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ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK 

Aβ    amyloid beta 

AD    Alzheimerova choroba  

ALS    amyotrofická laterálna skleróza 

APOE   apolipoproteín 

APP   amyloid prekurzorový proteín 

α-syn    alfa synukleín 

BDNF   mozgový neurotrofický faktor 

CCL2 c  hemokínový ligand 2 

cfDNA   voľná DNA (cell-free DNA) 

CJD    Creutzfeldt–Jakobova choroba 

CNS    centrálny nervový systém 

CSF    mozgovomiešny mok (z ang. cerebrospinal fluid) 

dsRNA   dvojzávitová DNA (double-stranded DNA) 

DLB    demencia s Lewyho telieskami 

DOPAC   dihydroxyfenylacetát 

ELISA   enzyme-linked immunosorbent assay 

FGF    rastový faktor fibroblastov 

FTLD    frontotemporálna lobárna degenerácia 

GFAP   gliálny fibrilárny proteín 

GRN    progranulín 

GSH/GSSG   glutatión [(redukovaná/oxidovaná) forma] 

HDL    lipoproteín s vysokou denzitou (z ang. high density lipoprotein) 

HEB/HLB   hematoencefalická bariéra/hematolikvorová bariéra 

HVA    kyseliny homovanilínová 

IFN    interferón 

IL    interleukín 

IWG    medzinárodná pracovná skupina (z. ang. International Working Group) 

LB, LN   Lewyho telieska a Lewyho neurity 

LIMS    laboratórny informačný menežmentový systém 

LP    lumbálna punkcia 

MAPT   s mikrotubulmi-asociovaný proteín tau 
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MCI   ľahká kognitívna porucha (z ang. mild cognitive impairment) 

MMP    metaloproteinázy 

mRNA/ miRNA messenger RNA/ mikro RNA 

MSA-C  multisystémová atrofia s prevažne cerebelárnou symptomatikou 

MSA-P  multisystémová atrofia s prevažne parkinsonskou symptomatikou 

NFL   ľahké reťazce neurofilamentového proteínu 

NGF   neuronálny rastový faktor 

NINCDS– ADRDA National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 

Stroke–Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association  

NSE   neurón špecifická enoláza 

PD   Parkinsonova choroba 

PDD   Parkinsonova choroba s demenciou 

PLPH   postpunkčná bolesť hlavy 

PrPs/PrPsc   priónový proteín (celulárny typ/scrapie typ) 

PRNP   gén pre priónový proteín 

PSP   progresívna supranukleárna obrna  

p-tau   fosforylovaný tau proteín 

RT-PCR  reverzná transkriptázová PCR (polymerázová reťazová reakcia) 

RT-QuIC  real-time quaking induced conversion assay 

SCNA   gén pre α-synukleín 

snRNA  malá jadrová RNA (small nuclear DNA) 

SM   roztrúsená skleróza (sclerosis multiplex) 

TDP-43  TAR DNA binding protein-43 

TNF-α   tumor nekrotizujúci faktor alfa 

VaD   vaskulárna demencia 

VEGF   vaskulárny endoteliálny rastový faktor 

5-HIAA  kyselina 5-hydroxyindoloctová 

8-OHG/8-OHdG 8-hydroxyguanozín/8-hydroxydeoxy-guanozín 
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PREDSLOV 

Vyšetrenie mozgovomiešneho moku je jedným zo základných postupov aplikovaných 

v neurológii a predstavuje neodmysliteľnú súčasť diagnostického algoritmu viacerých ochorení. 

Aj keď analýza mozgovomiešneho moku zásadným spôsobom napomáha v určení mnohých 

zápalových, demyelinizačných či onkologických ochorení, v posledných rokoch nesporne 

a opakovane potvrdila svoj význam i z hľadiska včasnej diagnostiky Alzheimerovej choroby. 

Vyšetrenie triády CSF biomarkerov odrážajúcich patologické zmeny je v súčasnosti validným 

diagnostickým nástrojom spresňujúcim diagnostiku ochorenia, ktorý zároveň posúva určenie 

diagnózy už do skorých štádií ochorenia. Vzhľadom na epidemiologický trend, spoločenský 

ako i ekonomický dopad predstavuje včasný záchyt tohto ochorenia diagnostickú prioritu. 

S nárastom poznatkov o patogenéze a bližšom objasnení mechanizmov a biochemickej 

podstaty procesov podieľajúcich sa na neurodegenerácii stúpa i význam vyšetrenia likvoru ako 

substancie, ktorá aktívne odráža biologické procesy odohrávajúce sa v mozgu. To predurčuje 

jeho silný diagnostický potenciál u širokého spektra ochorení. 

V posledných rokoch sa vedecký záujem upriamuje na štúdium CSF nielen z hľadiska snahy 

o identifikáciu nových a včasných diagnostických biomarkerov viacerých ochorení avšak 

skúma sa i jeho prínos pre určenie prognózy ochorenia či sledovania efektu liečby. Analýza 

zloženia likvoru a detekcia špecifických substancií zároveň poskytuje aj náhľad do 

molekulárnych a patologických mechanizmov spätých s procesom neurodegenerácie 

a zásadnou mierou tým prispieva k bližšiemu poznaniu jej podstaty. Všetky tieto aspekty 

poukazujú na význam analýzy CSF pre poskytnutie cenných klinických dát.  

Práca prináša systematický prehľad markerov v CSF, ktoré odrážajú rozličné patologické cesty 

najčastejších neurodegeneratívnych ochorení, čím môžu značnou miernou napomôcť k určeniu 

správnej diagnózy.  
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1  MOZGOVOMIEŠNY MOK A BARIÉRY CNS 

Mozgovomiešny mok – likvor (CSF) je tekutina obklopujúca mozog. V dôsledku kontaktu 

s intersticiálnou tekutinou odráža prebiehajúcu biológiu a metabolizmus mozgu a zohráva tak 

nezastupiteľnú úlohu v nahliadnutí do prebiehajúceho patologického procesu CNS. Analýza 

CSF exemplárne potvrdila svoje klinické využitie pri stanovení diagnózy sclerosis multiplex, 

hrá kľúčovú úlohu v diagnostike infekčných ochorení CNS a v súčasnosti sa úspešne etablovala 

do praxe i v diagnostike Alzheimerovej choroby (AD) (1, 2). V posledných rokoch sa vedecký 

záujem zameriava na skúmanie CSF nielen z hľadiska snahy o identifikáciu nových 

diagnostických biomarkerov viacerých neurologických ochorení, ale vďaka jeho unikátnemu 

vzťahu k CNS poskytuje i náhľad na patologické mechanizmy podieľajúce sa na ich vzniku. 

1.1  Fyziológia CSF 

Hlavnou funkciou CSF je vyrovnávanie tlakových rozdielov intrakraniálneho tlaku v dôsledku 

zmien systémového tlaku a tlmenie nárazov na mozog ako redukcia tlaku na neuróny 

v najnižších etážach CNS. Okrem toho plní transportnú funkciu pre nutričné a metabolické 

substancie a zabezpečuje odstraňovanie odpadových látok. Cirkulácia imunokompetentných 

látok v CSF zabezpečuje ochrannú funkciu. Predpokladá sa i jeho spolupodieľ na 

interneuronálnej komunikácii (3).  

1.2  Tvorba, cirkulácia a vstrebávanie CSF 

Asi 70% produkcie likvoru pripadá na aktívnu sekréciu cestou plexus choroideus. Zatiaľ čo 

plexus choroideus a mozgový parenchým tvoria väčšinu komorového CSF, subarachnoidálne 

štruktúry, meningy a dorzálne korene značnou mierou prispievajú k tvorbe „lumbálneho“ CSF 

(4). CSF svojím zložením zodpovedá prevažne ultrafiltrátu krvi, keďže asi 80% proteínov 

v CSF pochádza z plazmy (5). Na CNS-špecifické proteíny pripadá asi 1% zloženia CSF. 

Zmeny v periférii (napr. v súvislosti s dietetickými faktormi) tak zmenou koncentrácie 

filtrovaných molekúl môžu ovplyvniť zloženie CSF, zatiaľ čo molekuly z CNS sú týmito 

faktormi zásadne menej ovplyvnené. Ventrikulolumbálny gradient zloženia CSF kolíše (napr. 

pre albumín 1:2). Objav akvaporínov, ktoré sú lokalizované na hematoencefalickom rozhraní 

objasňuje mechanizmus toku vody do perikapilárneho priestoru čím prispieva k produkcii 

mozgovomiešneho moku (6). CSF sa tvorí rýchlosťou asi 0.3–0.4 ml/min, t.j. celková denná 
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produkcia predstavuje asi 450–550 ml. Objem celkového likvorového priestoru u dospelého je 

asi 90–150 ml pričom z toho spinálny priestor zaberá asi 30 ml (7). 

Podľa klasického konceptu, CSF cirkuluje cez komory a cisterny do subarachnoidálneho 

priestoru odkiaľ je následne prevažne cestou drenáže z arachnoidálnych granulácií absorbovaný 

do venóznych splavov (Obr. 1). Menšia časť CSF (10-15%) sa vstrebáva do periférneho 

lymfatického systému cestou drenáže z perineurálnych priestorov kraniálnych nervov 

zásobujúcich nazálnu sliznicu a štruktúry krku (8).  

I keď sa na základe vedeckých pozorovaní predpokladá viackomplexný mechanizmus 

cirkulácie s participáciou viacerých systémov (7, 9), za hlavné sa považujú najmä:  

 

• tlakový mechanizmus (tzv. jednosmerný), ktorý predpokladá rozdiely hydrostatických 

gradientov medzi plexus choroideus (vyšší tlak) a arachnoidálnymi granuláciami.  

• pulzatilný mechanizmus (predozadný pohyb) spočívajúci na princípe pulzácie cerebrálnych 

artérií (7, 10). 

 

 

Obrázok 1: Znázornenie anatomických oblastí podieľajúcich sa na produkcii a cirkulácii 
likvoru (A.) a jeho vstrebávaní (B.)  
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1.3  Hematoencefalická a hematolikvorová bariéra  

CNS kompartmenty a systémová cirkulácia sú oddelené 2 bariérovými systémami -

hematoencefalickou (HEB) a hematolikvorovou bariérou (HLB). I napriek morfologickej 

i funkčnej odlišnosti oboch bariér, ktorá je dôležitá z hľadiska zabezpečenia transportných 

a metabolických procesov, obe plnia dôležitú úlohu v udržiavaní homeostázy CNS (11) (Obr. 2, 

Tabuľka 1).  

Hlavnou úlohou hematoencefalickej bariéry je výživa a ochrana CNS (11). Hlavný celulárny 

element HEB tzv. neurovaskulárnu jednotku tvorí endotel a lamina basalis kapilár, pericyty, 

perivaskulárna vrstva astrocytových výbežkov ako i bunky mikroglie (12). Kapilárna stena 

HEB je jedna celistvá nefenestrovaná vrstva endoteliálnych buniek (prepojených pevnými 

spojeniami tzv. tight junctions) a tvorí funkčne najvýznamnejšiu časť bariéry, ktorá pomocou 

komplexu selektívnych transportných systémov komunikujúcich s neurónmi prostredníctvom 

neurogliálnych buniek (astrocyty, oligodendrocyty) prísne reguluje transport substancií. 

Súčasťou HEB je i extracelulárny priestor vypĺňajúci priestory medzi neurónmi, gliálnymi 

bunkami a kapilárami. V ňom prebieha výmena iónov a koloidných látok (7, 13).  

Hematolikvorová bariéra (HLB) predstavuje bariérový systém medzi CSF a krvným 

riečiskom. HLB je tvorená epitelovými bunkami plexus choroideus a subarachnoidálnymi 

epiteliálnymi štruktúrami. V porovnaní s hematoencefalickou bariérou má anatomicky 

hematolikvorová bariéra niekoľko fenestrácii (tzv. gap junctions) a vezikúl, ktoré fungujú ako 

makrofilter pre proteíny (Obr. 2, Tabuľka 1). Transportné mechanizmy HLB zahŕňajú aktívne 

ako i pasívne transportné systémy. Hlavný determinujúci faktor pasívneho transportu, ktorý za 

predpokladu neporušenej permeability vplýva na koncentráciu molekúl v CSF je tzv. 

hydrodynamický priemer a koncentrácia v krvi (14). Poruchy CSF prietoku majú za následok 

zvýšenie koncentrácie sérových bielkovín (napr. albumín) v likvore. Podľa platného konceptu, 

každé zvýšenie koncentrácie proteínov v CSF je nezávisle od vyvolávajúcej príčiny spôsobené 

redukovaným CSF tokom (15). Nakoľko albumín sa syntetizuje výlučne v pečeni, je pomer 

albumín v CSF oproti jeho sérovej hodnote (CSF/s) validným parametrom vyjadrenia poruchy 

hematolikvorovej bariéry (16). 
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Obrázok 2: Schématické znázornenie hematoencefalickej a hematolikvorovej bariéry 
(prevzaté z (7)) 

 Hematoencefalická 

bariéra 

Hematolikvorová 

bariéra 

Anatómia 

Endotelové bunky kapilár 
Epitelové bunky  

plexus choroideus 

Tight junctions 

(tesné spojenie) 

Gap junctions 

(priepustné) 

Pericyty, astrocyty Endotel kapilár pia mater 

Fyziológia 

Prevažne aktívne transportné 

systémy 

Pasívne transportné systémy 

+aktívny transport 

Priepustná pre 

imunokompetentné 

substancie 

Nepriepustná 

pre imunokompetentné 

substancie (?) 
Tabuľka 1: Porovnanie anatomických a fyziologických vlastností hematoencefalickej 

a hematolikvorovej bariéry (modifikované podľa (7)). 
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2  BIOMARKERY 

V 1998 skupina odborníkov (Biomarkers Definitions Working Group) stanovila definíciu 

biomarkerov ako “veličinu, ktorá je objektívne merateľná a hodnotiteľná a slúži ako indikátor 

normálnych biologických procesov, patologických procesov alebo farmakologickej odpovede 

na liečebnú intervenciu” (17). Existuje niekoľko aspektov, ktoré je nutné pri výskume CSF 

biomarkerov vziať na zreteľ. CSF je odlišný od iných biologických tekutín už len vzhľadom na 

fakt, že jeho odber predstavuje invazívny postup, ktorý obnáša isté riziká. Z tohto dôvodu je 

možnosť opakovaného odberu obmedzená, čo predstavuje limitujúci aspekt pre longitudinálny 

výskum či monitorovanie liečby. Iným unikátnym aspektom CSF je nízka koncentrácia 

proteínov a pravdepodobne vysoká stabilita viacerých CSF substancií. Pre uvedené dôvody 

vzišla i snaha o vytvorenie tzv. kolaboratívnych sietí, ktoré by prispeli k vyššej validite štúdií, 

a zároveň by posilnili proces štandardizácie viacerých aspektov výskumu CSF (18, 19).  

2.1 SUBTYPY MARKEROV 

Jedným z diagnostických postupov, ktoré sa poslednom období dostávajú do popredia 

v diagnostike demencie je analýza cerebrospinálneho moku - likvoru (CSF), využívajúca 

poznatky neuropatológie, genetiky, či molekulárnej biológie. V dôsledku explózie poznatkov 

a rozmachu metodík na poli proteomiky, genomiky, transkriptomiky sa štúdium markerov 

v súčasnosti vyvíja viacerými smermi.  

2.1.1 Proteíny 

V posledných rokoch sú rozpustné proteíny v popredí záujmu štúdia CSF biomarkerov 

u množstva neurodegeneratívnych, traumatických, demyelinizačných a v neposlednom rade 

i neuroonkologických ochorení (20-23).Väčšina proteínových biomarkerov nie je štrukturálne 

jednotná; namiesto toho je alterovaná buď v génovej expresii, čo vedie k zmene hladiny 

cieľového proteínu v porovnaní s normou alebo dochádza k zmene na úrovni posttranslačnej 

modifikácie (napr. fosforylácie), čo má za následok zmenu aktivity či funkcie proteínu. 

Najznámejším príkladom je tau proteín u AD so zvýšením úrovne forsforylácie na špecifických 

pozíciách (21). Najčastejšia metóda analýzy proteínových biomarkerov je „enzyme-linked 

immunosorbent assay“ (ELISA). Táto technika je založená na princípe použitia špecifických 

protilátok voči cieľovému miestu (tzv. epitopu); prítomnosť tohto epitopu po naviazaní 
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protilátok je následne kvantifikovaná pomocou enzymatickej reakcie. V súčasnosti sú 

k dispozícii vysoko senzitívne a komerčne vyrábané varianty ELISA setov schopné detekcie 

i nízkych hladín proteínov CSF. Pokroky na poli proteomiky (napr. mass spektrometrie) 

uľahčujú štúdium proteínovej expresie v CSF. Techniky proteomiky môžu byť zároveň použité 

na identifikáciu viacerých rozličných proteínov vo vyšetrovanej vzorke, čo zjednodušuje 

diagnostický proces.  

2.1.2 Metabolity 

Produkty a medziprodukty bunkového metabolizmu plnia viacero funkcií a slúžia ako 

enzymatické kofaktory či epigenetické faktory (24, 25). Najznámejší príklad je meranie hladiny 

glukózy v CSF slúžiaci na diagnostiku infekčných, zápalových či malígnych procesov. 

Najčastejšie je využívaná metodika metabolomiky je „mass spektrometria“ či magnetická 

rezonancia (26). 

2.1.3 Voľná DNA („cell-free“ DNA) 

Bunky v rámci apoptózy uvoľňujú cell-free DNA (cfDNA) (27). Fragmenty cfDNA 

v periférnej krvi dosahujú dĺžku asi 150–200 bázových párov (bp) (28). Analýza cfDNA v CSF 

predstavuje prínos najmä do identifikácie somatických mutácii využiteľných v neuroonkológii 

alebo pri detekcii patogénov neuroinfekcií (27, 29, 30). Metodiky založené na princípe 

polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) našli využitie v detekcii špecifických bodových 

mutácii avšak i sekvenčné metódy s analýzou celého genómu uľahčujú získanie informácii 

o bodových mutáciách, počte chybných kópii či prítomnosti chromozomálnych anomálií (31, 

32). V posledných rokoch sa výskum v tejto oblasti sústreďuje na oblasť poznania 

mechanizmov neurodegenerácie (33). 

2.1.4 Messenger RNA/mikro RNA 

Niekoľko typov RNA je v popredí bádania najmä z hľadiska využitia ich detekcie v diagnostike 

neurologických ochorení napr. messenger RNA (mRNA), malá jadrová RNAs (snRNA), mikro 

RNAs (miRNA), dvojzávitová (double-stranded) DNA (dsRNA) a „antisense“ DNA (34, 35). 

Hlavná oblasť záujmu je centrovaná na výskum mRNA a miRNA. Obe sa nachádzajú 

extracelulárne avšak na rozdiel od mRNA, ktorá podlieha rapídnej degradácii je štruktúra 

miRNA stabilnejšia (36). Fragmenty miRNA predstavujú nekódujúce oblasti RNA s dôležitou 



13 
 

úlohou v regulácii mRNA participujúce na rôznych bunkových procesoch (37). Nachádzajú sa 

uzatvorené v exozómoch ako i voľne rozpustené v telesných tekutinách (napr. sérum, CSF). 

Aktuálne práce potvrdzujú predpoklad, že prevažne miRNA zohrávajú pomocnú úlohu 

v medzibunkovej komunikácii (38). Aberantná expresia miRNA v CSF bola popísaná 

pri niektorých neurodegeneratívnych ochoreniach či gliových nádoroch (38-40). Koncentrácia 

miRNA v CSF je nízka a kontaminácia CSF krvou môže ovplyvňovať ich hladinu, čo kladie 

nároky na selekciu vzoriek a limituje jej použitie pre klinické účely (39). Špecifické miRNA 

fragmenty môžu byť v CSF zachytené pomocou reverznej transkriptázovej PCR (RT-PCR) 

alebo kvantitatívnej PCR (qRT-PCR) (41).  

2.1.5 Exozómy 

Štúdium exozómov aktuálne dominuje vedeckým trendom v oblasti štúdia markerov. 

Extracelulárne vezikuly (exozómy) sú membránou obalené zväzky, ktoré môžu obsahovať 

množstvo biomolekúl ako napr. DNA, rozličné typy RNA, lipidy, proteíny či rôzne metabolity. 

Tieto vezikuly majú dôležitú úlohu v medzibunkovej komunikácii a modulácii bunkových 

procesov (42). Exozómy sú tvorené intracelulárne (napr. pri rozpade plazmatickej membrány) 

a dosahujú veľkosť 30–100 nm (43). Ukazujú sa ako sľubní kandidáti pre markery širokého 

spektra neurodegeneratívnych ochorení či malignít (44, 45). Exozómy môžu byť izolované 

pomocou techník ultracentrifugácie často i v kombinácii s denzitným gradientom (46).  
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3  ODBER, SPRACOVANIE A USKLADNENIE CSF  

(tzv. biobanking) 

3.1 PREDANALYTICKÁ FÁZA 

Predanalytický proces reprezentuje dôležitý faktor ovplyvňujúci výsledok merania 

biomarkerov. Tento aspekt je kľúčový i v rámci multicentrických projektov, nakoľko i napriek 

použitiu štandardného protokolu odberu a spracovania CSF dochádza medzi centrami 

nezriedka k rozdielom vo výsledkoch (47). Obzvlášť diskutovanou je otázka stability proteínov, 

ktorá sa môže v dôsledku rôznych podmienok meniť (napr. teplota uskladnenia), čo môže 

negatívnym spôsobom ovplyvniť výsledky. I keď v poslednom období sa množia dôkazy, že 

teplota prostredia či stabilita proteínov nepredstavuje zásadný faktor ovplyvňujúci výsledky 

analýz, keďže v dôsledku nižšej koncentrácie CSF proteínov (200 x nižšie ako v plazme) je 

zároveň pozorovaná i nižšia proteázová aktivita (48, 49). Nízka koncentrácia proteínov však 

môže byť jeden z rozhodujúcich faktorov relatívne vysokej absorpcie niektorých molekúl 

k laboratórnemu plastu (50). Zároveň sú kladené zvýšené nároky na aplikáciu vysoko 

senzitívnych analytických procedúr a vyšetrovacie sety určené na analýzu krvi vyžadujú 

optimalizáciu pre CSF. S nárastom poznatkov a skúseností prišlo za posledné roky 

i k zdokonaleniu analytického procesu a v súčasnosti sú dostupné i vypracované štandardné 

protokoly zohľadňujúce všetky aspekty predanalytickej fázy ako i doporučené postupy 

uskladnenia CSF pre vedecké účely (18, 41). Posledná verzia štandardizovaného protokolu je 

znázornená v Tabuľke 2. 

3.1.1 Lumbálna punkcia (LP) 

Je metóda slúžiaca k odberu CSF (obr. 3). Táto procedúra je považovaná za invazívny postup 

s rizikom postpunkčných komplikácii v rozmedzí 1% - 36% (41). Najčastejšou komplikáciou 

v súvislosti s LP je postpunkčná bolesť hlavy (PLPH). PLPH je špecifický typ bolesti hlavy, 

typicky sa objavujúci do 2 dní po LP; opísané sú prípady objavenia PLPH do 14 dní po LP. 

Bolesť je prevažne miernej intenzity vyžarujúca z čelovej resp. okcipitálnej oblasti do krku až 

ramien a akcentuje sa v náväznosti na pohyb hlavy a po vertikalizácii. Za hlavný faktor jej 

vzniku sa považuje pokles tlaku CSF v dôsledku odberu moku, ktorý následne vyvoláva 

kaskádu kompenzačných mechanizmov (51).  
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Rozsiahla multicentrická štúdia (BIOMARKAPD) preukázala nízku frekvenciu (približne 1%) 

závažných komplikácii v súvislosti s LP, ktoré si vyžadovali medicínsky zásah. Frekvencia 

PLPH dosiahla hodnotu 9%. Zaujímavým aspektom dizajnu štúdie bolo systematické 

sledovanie rizikového profilu, ktoré preukázalo, že od pacienta závislé faktory (strach z LP, 

anxieta či anamnéza bolesti hlavy, mladší vek) rovnako ako i faktory vo vzťahu k LP (dĺžka 

a priemer punkčnej ihly či aktívny odber striekačkou) predstavovali dôležité rizikové aspekty 

vzniku PLPH. Predpokladané faktory ako pohlavie, objem odobratého CSF, čas LP, pozícia 

pacienta počas výkonu, použitie anestetík počas procedúry či absencia kľudu po zákroku nemali 

na rozvoj PLPH signifikantný vplyv (52). 

Na základe výsledkov tejto štúdie ako i prehľadu literatúry v danej problematiky boli 

vypracované odporúčania pre LP (Tabuľka 2). Hladiny klasických AD markerov v CSF nie sú 

ovplyvnené spôsobom LP (kvapka po spáde či aktívny odber striekačkou) (19). V priemere je 

asi 5% objemu CSF je absorbované kontaktom s odberovými skúmavkami, čo predstavuje 

zanedbateľné percento, ktoré zásadným spôsobom nevplýva na výsledky merania (53). 

Záverom možno zhrnúť, že vo všeobecnosti je i napriek invazívnosti výkonu spojeného s LP je 

riziko komplikácii relatívne malé a výkon je bezpečne realizovateľný i v ambulantných 

podmienkach (41) (obr. 3). 

  

 

 

Obrázok 3: Schématické znázornenie odberu CSF počas lumbálnej punkcie 
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3.1.2 Typy odberových skúmaviek 

Typy odberových skúmaviek a skúmaviek potrebných na alikvotáciu pre biobanking sa 

študovali dlhodobo nakoľko ich voľba môže zásadným spôsobom ovplyvniť hladinu 

biomarkerov (50). Tento aspekt môže mať zásadný vplyv najmä na hladiny Aβ1-42, keďže tento 

je nielenže extrémne agregabilný čo môže interferovať s následnou analýzou, ale navyše práve 

znížená hladina Aβ1-42 v CSF je kľúčovým faktorom v diagnostike AD (19, 54, 55). Nálezy 

arteficiálne nižších hladín β-amyloidu v sklenených či polystyrénových skúmavkách viedli 

k odporúčaniu, že CSF by sa mal uskladňovať výlučne v špeciálnych polypropylénových 

skúmavkách a preferuje sa používanie skrutkovateľných uzáverov skúmaviek. Vzhľadom na 

malý objem alikvotačných skúmaviek (1 - 2 ml) používaných na uskladnenie CSF sa prihliada 

najmä na faktory, ktoré môžu mať zásadný vplyv na stupeň adsorpcie Aβ1-42 a to je objem 

alikvotovaného CSF a počet realizovaných transferov CSF, zatiaľ čo iné aspekty (napr. 

intenzita centrifugácie či druh zátky) nie sú rozhodujúce (53). Súčasné odporúčania pre 

laboratórnu manipuláciu s CSF zamerané na minimalizáciu adsorpcie navrhujú naplniť 

skúmavku do 75% objemu (18) (Tabuľka 2). Popri meraní Aβ1-42 hladiny v CSF sa odporúča 

súbežne analyzovať aj hodnoty Aβ1-40, nakoľko adsorpčná schopnosť oboch proteínov je 

porovnateľná. Tento postup zároveň minimalizuje manipuláciu s CSF a umožňuje simultánne 

vyhodnotiť i pomer Aβ1-42/Aβ1-40 ako užitočný parameter v diagnostike Alzheimerovej choroby 

(53, 56). 

3.1.3  Centrifugácia 

Sledovanie vplyvu rýchlosti centrifugácie na hodnoty markerov v CSF nepotvrdilo ich 

zásadnejší vplyv na výsledky meraní (57). Podľa štandardného protokolu sa doporučuje 

rýchlosť centrifugácie medzi 1800 a 2200 g (18). Centrifugáciu je vhodné realizovať v priebehu 

1 hodiny po odbere CSF (Tabuľka 2). 

3.1.4  Evaporácia 

Čas uskladnenia vzoriek je variabilný a môže dosiahnuť mnoho rokov. Z tohto dôvodu treba 

vziať do úvahy i efekt evaporácie. Ukazuje sa, že evaporácia CSF pri teplote -80°C 

i v dlhodobom horizonte sledovania nezaznamenala zásadný vplyv na množstvo, čo potvrdzuje 

zanedbateľný vplyv evaporácie na kvalitu vzoriek aj pri dlhšom skladovaní (58). 
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3.2 BIOBANKING 

Správny postup v predanalytickej fáze zabezpečuje vysokú kvalitu vzoriek, ktoré môžu byť 

použité v rutinných diagnostických analýzach či dlhodobo uskladnené pre potreby ďalšieho 

výskumu. Z tohto dôvodu sa veľká snaha venuje vypracovaniu optimalizovaných postupov 

nielen pre odber a spracovanie ale i pre uskladnenie likvoru (19, 53, 54, 59) (Tabuľka 2). Po 

alikvotovaní materiálu sa odporúča zamrazenie CSF, pričom spôsob zamrazenia (suchý ľad, 

pomalé zamrazenie a i.) zásadným spôsobom neovplyvňuje kvalitu CSF. Na označenie vzoriek 

sa preferuje sa používanie mrazuvzdorných štítkov s čiarovými kódmi. Klinické vzorky sú 

väčšinou značené a vyhľadávané pomocou elektronickej registrácie tzv. laboratórneho 

informačného menežmentového systému (LIMS) aj keď v praktických podmienkach 

biobankingu je realita častokrát odlišná. V súčasnosti stúpa ponuka softvéru pre biobanking, 

ktorý lepšie slúži k potrebám značenia vzoriek a systém umožňuje prepojenie so systémom 

LIMS, aby sa zabránilo chybám v identifikácii pacienta a zároveň uľahčil prehľad 

o informáciách o počte a objeme jednotlivých vzoriek, polohe vzoriek v mrazničke alebo 

relevantných klinických dátach. Z dlhodobého hľadiska je otázkou skladovania vzoriek stabilita 

proteínov, ktorá môže byť podľa niektorých údajov správnym procesom zachovaná až po dobu 

viac ako 10 rokov (41, 54, 58). Dlhodobé skladovanie má význam pre rozsiahle štúdie, nie je 

však relevantné pre diagnostické účely kedy sa kladie dôraz na spracovanie vzoriek v priebehu 

niekoľkých týždňov (Tabuľka 2). V rámci kolaboratívnych projektov sa v tomto smere 

spolupráca medzi jednotlivými centrami zlepšuje, čo má priaznivý dopad i na prepracovanie 

a zlepšovanie postupov v pre analytickej fáze, štandardizáciu analytických protokolov pre 

meranie jednotlivých markerov ako i vývoj certifikovaných referenčných metód v analýze 

diagnostických markerov (47, 60, 61). 
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Procedúra Odporúčané postupy 

Odber CSF 

Čas odberu CSF Čas odberu nerozhoduje (stav nalačno nie je odporúčaný) 

Lumbálna punkcia 

• Intervertebrálny priestor L3-L5 (S1) (max. 4 pokusy odberu) 

 Odporúčaná poloha v ľahu 

• Atraumatická ihla (22- 25 G) 

- Pasívny odber CSF  

- Odber do 30 ml CSF je dobre tolerovaný 

 Po LP 30 min. poloha v ľahu (dlhšia doba resp. iné opatrenia neovplyvňujú riziko 

postpunkčnej bolesti hlavy) 

Objem CSF • Minimálne 12 ml (1, 5-2 ml na rutinnú analýzu a 10 ml pre potreby biobanky) 

Typ odberovej skúmavky • Polypropylénová (skrutkovateľný uzáver) 

Vplyv medikácie 
Kontraindikácia: warfarín 

Kys. acetylsalicylová či antiagreganciá nepredstavujú kontraindikáciu k realizácii LP 

Odber plazmy a séra • 10 ml EDTA plazma a 10 sérum (spracovanie rovnaké ako u CSF) 
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Skladovanie a biobanking CSF 

Centrifugácia 
• Do 1 hod. po LP - 2000 g (1800–2200 g) po dobu 10 minút (izbová teplota) 

400 g pre potreby zachovania buniek (genetické štúdie) 

Spracovanie CSF 
• 30-60 minút (od odberu až po zamrazenie) 

max. 2 hodiny po odbere 

Skúmavky pre alikvotáciu 
Polypropylénové skúmavky so skrutkovateľným uzáverom  

(0,5 ml pre potreby biobankingu) naplnené do 75% objemu  

Alikvotácia 
• Minimálne 2 vzorky  

(štandardne > 10 vzoriek podľa odobraného množstva CSF) 

Značenie vzoriek CSF 
Univerzálny štýl (čiarové kódy uľahčujúce vyhľadávanie v systéme a ochranu osobných 

údajov)  

•  Mrazuvzdorné štítky 

Zamrazenie 
• -80% (spôsob zamrazenia neovplyvňuje kvalitu vzoriek) 

• max. 2 cykly zamrazenie/roztopenie 

Doba uskladnenia  Pri -80% cca 10 rokov 

 

Tabuľka 2: Protokol pre odber a uskladnenie CSF (modifikované podľa (41)).
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4  PRÍNOS ANALÝZY CSF DO DIAGNOSTIKY 

NEURODEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ 

Neurodegeneratívne ochorenia sú vo všeobecnosti rozdelené podľa typu proteínu, ktorý 

podmieňuje ich patologický obraz (obr. 4). Abnormálne hladiny či modifikácia špecifických 

proteínov vedie k ich následnému ukladaniu vo forme agregátov resp. inklúzií v určitých 

lokalitách mozgu. Najčastejším typom demencie je Alzheimerova choroba (AD), ktorá tvorí asi 

50–70% všetkých prípadov demencie (62). Zvyšok tvorí vaskulárna demencia (VaD), demencia 

s Lewyho telieskami (DLB) či frontotemporálna lobárna degenerácia (FTLD). Menej častými 

sú demencia pri Parkinsonovej chorobe, atypické parkinsonské syndrómy, kognitívne 

postihnutie podmienené metabolickými a infekčnými príčinami a Creutzfeldt–Jakobova 

choroba. Diagnóza demencie spočíva na anamnestických a klinických charakteristikách, určení 

typu kognitívneho postihnutia, výsledkov laboratórnych vyšetrení (napr. krvi na vylúčenie 

iných event. liečiteľných príčin) či zobrazovacích metodík (napr. atrofia hipokampov pri 

Alzheimerovej chorobe). I keď je diagnóza demencie založená prevažne na klinických 

kritériách a podporená výsledkami špecifických biomarkerov, definitívna diagnóza väčšiny 

neurodegeneratívnych ochorení vyžaduje neuropatologické potvrdenie. Značný stupeň 

zmiešanej patológie poukazujúci na možné synergické resp. aditívne pôsobenie patologických 

proteínov ako i vplyv iných (najmä vaskulárnych) faktorov na spustenie symptómov patriacich 

do obrazu jednotlivých druhov demencií je častým autoptickým nálezom (63, 64). CSF môže 

byť nápomocný v diagnostike demencií nielen z hľadiska vylúčenia zápalových príčin avšak 

prítomnosť špecifických biomarkerov môže výrazne napomôcť v „pre-mortem“ diagnostike 

a potenciálne i k určeniu prognózy ochorenia.  

 

Obrázok 4: Prehľad najčastejších ochorení zo skupiny proteinopatií. 
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4.1 CSF MARKERY V DIAGNOSTIKE ALZHEIMEROVEJ 

CHOROBY 

Neuropatologický obraz Alzheimerovej choroby je charakterizovaný stratou neurónov 

v špecifických oblastiach mozgu, intraneuronálne lokalizovanými neurofibrilárnymi klbkami 

pozostávajúcimi zo zhlukov tau resp. fosforylovanej formy tau proteínu ako i extracelulárne 

uloženými neuritickými plakmi, ktoré sú odrazom depozitov β-amyloidu (Aβ) najmä jeho 

toxickej formy Aβ1-42 (2). Strata synaptického spojenia medzi neurónmi a aktivácia mikroglie 

tvoria integrálnu súčasť typickej AD patológie (2, 65).  

4.1.1 Markery odrážajúce patológiu Alzheimerovho typu 

4.1.1.1 Beta amyloid (Aβ) 

Tvorba β-amyloidu sa sprvu považovala za abnormálny vedľajší produkt metabolizmu amyloid 

prekurzorového proteínu (APP). Vo svetle aktuálnych poznatkov je známe, že prirodzená 

a kontrolovaná sekrécia β-amyloidu je normálnou súčasťou bunkových procesov (66). 

Metabolizmus APP podlieha proteolytickým procesom viacerými cestami: 

• amyloidogénne spracovanie cestou β- a γ-sekretáz vedie primárne k produkcii Aβ1-42 a Aβ1-40 

(i niekoľkých kratších a menej agregabilnejších fragmentov). 

• ne-amyloidogénne spracovanie podmieňuje tvorbu rozpustného APPa a tiež fragmentu 

tzv. p3;  

• iná ne-amyloidogénna cesta zahŕňa štiepenie APP pomocou β- a α -sekretáz vedúce k tvorbe 

fragmentov Aβ1-14/15/16  (65-67). 

Aβ1-40 a Aβ1-42 peptidy vznikajúce odbúraním APP tvoria majoritnú časť β-amyloidu nájdeného 

v ľudskom mozgu a tvoria rozhodujúce elementy v úlohe vzniku a progresii Alzheimerovej 

choroby (2, 65) (obr. 5A a obr. 6). Sekundárna štruktúra Aβ1-42 podmieňuje jeho vysokú 

náchylnosť k oxidatívnemu poškodeniu a tým prispieva k jeho neurotoxicite, ktorá je 

v porovnaní s Aβ1-40 výraznejšia (68). Pacienti s Alzheimerovou chorobou majú výrazne 

redukovanú hladinu Aβ1-42 v CSF, čo sa opakovane potvrdilo množstvom vedeckých prác (19, 

21, 55). Predpokladá sa, že tento pokles odráža jeho ukladanie vo forme extracelulárne 

lokalizovaných senilných plakov, čo podporujú i výsledky viacerých „in vivo“ štúdií (69-71). 

Neskôr sa opakovane potvrdila i redukcia Aβ1-42 v CSF u pacientov s ľahkou kognitívnou 

poruchou (MCI), u ktorých sa neskôr vyvinula Alzheimerova choroba (21, 72). To poukazuje 
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na jeho vysokú prognostickú hodnotu v určení rizika rozvoja Alzheimerovej choroby nielen zo 

štádia MCI ale i u kognitívne normálnych jedincov (73-75). Nízke koncentrácie Aβ1-42 v CSF 

však boli tiež popísané pri vaskulárnom postihnutí či sclerosis multiplex (76, 77). Prítomnosť 

rizikových mutácii vedúca k nadmernej tvorbe CSF Aβ1-42 slúži ako včasný marker ochorenia 

a je zahrnutá i do aktuálnych diagnostických kritérií pre Alzheimerovu chorobu (55) (obr. 7). 

Okrem Aβ1-42 sa v CSF nachádzajú i niektoré iné izoformy β-amyloidu ako napr. Aβ1-40, 

ktorého hladina však pri AD nie je výraznejšie zmenená. Pomer Aβ1-42 k Aβ1-40 sa zároveň 

ukazuje ako silnejší ukazovateľ diagnostickej presnosti pre stanovenie Alzheimerovej choroby 

ako samotný Aβ1-42 (56, 78).  

4.1.1.2 Tau proteín a fosforylovaný tau proteín (181P) 

Tau proteín sa vyskytuje prevažne v axónoch neurónov a plní dôležitú úlohu v stabilizácii 

cytoskeletu. Stabilita mikrotubulov, ktoré sú zahrnuté do sprostredkovania rýchleho 

axonálneho transportu zásadnou mierou závisí od fosforylácie tau proteínu. V zrelej CNS 

prevláda jeho nízko fosforylovaná forma. Hyperfosforylácia proteínu redukuje jeho afinitu 

k mikrotubulom čím vedie k strate jeho stabilizačnej schopnosti, čo predstavuje jeden 

z kľúčových procesov tvorby neurofibrilárnych klbiek (79) (obr. 5 B a obr. 6). V súčasnosti je 

známych viac ako 70 možných pozícii abnormálnej fosforylácie tau proteínu (najčastejšie je 

fosforylovaná pozícia 181 aminokyseliny treonín). Tau proteín je v sére prítomný 

v nemerateľnej koncentrácii, preto vysoká koncentrácia v CSF nie je odrazom porušenej 

hematoencefalickej bariéry, ale prejavom patológie odohrávajúcej sa v CNS.  

Mnohé štúdie opakovane a zhodne potvrdili, že hladina tau proteínu je už v skorých štádiách 

Alzheimerovej choroby signifikantne vyššia ako u zdravej populácie (21, 72). 

Dokázalo sa tiež, že hladina celkového tau proteínu koreluje so stupňom degenerácie šedej 

hmoty u pacientov s AD (80). To podporuje i predošlé pozorovania vyššej expresie proteínu 

tau v tenkých nemyelinizovaných axónoch kortexu (81). Ako odpoveď na akútne poškodenie 

mozgu sa hladina tau zvyšuje, niekoľko týždňov zostáva elevovaná a následne sa normalizuje 

(82). Toto správanie môže odrážať prebiehajúcu axonálnu degeneráciu, ktorá odráža aktivitu 

ochorenia. V skutočnosti, hladina tau v likvore odzrkadľuje rýchlosť klinického priebehu 

Alzheimerovej choroby; čím je vyššia hladina, tým je priebeh ochorenia rýchlejší (83). Podobne, 

u rýchlej a ťažkej neurodegenerácie ako napr. u Creutzfeldt–Jakobovej choroby, sú hodnoty tau 

výrazne zvýšené (84-86). Patologicky býva prítomná u autoimunitne sprostredkovaných 

encefalitídach či paraneoplastických syndrómoch (87). Na komplexnosť tau proteínu ako 

biomarkera poukazuje tiež nález, že jeho sekrécia z neurónov môže byť prítomná aj pri absencii 
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neurodegeneratívneho procesu (88). To z praktického hľadiska odráža dôležitú skutočnosť, že 

elevácia tau proteínu môže byť v kontexte s klinickým obrazom interpretovaná len ako 

podporný marker neurodegenerácie.  

Forylovaná forma tau proteínu (p-tau) v CSF lepšie odráža nálož neurofibrilárnej patológie ako 

hladina tau (72, 75, 89). Viaceré práce s použitím testov na detekciu rôznych foriem 

fosforylovaného tau proteínu preukázali u pacientov s Alzheimerovou chorobou podobné 

výsledky: CSF p-tau hladiny sú u pacientov vyššie a zároveň odrážajú stupeň neurofibrilárnej 

patológie (69, 75).  

Hlavnou otázkou ostáva, prečo iné tauopatie (vrátane niektorých foriem frontotemporálnej 

lobárnej degenerácie či progresívnej supranukleárnej obrny) systematicky nepreukazujú 

zvýšenie hladiny p-tau v CSF ako je tomu pri Alzheimerovej chorobe (90, 91). Ako vysvetlenie 

sa ponúka, že tieto ochorenia vykazujú špecifickú fosforyláciu tau proteínu resp. že dostupné 

testy nie sú schopné túto modifikovanú formu rozpoznať (92). Iné potenciálne objasnenie AD 

špecificity p-tau v likvore spočíva v rozdielnom charaktere a stupni patológie Alzheimerovej 

choroby v porovnaní s inými tauopatiami (93). Stanovenie relatívnej špecificity p-tau pre AD 

má však nesporné výhody v diferenciálnej diagnostike (21, 72, 75, 94). Senzitivita a špecificita 

p-tau v diagnostike demencií ako aj iných ochorení je predmetom pokračujúceho vedeckého 

skúmania. Okrem Alzheimerovej choroby je elevácia p-tau v likvore prítomná u novorodencov, 

čo pravdepodobne odráža fyziologickú fosforyláciu proteínu pri vývine mozgu (66).  

4.1.1.3 Kombinácia vyšetrenia CSF markerov (tau, p-tau, Aβ1-42) 

V likvore pacientov s Alzheimerovou chorobou sú typické namerané vyššie hladiny proteínov 

tau a/alebo p-tau (181P) a nižšia hladina Aβ1-42. Znížená koncentrácia Aβ peptidov zrejme 

odráža jeho ukladanie sa do senilných plakov, hladina tau proteínu slúži ako marker neuronálnej 

degenerácie a p-tau je ukazovateľ poškodenia axónov resp. tvorby neurofibrilárnych klbiek 

(obr. 5 a 6). Viaceré štúdie zhodne potvrdili zvýšenú diagnostickú presnosť a validitu 

kombinovaného vyšetrenia CSF biomarkerov v odlíšení Alzheimerovej choroby od kontrol ako 

i určení MCI pacientov s rizikom rozvoja AD, v porovnaní s izolovaným vyšetrením 

jednotlivých markerov (21, 75, 95). Senzitivita a špecificita kombinácie markerov 

zaznamenáva hodnoty diagnostickej presnosti v rozmedzí 75–85% (75, 94-96). 

V patologických štúdiách sa tiež potvrdila súvislosť medzi CSF profilom a rozsahom AD 

patológie (69, 71). 
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4.1.2 Markery synaptického poškodenia a aktivácie mikroglie  

Niekoľko nezávislých štúdií preukázalo vzostup hladiny dendritických proteínov u pacientov 

s Alzheimerovou chorobou (97, 98). Predpokladá sa ich význam v určení rozvoja kognitívneho 

postihnutia a stupňa mozgovej atrofie u tohto ochorenia (98, 99). V súčasnosti sa značná 

pozornosť sústreďuje na skúmanie neurogranínu ako adepta na vysoko špecifický marker 

synaptickej dysfunkcie odrážajúcej β-amyloidovú patológiu Alzheimerovej choroby (96, 97, 

99). Patomechanizmus vzniku Alzheimerovej choroby je tiež spätý s aktiváciou zápalových 

mechanizmov (100). Zvýšená hladina YKL-40, glykoproteínu exprimovaného na povrchu 

aktivovaných buniek mikroglie bola opísaná u pacientov už v prodromálnych štádiách 

ochorenia (101). U pacientov s AD ako i MCI boli namerané vyššie hladiny C-C 

chemokínového ligandu 2 (CCL2) aktivujúceho monocyty ako u zdravých kontrol (102, 103). 

Vyššie hladiny CCL2 u pacientov s MCI sú sprevádzané rýchlejším prechodom do demencie 

(102). Aktuálne práce referujú význam stanovenia likvorovej koncentrácie receptoru 

myeloidných buniek (Trem2) selektívne exprimovaného bunkami mikroglie, pričom sa 

zaznamenali zvýšené hodnoty u Alzheimerovej choroby korelujúce s hladinami tau a p-tau 

v likvore (104).  

4.1.3 CSF markery podporujúce diagnostické kritériá Alzheimerovej 

choroby 

Aj keď definitívnu diagnózu Alzheimerovej choroby možno stanoviť neuropatologicky, 

pacienti sú rutinne diagnostikovaní na základe klinických kritérií – NINCDS– ADRDA kritérií 

(105). Revidované kritériá od expertov International Working Group (IWG) navrhujú, že 

Alzheimerova choroby môže byť diagnostikovaná pri prítomnosti špecifického klinického 

fenotypu (postihnutie epizodickej pamäte) a CSF profilu (nízka hladina Aβ1-42 a vysoká hladina 

tau a/alebo p-tau proteínu) (55). Na dôvažok, tieto kritériá do klasifikácie zahrnuli i atypické 

formy Alzheimerovej choroby ako sú napr. zadný variant (vizuálny alebo biparietálny), 

logopenický variant s prevažne rečovým postihnutím a frontálny (behaviorálny) variant, ktoré 

je možné stanoviť pri prítomnosti pozitivity biomarkerov AD patológie (55) (obrázok 7). 

Biomarkermi podporené kritériá boli tiež navrhnuté pre diagnostiku preklinických štádií 

Alzheimerovej choroby. V súčasnosti neexistujú dostatočne presné či špecifické biomarkery, 

na ktorých by spočívali klinické kritériá pre vaskulárnu demenciu, demenciu s Lewyho 

telieskami či frontotemporálnu lobárnu degeneráciu. 



25 
 

 

 
Obrázok 5: Znázornenie metabolizmu β-amyloidu (A.) a tau proteínu (B.) ako biomarkerov 

Alzheimerovej choroby v rôznych biologických kompartmentoch  
(upravené podľa (106)).  

 

 

Obrázok 6: Mechanizmus patologického procesu tvorby senilných plakov a neurofibrilár-
nych klbiek (NFT) pri Alzheimerovej chorobe. 
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Obrázok 7: Diagnostické kritériá (IWG-2) pre Alzheimerovu chorobu  
(modifikované podľa (107)).  

 

4.2 VASKULÁRNA DEMENCIA  

V dôsledku širokého rozsahu cerebrovaskulárnych príčin predstavuje vaskulárna demencia 

(VaD) heterogénne ochorenie (108). Ochorenie „veľkých ciev“ najčastejšie vo forme 

strategicky lokalizovaných infarktov predstavuje v porovnaní s ochorením „malých 

ciev“ zriedkavejšiu príčinu vaskulárnej demencie. Ochorenie malých ciev tiež zahŕňa niekoľko 

podtypov ako napr. lakunárne postihnutie prevažne v oblasti bazálnych ganglií bez postihnutia 

bielej hmoty alebo rozsiahle zmeny bielej hmoty s alebo bez lakunárneho postihnutia. 

Diagnostika vaskulárnej demencie sa zakladá na anamnestických a klinických charakteristikách 

a výsledkoch neurozobrazovacích metodík (109). Cerebrovaskulárne ochorenie a chronická 

hypoxia sa podieľajú na poškodení hematolikvorovej bariéry, remodelácii extracelulárneho 

priestoru a demyelinizácii, čo môže odzrkadľovať zmeny v zložení likvoru (12, 110, 111). 
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4.2.1 CSF markery postihnutia hematolikvorovej bariéry 

Najlepšie preskúmaným markerom odrážajúcim celistvosť HLB je albumínový kvocient a jeho 

zvýšenie najčastejšie v dôsledku vaskulárnych zmien odráža alteráciu jej funkcie (112, 113). 

Nízka špecificita pre VaD limituje jeho bežné použitie pre prax.  

4.2.2 CSF markery postihnutia bielej hmoty 

V centre pozornosti skúmania je myelín bázický proteín (MBP), CSF sulfatid ako i skupina 

sulfolipidov myelínového obalu (76, 114). Ich zvýšené hladiny u pacientov s cievnymi 

príhodami bol opakovane preukázaný i keď nízka špecificita limituje ich použitie v praxi (113, 

115).  

Medzi najlepšie preštudované markery v tomto smere patria neurofilamentové proteíny. 

Neurofilamenty predstavujú základné štrukturálne proteíny neurónov a sú dôležitými 

komponentmi cytoskeletu axónov a pripisuje sa im zásadná úloha v procesoch 

regenerácie axónov (116). Na základe molekulárnej hmotnosti sa delia na 3 podjednotky: ľahké 

reťazce (NFL), stredné reťazce (NFM) a ťažké reťazce (NFH), ktoré sa vzájomne líšia stupňom 

fosforylácie (117). Ukazuje sa ich nesporný potenciál v posúdení neuronálneho poškodenia 

a axonálnej degenerácie pri viacerých neurodegeneratívnych ochoreniach (96, 118-120). 

Proteín ľahkých reťazcov (NFL) je exprimovaný výlučne v CNS a prevažne na 

myelinizovaných axónoch, z toho dôvodu je adekvátnym biomarkerom axonálnej degenerácie 

(120, 121). Jeho hladina stúpa s vekom i u zdravých jedincov (122). Viaceré práce zhodne 

dokázali jeho vzostup v CSF u pacientov s postihnutím bielej hmoty, pričom jeho hladina 

odráža i rozsah postihnutia (113, 115, 118). Jeho špecificita pre vaskulárnu demenciu je však 

otázna, nakoľko zvýšené hladiny boli pozorované i u iných typov demencie ako napr. FTLD, 

Alzheimerovej demencie či Creutzfeldt-Jakobovej choroby (96, 119, 120, 123). Stanovenie 

koncentrácie NFL v CSF je v bežnej praxi odporúčané, nakoľko NFL je všeobecne uznávaným 

markerom axonálneho postihnutia a neurodegenerácie. 

4.2.3 CSF markery zápalovej reakcie a aktivácie glie 

Podiel zápalových procesov a úloha jednotlivých zápalových substancii na procesoch vedúcich 

ku kognitívnemu postihnutiu je opakovane predmetom vedeckých diskusií. Debatuje sa najmä 

o účasti C-reaktívneho proteínu či jednotlivých cytokínov (napr. IFN-γ, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-6, 

IL-10 a i.) (113). I keď výsledky vyžadujú ďalšie overenie, poukazuje sa najmä na význam 
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stanovenia hladiny α1-antichymotrypsínu a YKL-40, ktoré vykazujú vyššie hladiny 

pri kognitívnom postihnutí s podielom vaskulárnej patológie (124). 

4.2.4 Iné markery v diagnostike vaskulárnej demencie 

Literárny prehľad posledných rokov ponúka rozsiahly počet publikovaných prác upriamených 

na skúmanie markerov v problematike diagnostiky vaskulárnej demencie. Tieto zahŕňajú širokú 

paletu markerov koagulačnej kaskády, oxidatívneho stresu či metabolických parametrov. 

Naopak, práce posudzujúce prínos vyšetrenia AD markerov u pacientov s VaD neprinášajú 

ucelené závery (113). 

4.3 FRONTOTEMPORÁLNA LOBÁRNA DEGENERÁCIA 

Frontotemporálna lobárna degenerácia (FTLD) predstavuje klinicky, geneticky ako 

i patologicky heterogénnu skupinu neurodegeneratívnych ochorení. Patologické zmeny sú 

predilekčne lokalizované vo frontálnych a predných temporálnych lalokoch, čo podmieňuje 

rozmanitú klinickú manifestáciu ochorenia. Frontotemporálna lobárna degenerácia sa 

najčastejšie manifestuje poruchami správania (behaviorálny variant FTLD) alebo rečovým 

postihnutím (primárna nonfluentná afázia, sémantická demencia a i.) a časť prebieha i pod 

obrazom motorického postihnutia (napr. FTLD-ALS, či kortikobazálny syndróm) (109, 125). 

Patologický podklad ochorenia tiež vykazuje heterogenitu s podielom viacerých mechanizmov. 

Najčastejším patologickým korelátom sú neuronálne inklúzie tvorené prevažne abnormálnymi 

formami proteínov tau alebo tzv. TAR DNA-viažúceho proteínu 43kDa (TDP-43) a menšia 

časť inklúzii pozostáva z FUS proteínu (126, 127) (obr. 4). Zhruba 1/3 prípadov FTLD je 

podmienená geneticky mutáciami v géne pre progranulín (GRN), s mikrotubulmi-asociovaný 

proteín tau (MAPT) alebo C9orf72 (128).  

4.3.1 Markery v diagnostike frontotemporálnej lobárnej degenerácie 

Prítomnosť agregátov pozitívnych na proteín TDP-43 sa potvrdila asi u 50% pacientov 

s frontotemporálnou lobárnou degeneráciou a zistila sa i u pacientov s FTD-ALS. TDP-43 je 

v likvore merateľná avšak väčšia časť sa javí ako derivát z periférnej krvi, takže jej zvýšená 

koncentrácia v CSF spoľahlivo neodráža stupeň neuropatológie FTDL (129, 130).  

Neurofilamentové proteíny ako napr. NFL a fosforylované formy ťažkých reťazcov 

neurofilamentov sú dôležitými komponentmi cytoskeletu axónov. Prínos merania NFL do 
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diagnostiky frontotemporálnej lobárnej degenerácie je predmetom ďalších štúdií. 

U frontotemporálnej lobárnej degenerácie sa zistila zvýšená likvorová hladina NFL 

v porovnaní s pacientmi s Alzheimerovou chorobou (120, 123, 131).  

Koncentrácia progranulínu (GRN) je v CSF i plazme nosičov mutácie znížená avšak 

nepreukázala sa jej patologická hodnota u iných ako genetických foriem frontotemporálnej 

lobárnej degenerácie, čo poukazuje na potenciálnu alternatívu genetického testovania 

u rizikových pacientov (132). 

Kombinácia normálnych hodnôt klasických AD biomarkerov a zvýšenej koncentrácie NFL sa 

podľa niektorých prác ukázala ako efektívna metóda odlíšenia FTLD (najmä behaviorálneho 

varietu) od Alzheimerovej choroby a od zdravých jedincov (120, 131, 133).  

4.4 PARKINSONOVA CHOROBA  

Parkinsonova choroba (PD) predstavuje najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie zo skupiny 

synukleinopatií. Názov tejto skupiny bol odvodený od prítomnosti α-synukleínu, proteínu 

formujúceho intraneuronálne Lewyho telieska (LB) a neurity (LN), ktoré sú hlavným 

patologickým podkladom Parkinsonovej choroby, demencie s Lewyho telieskami 

i multisystémovej atrofie (MSA) (134) (obr. 8).  

Patologická akumulácia α-syn pri Parkinsonovej chorobe postihuje prevažne dopaminergné 

neuróny, čo vedie k ich zániku. Dôsledky úbytku neurónov sa prejavujú poruchami kontroly 

pohybov manifestujúce sa ako bradykinéza, rigidita, pokojový tras a v neskorších štádiách 

podmieňujú i poruchu posturálnej stability. Široký rad nemotorických symptómov taktiež patrí 

do obrazu ochorenia, pričom mnohé z nich sa objavujú ešte pred samotnými motorickými 

prejavmi (135). Kognitívne postihnutie je u ochorenia častejšie ako v ostatnej populácii 

a pozorované je už v skorých štádiách ochorenia (136). Riziko vzniku demencie sa u pacientov 

s dĺžkou trvania ochorenia zvyšuje (137). Napriek vedeckým snahám o identifikáciu 

hodnoverného markera použiteľného v skorej diagnostike a klasifikácii Parkinsonovej choroby, 

toto úsilie zlyháva a diagnostika ochorenia naďalej spočíva na anamnesticko-klinických 

charakteristikách, odpovedi na liečbu a vylúčení iných príčin ťažkostí (138, 139).  

V ideálnom prípade by mal špecifický biomarker odrážať základné aspekty hlavnej 

neuropatológie alebo chorobou podmienených zmien. Z tohto dôvodu si kvantifikácia 

α-synukleínu v biologických tekutinách ako hlavného patologického „substrátu“ Lewyho 

teliesok a neuritov v posledných rokoch výskumu v oblasti štúdia synukleinopatií vydobyla 

množstvo pozornosti (23). 
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4.4.1 Markery odrážajúce patologický podklad Parkinsonovej choroby 

4.4.1.1 Alfa-synukleín  

Presná funkcia alfa-synukleínu v mozgu nie je spoľahlivo objasnená. Keďže je lokalizovaný 

prevažne v presynaptických štruktúrach, predpokladá sa jeho úloha v procesoch synaptickej 

plasticity a transporte vezikúl k presynaptickým zakončeniam (140). Agregáty α-syn vedú 

k zániku neurónov, pričom neuróny s nízkym obsahom myelínu sú viac náchylné na tvorbu LB 

a LN ako myelinizované axóny (141). Šírenie α-synukleínovej patológie nasleduje podľa 

stereotypického vzorca s prvotným postihnutím gastrointestinálneho traktu (GIT), dorzálneho 

jadra n. vagus a postupným „priónovo podobným“ šírením patológie do CNS (141, 142). To 

potvrdzujú i nálezy α-syn u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorý je nahromdený 

v neurónoch autonómneho nervového systému GIT, slinných žliaz a kože, čo otvára otázku 

jeho využitia v skorej diagnostike ochorenia (142-144). 

Zatiaľ čo etiológia vyúsťujúca do agregácie α-syn nie je doposiaľ objasnená, environmentálne 

faktory a genetické mutácie sa preukázali byť dôležitými spúšťačmi procesu jeho patologickej 

formácie a agregácie (141). Výsledkom pôsobenia neurotoxických α-syn agregátov je 

poškodenie normálnych bunkových procesov (141, 145). Alfa-synukleín sa v Lewyho 

telieskach nachádza v zmenenej forme - fosforylovaný (v pozícii S87, S129 alebo Y125), 

ubiquitovaný (K12, K21, K23) a oxidovaný (nitráciou tyrozínu) (146). Okrem týchto 

monomérnych foriem môžu byť v likvore pacientov zachytené i oligomérne formy α-syn 

(obr. 8). V akom rozsahu sa jednotlivé formy α-syn v mozgu pacientov nachádzajú či ako 

korelujú so stupňom ochorenia je naďalej v štádiu skúmania (147).  

Mutácie v géne pre α-synukleín (SNCA) podmieňujú hereditárne formy parkinsonizmu (148). 

Jedna z dôležitých ciest degradácie α-syn je zabezpečovaná ubiquitín proteázovým systémom, 

pričom v CSF pacientov s Parkinsonovou chorobou bol zaznamenaný pokles v hladine 

kľúčových enzýmov tohto komplexu (149). Mutácie v géne PARK2, ktorý kóduje proteín 

Parkin (enzým v ubiquitín-proteázovom komplexe) sú zodpovedné za recesívne formy 

juvenilného parkinsonizmu (148). 

Výsledky viacerých štúdii s meraním hladiny α-syn v likvore sú nejednotné až rozporuplné, čo 

môže byť podmienené rôznym dizajnom či metodológiou analýz (23, 150). Z výsledkov 

metaanalýz však vyplýva, že hladiny celkového α-syn či oligomérnych foriem v CSF sú 

u pacientov s Parkinsonovou chorobou nižšie ako u kontrol či pacientov s Alzheimerovou 

chorobou avšak medzi jednotlivými synukleinopatiami rozdiely v hladinách zistené neboli (23, 

150-152). Pomer o- α-syn/celkový α-syn preukázal takmer 90% senzitivitu i špecificitu 
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v odlíšení pacientov s PD od kontrolnej skupiny (151, 153). Výsledky väčšiny prác nepotvrdili 

vzťah medzi trvaním ochorenia a hladinami α-syn či jeho oligomérnych foriem (150, 154-157). 

Obmedzený počet prác so zameraním na zistenie vzťahu α-syn v likvore ako biomarkera 

progresie ochorenia poukázal na inverznú koreláciu s kognitívnym výkonom i motorickými 

schopnosťami (158-160). Zaujímavým pozorovaním sa tiež zdá byť i nameranie nižších hladín 

α-syn v CSF u pacientov s rigidita-dominantným typom postihnutia a prevahou posturálnej 

dysfunkcie (157, 161). 

V longitudinálnej štúdii, ktorá bola upriamená na sledovanie dynamiky rôznych konformácií 

α-synukleínu (oligomérne formy, fosforylovaný α-syn či celkový α-synukleín) sa zistilo, že 

hladiny celkového α-syn a oligomérnych foriem s progresiou ochorenia stúpali, zatiaľ čo 

fosforylovaná (t.j. patologická) forma bola redukovaná (162). Tieto nálezy poukazujú na 

možnosť použitia týchto foriem α-syn ako potenciálnych biomarkerov progresie ochorenia.  

Protichodné výsledky boli prezentované i pri sledovaní hladín α-syn v plazme i slinách 

pacientov s Parkinsonovou chorobou (161, 163, 164). Hlavným zdrojom α-syn v likvore je jeho 

derivácia z neurónov. Keďže je však zároveň i hojne zastúpený v erytrocytoch, použitie krvou 

kontaminovaných vzoriek CSF skresľuje výsledok analýzy (154, 165).  

Zaujímavým patologickým faktom je, že α-syn môže indukovať agregáciu tau proteínu čím 

prispieva k tvorbe neurofibrilárnej patológie a má zároveň i schopnosť interakcie s Aβ1-42 

(166-168). Kauzatívna úloha β-amyloidu pri spustení patologickej fosforylácie α-syn podporuje 

teóriu synergie mechanizmov podieľajúcich sa na AD patológii a patológii tvorby α-synukleínu 

(167). Pre tieto tvrdenia svedčí i nález pozitívnej korelácie hladiny α-syn (ako i jeho 

oligomérnej formy) a tau u pacientov s Parkinsonovou chorobou (150, 157, 169). 

 
Obrázok 8: Neuropatologické mechanizmy vo vzťahu k α-synukleínu. 
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4.4.2 Prínos vyšetrenia AD markerov v diagnostike Parkinsonovej choroby 

Aj keď viacerí autori nezistili zmeny v hladine celkového tau či p-tau u pacientov 

s Parkinsonovou chorobou v porovnaní s kontrolami, výsledky iných autorov sa v tomto smere 

líšia (151, 155, 157, 170-198). Podobne nejednotné závery vyplývajú i z pozorovaní 

nameraných hladín β-amyloidu vo vzťahu k ochoreniu. Väčšina prác však ukazuje na pokles 

v jeho likvorovej hladine u jedincov s Parkinsonovou chorobou (157, 176-178, 180, 186, 187, 

190, 193, 195). Pri posudzovaní prínosu analýzy týchto markerov v rozpoznaní Parkinsonovej 

choroby od atypických parkinsonských syndrómov sa zistili vyššie hladiny proteínu tau u PD 

v porovnaní s pacientmi s MSA-P a progresívnou supranukleárnou obrnou (199). Hladina 

α-syn i AD markerov vo vzťahu k závažnosti či trvaniu Parkinsonovej choroby je predmetom 

pokračujúceho skúmania viacerých vedeckých tímov. Dostupné výsledky podporujú koncept, 

že hladiny markerov resp. ich vzájomné pomery môžu byť nápomocnými ukazovateľmi 

prítomnosti a závažnosti neurodegenerácie, ktorá je výraznejšie vyjadrená u rigidita-

dominantnej formy ochorenia ako u pacientov s tremor-dominantnou formou (151, 155, 157, 

161, 179, 191).  

Prínos vyšetrenia AD biomarkerov v hodnotení kognitívneho postihnutia či určenia jeho 

prognózy u Parkinsonovej choroby je často jedným z hlavných bodov vedeckého záujmu pri 

skúmaní diagnostickej hodnoty biomarkerov. Množstvo prác opakovane potvrdilo dynamický 

vzostup tau, pomeru tau/Aβ1-42 či pokles v Aβ1-42 v závislosti od miery kognitívneho postihnutia 

(176, 178, 180, 182, 184, 195, 200, 201). Tento súvis podporuje i nález korelácie medzi 

hladinou Aβ1-42 a zvýšenou denzitou hromadenia β-amyloidu ako i redukciou objemu 

v špecifických oblastiach mozgu pacientov s Parkinsonovou chorobou postihnutých demenciou 

(PDD) (202, 203). Jedna z rozsiahlych štúdií v tomto smere v súlade s predošlými prácami, 

poukázala na zvýšenie p-tau vo vzťahu k úbytku pamäťových a zrakovo-priestorových 

schopností (178, 200, 202). Narastá i počet dôkazov, ktoré preukazujú vzťah medzi hladinou 

Aβ1-42 v likvore a pamäťovým výkonom, rečovou plynulosťou, priestorovými schopnosťami či 

posturálnou stabilitou (172, 176, 178, 180, 182, 184, 190, 195, 204). Výsledky prác potvrdzujú 

význam stanovenia Aβ1-42 ako nezávislého prognostického faktora rozvoja kognitívneho 

postihnutia u Parkinsonovej choroby (182, 190, 203). Nízka hladina Aβ1-42 bola 

sprevádzaná rýchlejšou progresiou kognitívneho deficitu i horším výkonom vo viacerých 

doménach (najmä v pozornosti) a tiež výraznejšou atrofiou špecifických oblastí mozgu (182, 

202). Žiaduce je potvrdenie výsledkov i ohľadne overenia prínosu vyšetrenia AD markerov 



33 
 

v kombinácii s α-syn či NFL v diferenciálnej diagnostike demencie pri Parkinsonovej chorobe 

(23, 152, 156, 169, 197).  

4.4.3 Neurotransmitery a neuromodulátory 

Podľa všeobecne akceptovanej Braakovej hypotézy sa Parkinsonova choroba vyvíja 

v neuropatologicky definovaných etapách s progresívnym šírením Lewy body patológie 

z oblastí autonómneho nervového systému GIT až do oblastí serotoninergných neurónov oblasti 

nucleus raphe a noradrenergných neurónov locus coeruleus. Postupom degenerácie 

katecholaminergných neurónov klesá u pacientov koncentrácia dopamínových metabolitov ako 

napr. dihydroxyfenylacetátu (DOPAC) a kyseliny homovanilínovej (HVA) rovnako ako 

i medziproduktov noradenalínu v CSF, čo s vysokou presnosťou umožňuje ich odlíšenie od 

kontrolnej skupiny (25). Vysoký pomer HVA/dopamín u pacientov s dyskinézami poukazuje 

na zvýšený dopamínový metabolizmus v nedopaminergných bunkách, keďže enzým 

zodpovedný za tvorbu HVA, nie je v dopaminergných neurónoch prítomný (205).  

4.4.4 Markery oxidačného stresu 

Na indukcii oxidatívneho stresu predstavujúceho jeden z hlavných mechanizmov patogenézy 

Parkinsonovej choroby sa podieľa viacero kľúčových procesov. Tie v konečnom dôsledku vedú 

k oslabeniu ochranných antioxidatívnych schopností, proteázovej a mitochondriálnej 

dysfunkcii a následnej mikroglióze a apoptóze neurónov (206). Oslabenie protektívnych 

funkcií bunky voči oxidatívnemu poškodeniu vedie z zvýšenej citlivosti na jej poškodenie 

voľnými radikálmi. DJ-1 je ubikvitárny proteín podieľajúci sa na ochranných procesoch pred 

oxidatívnym poškodením bunky (207). Mutácie DJ-1 v géne PARK7 sú asociované 

s hereditárnou formou PD, ktorá sa manifestuje skorým začiatkom ochorenia (208). Strata 

funkcie DJ-1 môže viesť k zníženej neuroprotekcii pre oxidatívny stres aj u sporadickej formy 

ochorenia (209). Viaceré práce v tejto sfére sa preto upriamili na overenie jeho diagnostického 

potenciálu v skorej diagnostike idiopatickej PD, i keď autori nedospeli k jednotnému záveru 

(154, 186, 199).  

Glutatión v redukovanej forme (GSH) predstavuje jeden z hlavných protektívnych peptidov 

a v procese ochrany bunky podlieha konverzii na oxidovanú formu (GSSG). U pacientov 

s Parkinsonovou chorobou boli namerané znížené hladiny GSH, čo zrejme odzrkadľuje znížený 

ochranný potenciál bunky voči oxidatívnemu poškodeniu (210). Boll et al. zistil vzostup 
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hladiny medi (Cu) v likvore pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktoré boli súčasne 

sprevádzané i poklesom aktivity enzýmov zohrávajúcich dôležitú úlohu v homeostáze železa 

(Cu/Zn-superoxid dismutázy a ceruloplazmín ferroxidázy) (211). U Parkinsonovej choroby sa 

zároveň zistili aj vyššie hladiny protektívnych faktorov chrániacich bunku pred oxidatívnym 

poškodením, čo postuluje hypotézu aktivácie kompenzačných reakcií ako odpovede bunky na 

účinky oxidatívneho stresu (212). Viaceré práce opísali zmeny hladín 8-hydroxyguanozínu 

(8-OHG) ako i 8-hydroxydeoxy-guanozínu (8-OHdG) ako indikátorov oxidatívneho 

poškodenia nukleotidov (213-215). Ako zaujímavé sa zdá byť pozorovanie, že hladiny 

produktov oxidácie v CSF sa zvyšujú rýchlejšie v skorých štádiách ochorenia poukazujúc na 

pravdepodobne vyššiu vnímavosť buniek k oxidatívnemu poškodeniu v iniciálnych štádiách 

ochorenia (25, 213, 215).  

4.4.5 Zápalové markery a rastové faktory 

Bunky mikroglie sa aktívne podieľajú na zápalovej reakcii, ktorá je aktivovaná primárnym 

patologickým procesom a následne spustená kaskáda imunologických procesov sa považuje za 

jeden z možných mechanizmov vzniku a progresie ochorenia (216). Výsledky prác v danej 

problematike zhodne opísali zvýšené hladiny cytokínov (napr. IL-6, IL-8, IFN-γ, TNF-α, 

β2-mikroglobulín) a prozápalových substancií v likvore pacientov s PD (25, 216). Zároveň sa 

preukázala i porucha hematoencefalickej bariéry korelujúca so závažnosťou ochorenia, čo 

môže byť jednou z príčin vyššieho prechodu L-DOPA do CNS a následného vzniku dyskinéz 

v neskorších štádiách Parkinsonovej choroby (217).  

Mozgový neurotrofický faktor (BDNF) hrá významnú úlohu v modulácii synaptickej plasticity 

neurónov. U pacientov boli namerané jeho znížené hodnoty, čo zrejme odráža synaptickú 

dysfunkciu spätú s ochorením a negatívne prispieva k riziku rozvoja L-DOPA-indukovaných 

dyskinéz v pokročilých štádiách ochorenia (218). Práce iných autorov opísali i pokles CSF 

neuromodulínu (rastový proteín 43) u pacientov s Parkinsonovou chorobou (219).  

4.4.6 Iné markery v diagnostike Parkinsonovej choroby 

Neurofilamentárne proteíny zohrávajú významnú úlohu v udržiavaní stability štruktúry 

neurónov a zastávajú dôležitú funkciu v enzymatických pochodoch a procesoch axonálnej 

regenerácie (116). Aktuálne práce potvrdzujú najmä význam merania hladín NFL ako markera 

neurodegenerácie (96, 118-120, 123). NFL spolu s α-syn tvorí hlavnú súčasť Lewyho teliesok 



35 
 

(220). I keď jeho využitie v odlíšení PD od kontrol sa neukazuje ako prínosné, narastajú dôkazy 

o jeho sľubnom potenciále najmä v odlíšení Parkinson plus syndrómov od idiopatickej choroby. 

Množia sa dôkazy, ktoré potvrdzujú jeho prípadné diagnostické využitie ako 

i vysokú diskriminačnú presnosť (95%) (156, 169, 221-223). Pacienti s atypickým 

parkinsonizmom majú vyššie hodnoty NFL v CSF, čo poukazuje na rýchlejšiu 

neurodegeneráciu u týchto ochorení.  

Mikro RNA fragmenty (miRNAs) predstavujú relatívne novú triedu sľubných biomarkerov 

u viacerých neurodegeneratívnych ochorení (224). Štúdie profilu cirkulujúcich miRNA či 

exozómov v CSF pacientov s Parkinsonovou chorobou preukázali dereguláciu špecifických 

miRNAs u PD pacientov v porovnaní s Alzheimerovou chorobou, multisystémovou atrofiou či 

kontrolami, čo ich predurčuje na diagnostické použitie v praxi (223, 224).  

4.5 DEMENCIA S LEWYHO TELIESKAMI 

Demencia s Lewyho telieskami (DLB) je neurodegeneratívne ochorenie patriace do skupiny 

synukleinopatií. U demencie s Lewyho telieskami je akumulácia α-syn viazaná nielen na oblasť 

substancia nigra, ale vyskytuje sa i v rôznych kôrových oblastiach, čo podmieňuje široké 

spektrum klinických prejavov ochorenia (225). Akumulácia α-syn býva u DLB sprevádzaná 

súbežnou AD patológiou najmä v zmysle nahromadenia β-amyloidových plakov, ktoré 

podmieňujú rýchlejší úpadok kognitívnych schopností (226). V dôsledku prelínania sa 

klinických ako i patologických charakteristík medzi viacerými entitami predstavuje odlíšenie 

DLB od demencie pri Parkinsonovej chorobe (PDD) či Alzheimerovej choroby v klinickej 

praxi nezriedka veľkú diagnostickú výzvu (227, 228).  

Z neuropatologického hľadiska zdieľajú demencia s Lewyho telieskami a demencia pri 

Parkinsonovej chorobe mnohé spoločné črty a ich vzájomné odlíšenie v klinickej praxi je 

mnohokrát neľahké. Nedostatok špecifických markerov ako i absencia indikátorov určujúcich 

riziko ich vzniku či rýchlosti progresie kladie vyššie nároky na diagnostické postupy. Podľa 

platných kritérií sa v ich vzájomnom odlíšení uplatňuje arbitrárne stanovené pravidlo “1 roka”, 

ktoré zohľadňuje časový súvis vzniku demencie vo vzťahu k rozvoju extrapyramídovej 

symptomatiky (229).  
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4.5.1 Markery odrážajúce patologický podklad Lewy body demencie  

4.5.1.1 Alfa-synukleín a jeho vzťah k neuropatológii Lewy body demencie 

Prítomnosť zmiešanej patológie i v rámci jedného ochorenia je častá, čo môže podmieňovať 

heterogenitu klinických prejavov (179, 226, 230). To býva zdrojom nepresnosti klinickej 

diagnózy demencie s Lewyho telieskami a to najmä v iniciálnych štádiách ochorenia (138, 228). 

Súbežná β-amyloidová patológia je najčastejším nálezom u DLB i PDD avšak β-amyloidové 

depozity sú prítomné i u pacientov s Parkinsonovou chorobou, ktorí nemajú prejavy demencie 

(93, 188, 198, 226, 231). Alfa-synukleín pozitívne inklúzie sú prítomné nielen u viac ako 70% 

pacientov s klinicky stanovenou diagnózou „typickej Parkinsonovej choroby“ avšak 

nachádzajú sa i v mozgu pacientov bez klinických symptómov typických pre PDD/DLB, čo 

viedlo k zavedeniu termínu „incidentálna Lewy body choroba“ (232). 

Vysoká koncentrácia fosforylovaného α-syn je viditeľná už v počiatočných štádiách PDD/DLB 

(233) (obr. 8). Závažnosť klinických symptómov, trvanie ochorenia a prítomnosť kognitívneho 

postihnutia resp. zrakových halucinácií (t.j. kľúčové črty PDD/DLB) však neodrážajú denzitu 

Lewy body patológie, čo nastoľuje otázku vplyvu iných mechanizmov ako typickej Lewy body 

patológie (226, 230). Jedno z vysvetlení ponúka i patologická štúdia, ktorá odhalila horšiu 

schopnosť zachytenia celkového množstva Lewy body patológie, čo je spojené s vysokým 

rizikom podhodnotenia skutočného množstva α-syn agregátov. Ako sa preukázalo u DLB, 

„klasická kortikálna“ Lewy body patológia (fosforylovaný α-synukleín) sa v porovnaní 

s celkovou náložou α-syn agregátov vyskytuje len v malom percente. Pritom práve 

presynapticky lokalizované agregáty α-syn často unikajú histologickému rozpoznaniu nakoľko 

väčšina používaných konvenčných protilátok nedeteguje fyziologickú formu α-synukleínu, 

z ktorej agregáty pozostávajú (234). Presynapticky lokalizované agregáty α-syn zároveň 

reprezentujú najčastejšie zastúpený typ patológie nielen u demencie s Lewyho telieskami ale 

i u PD/PDD (235). Denzita presynapticky lokalizovaných α-syn agregátov je senzitívnym 

ukazovateľom funkčného deficitu u Lewy body demencie (234). Pribúda i počet dôkazov, že 

strata buniek môže dokonca predchádzať samotnú akumuláciu Lewy body patológie (236, 237). 

Tieto tvrdenia potvrdzujú i práce, ktoré preukázali súvis medzi stratou neurónov a náložou 

α-synukleínových agregátov (230). Jedným z diskutovaných vysvetlení je, že iniciálne depozity 

α-synukleínu známe ako svetlé telieska a neurity (tzv. pale bodies), ktoré nie sú štandardným 

svetelným mikroskopom viditeľné môžu sprostredkovávať poškodenie buniek a podieľať sa tak 

na tvorbe agregovaných LB inklúzii (168, 226). Príbuzná teória predpokladá, že 

neurodegenerácia a bunková smrť nie sú zapríčinené Lewy body patológiou ale naopak, že 
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tvorba LB inklúzií poskytuje ochranu pred agregáciou α-synukleínu (236, 237). Z toho vyplýva, 

že Lewy body inklúzie môžu byť nepriamym ukazovateľom ochorenia podobne ako 

β-amyloidové plaky u Alzheimerovej choroby (2). 

Objavenie rozličných reťazcov α-syn s rôznym stupňom toxicity ponúka jedno z možných 

vysvetlení klinickej heterogenity synukleinopatií (230, 238). Súhrnne vzaté, patologické 

procesy späté s Lewy body patológiou ako i priebeh a klinické prejavy ochorenia môžu byť 

podmienené rozličnou štruktúrou reťazcov α-synukleínu.  

Aj keď genetické štúdie v danej problematike sú v počiatkoch výskumu, výsledky poukazujú 

na určité podobnosti a interakciu medzi patologickými mechanizmami Alzheimerovej 

a Parkinsonovej choroby. Bližšie poznanie celulárnych a morfologických čŕt môže objasniť 

mechanizmus šírenia ochorenia či selektívnu neuronálnu vulnerabilitu špecifických oblastí 

CNS. 

Na základe záverov metanalýzy prác zaoberajúcich sa problematikou detekcie α-syn 

v biologických tekutinách vyplýva, že hladina α-syn v likvore pacientov s Lewy body 

demenciou dosahuje nižšie hodnoty ako u Alzheimerovej choroby avšak nezistili sa rozdiely 

v jeho hladinách medzi jednotlivými synukleinopathiami (150, 151, 155). To poukazuje na 

skutočnosť, že likvorová hladina α-syn je výsledkom kompetície medzi procesom jeho 

ukladania do Lewyho teliesok a jeho uvoľňovania zo synáps v dôsledku postupujúcej 

synaptickej degenerácie. Použiteľným parametrom v klinických podmienkach sa javí 

stanovenie pomeru tau/α-syn, ktorý zlepšuje presnosť odlíšenia demencie s Lewyho telieskami 

od iných neurodegeneratívnych ochorení (239). 

4.5.1.2 Prínos vyšetrenia AD markerov do diagnostiky Lewy body demencie 

Odraz AD patológie v likvore je prítomný i u časti pacientov s Lewy body demenciou (188, 

196, 226, 227) a predstavuje nepriaznivý faktor, kedže jej prítomnosť je spojená s rizikom 

skoršieho úmrtia (192). Podľa viacerých autorov, nižšie hladiny Aβ1-40 a Aβ1-42 u demencie 

s Lewyho telieskami umožňujú jej odlíšenie od kontrol či PD/PDD pacientov (85, 176, 183, 

197, 240). Nezistili sa však rozdiely v hladinách β-amyloidových frakcií medzi DLB 

a Alzheimerovou chorobou (85, 240). Hladiny tau proteínu dosahujú u pacientov s DLB nižšie 

hodnoty ako u Alzheimerovej choroby avšak pri porovnaní s hodnotami pacientov 

s Parkinsonovou chorobou (PD i PDD) sú ich koncentrácie vyššie (85, 170, 176, 183, 197). 

Kombinácia nízkych koncentrácii Aβ1-42 a vysokej hladiny tau proteínu v likvore sa ukazuje 

ako vhodný parameter v odlíšení pacientov s Lewy body demenciou od demencie pri 

Parkinsonovej chorobe (194, 197). 
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Vyšetrenie hladín NFL proteínu, ktorý je cenným markerom v odlíšení atypických 

parkinsonských syndrómov od idiopatickej choroby sa v diagnostike Lewy body demencie 

nejaví ako použiteľné, nakoľko síce umožňuje odlíšenie DLB od kontrol avšak v diferenciácii 

od iných druhov demencie sa jeho prínos nepotvrdil (241).  

4.6 MULTISYSTÉMOVÁ ATROFIA  

V porovnaní s Parkinsonovou chorobou či DLB sa u multisystémovej atrofie (MSA) 

α-synukleín akumuluje v gliových bunkách prevažne vo forme cytoplazmatických inklúzii 

(242). MSA je charakterizovaná rôznou kombináciou klinických prejavov, podľa čoho sa delí 

na viaceré varianty:  

• MSA s predominantne parkinsonskými prejavmi (MSA-P) a  

• MSA s predominantne sa manifestujúcou cerebelárnou ataxiou (MSA-C).  

Klinické symptómy MSA-P sa prekrývajú s prejavmi PD a MSA-C imituje viacero typov ataxie 

ako napr. spinocerebelárnu ataxiu. To najmä v počiatočných štádiách ochorenia značne sťažuje 

diagnostiku ochorenia, ktorá prevažne spočíva na klinickom hodnotení, výsledku MR mozgu 

a nedostatočnej odpovedi na podávanie dopaminergnej liečby (243). Z tohto dôvodu by analýza 

likvoru mohla zásadnou mierou uľahčiť diagnostický proces a byť nápomocná v odlíšení MSA 

od idiopatickej Parkinsonovej choroby či iných parkinsonských syndrómov.  

Niekoľko prác zaoberajúcich sa problematikou hľadania spoľahlivého markera pre stanovenie 

diagnózy multisystémovej atrofie neposkytlo konzistentné výsledky (244). Prekrývanie sa 

patologického obrazu medzi MSA a Parkinsonovej choroby vysvetľuje i neadekvátnu 

špecificitu potenciálnych biomarkerov v diferenciácii týchto ochorení. Výsledky realizovaných 

štúdií poukazujú dvoma smermi, väčšina prác zaznamenala nižšiu hladinu α-synukleínu u MSA 

v porovnaní s kontrolami, zatiaľ čo iné práce nepreukázali relevantné zmeny v jeho hladinách 

medzi MSA a pacientmi s PD, atypickým parkinsonizmom či kontrolami (23, 155, 156, 169, 

222, 244). Práce s testovaním hladiny DJ-1 v likvore ako potenciálneho markera pre MSA sú 

tiež nevýpovedné (186, 199, 223). Väčšina prác poukazuje na podobné hladiny fragmentov 

β-amyloidu v likvore pacientov s MSA ako u kontrolnej skupiny a diagnostická hodnota 

kombinácie AD markerov tiež nedosiahla úroveň umožňujúcu ich implementáciu do klinickej 

praxe (244). Žiadna z prác nepreukázala rozdiely v CSF profile medzi MSA a inými atypickými 

syndrómami či medzi jednotlivými subtypmi multisystémovej atrofie (155, 156, 169, 172, 199, 

244). 
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Zvýšená hladina NFL proteínov s vysokou diagnostickou presnosťou (˃ 90%) umožnila 

odlíšenie MSA od Parkinsonovej choroby (156, 169). Kombinácia viacerých biomarkerov 

taktiež značne zvýšila presnosť odlíšenia MSA od PD, pričom kombinácia stanovenia AD 

markerov, NFL, α-syn a zápalových markerov (napr. YKL-40) sa preukázala ako efektívny 

nástroj v ich vzájomnom odlíšení (169). 

Ako perspektívna cesta v odlíšení MSA od ostatných ochorení sa ukazuje analýza rôznych 

fragmentov miRNA (223). Vo svetle najaktuálnejších poznatkov možno zosumarizovať, že 

žiadny z biomarkerov nie je v súčasnosti adekvátne citlivý či špecifický v rutinnej diagnostike 

multisystémovej atrofie či odlíšení jej jednotlivých subtypov.  

4.7 PROGRESÍVNA SUPRANUKLEÁRNA OBRNA 

Progresívna supranukleárna obrna (PSP) sa zaraďuje medzi sporadické tauopatie a je druhým 

najčastejším ochorením z okruhu Parkinson plus syndrómov. Keďže depozity tau sa môžu 

ukladať i v oblasti substancia nigra, klinický obraz ochorenia imituje Parkinsonovu chorobu, 

čo mnohokrát vedie k určeniu nesprávnej diagnózy. Hlavným klinickým prejavom ochorenia 

je skorý začiatok posturálnej instability, obrna pohľadu nahor a bradykinéza 

pričom s progresiou ochorenia sa postupne pridružujú i poruchy správania, postihnutie 

pamäťových funkcií a objavuje sa bulbárna symptomatika (245). Motorické symptómy 

nedostatočne reagujú na dopaminergnú liečbu avšak parciálna odpoveď najmä v skorých 

štádiách ochorenia nezriedka vedie k určeniu nesprávnej diagnózy Parkinsonovej choroby, 

MSA či Lewy body demencie. Podľa staršej klasifikácie sa PSP delí do 2 kategórií:  

• Steel-Richardson-Olszewski syndróm s typicky prítomnou posturálnou instabilitou, 

supranukleárnou oftalmoplégiou a kognitívnym postihnutím a  

• PSP-parkinsonský typ, charakterizovaný tremorom asymetrického typu s čiastočnou 

odpoveďou na antiparkinsonskú liečbu (246).  

Posledná aktuálna klasifikácia ochorenia publikovaná v 2017 rozdeľuje ochorenie podľa 

prevažujúcich klinických charakteristík na viaceré klinické fenotypy (247). Diagnóza 

Progresívnej supranukleárnej obrny však primárne spočíva na klinickom obraze 

a nedostatočnej odpovedi na dopaminergnú liečbu (245, 246). Keďže dominantným 

patologickým mechanizmom u PSP je ukladanie tau proteínu, snaha o identifikáciu 

špecifického markera sa sústreďuje predovšetkým na detekciu jeho fosforylovaných foriem ako 

možných kandidátov na vhodné biomarkery ochorenia. Väčšina prác nepreukázala zásadné 

zmeny v hladinách tau, p-tau resp. Aβ1-42 medzi pacientmi PSP a zdravými kontrolami či inými 
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parkinsonskými syndrómami (156, 248, 249). Koncentrácia NFL podobne ako u MSA dosahuje 

v likvore pacientov s progresívnou supranukleárnou obrnou signifikantne vyššie hodnoty, čo 

umožňuje jej odlíšenie od Parkinsonovej choroby i od zdravých jedincov (156, 169, 221, 222). 

Analýza α-synukleínu v CSF ako potenciálneho markera PSP priniesla zistenie, že jeho hladiny 

nedosahujú hodnoty namerané v likvore pacientov s Alzheimerovou chorobou avšak jeho 

hladiny sú u pacientov s PSP vyššie ako u Parkinsonovej choroby (149, 156, 221). Kombinácia 

viacerých markerov umocňuje diagnostický potenciál analýzy likvoru v odlíšení pacientov 

s progresívnou supranukleárnou obrnou od idiopatickej Parkinsonovej choroby (169). Tieto 

nálezy však vyžadujú potvrdenia ďalšími prácami.  

4.8 CREUTZFELDT–JAKOBOVA CHOROBA 

Creutzfeldt-Jakobova choroba (CJD) je zriedkavé rýchle progredujúce neurodegeneratívne 

ochorenie z okruhu priónových chorôb. Sporadická forma ochorenia (sCJD), ktorá tvorí takmer 

85% všetkých prípadov predstavuje najčastejšie sa vyskytujúce ochorenie spomedzi prionóz. 

Creutzfeldt-Jakobova choroba je spôsobená patologickou konverziou štruktúry fyziologického 

priónového proteínu (t.j. celulárnej formy - PrPc) na patologickú „scrapie“ formu (PrPsc) ktorá 

má schopnosť vysokej agregability a postupného šírenia sa patológie na ďalšie bunky, čo vedie 

k vzniku charakteristických priónových plakov a špongioformných zmien v mozgu (86).  

Creutzfeldt-Jakobova choroba je typicky charakterizovaná rapídne sa zhoršujúcou demenciou, 

ataxiou, myoklóniami a mutizmom. Definitívnu diagnózu možno stanoviť „post-mortem“ resp. 

biopsiou. V súčasnosti, so zlepšením sa laboratórnych metodík detekcie markerov 

neurodegenerácie ako i neurozobrazovacích techník je možná presnejšia a skoršia diagnostika 

ochorenia (86, 250, 251).  

4.8.1 Markery štandardne využívané v diagnostike sCJD 

4.8.1.1 Proteín 14-3-3  

Proteín 14-3-3 patrí do skupiny proteínov, ktorá zahŕňa niekoľko izoforiem vzájomne 

odlíšiteľných pomocou použitia špecifických protilátok. Početné množstvo prác preukázalo 

vysokú senzitivitu a špecificitu proteínu 14-3-3 v potvrdení sporadickej formy Creutzfeldt-

Jakobovej choroby a jeho vyšetrenie tvorí integrálnu súčasť diagnostických kritérií pre 

stanovenie sCJD (250, 252, 253). Zvýšené hladiny proteínu 14-3-3 v likvore s vysokou 

presnosťou odlišujú pacientov s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou od kontrol ako i od iných 
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neurodegeneratívnych ochorení (86, 254). Aj keď indikatívna hodnota proteínu 14-3-3 sama 

o sebe nie je dostatočná na stanovenie diagnózy sCJD, v kontexte s klinickým obrazom 

a výsledkami ostatných vyšetrení (napr. nálezom charakteristicky zmenenej intenzity kôrových 

oblastí v špecifických sekvenciách MR mozgu či EEG nálezom periodických komplexov) jej 

diagnostická sila výrazne stúpa.  

Výsledky multicentrickej európskej štúdie preukázali vysokú špecificitu 14-3-3 testu pre 

potvrdenie sCJD, ktorá sa pohybovala až na úrovni 95%. Výsledky s “falošnou pozitivitou” 

testu sa vyskytli prevažne u pacientov v súvislosti s neuroinfekciami a akútnou cievnou 

príhodou resp. u pacientov po epileptickom záchvate – t.j. stavoch, ktoré sú však v klinickej 

praxi od Creutzfeldt-Jakobovej choroby odlíšiteľné (252). Najčastejšia diferenciálna diagnóza 

pri podozrení na Creutzfeldt-Jakobovu chorobu je rýchlo progredujúca Alzheimerova choroba 

resp. demencia s Lewyho telieskami a asi 30% tvoria i potenciálne reverzibilné formy 

(Tabuľka 3) (255).  

 

Najčastejšie liečiteľné príčiny  
rýchle progredujúcej demencie 

Imunitne podmienené 

• limbická encefalitída 

• primárna angiitída CNS 

• neurosarkoidóza 

• akútna diseminovaná 

encefalomyelitída (ADEM) 

Malignity 
• lymfóm CNS (event. intravaskulárny) 

• gliové tumory CNS 

Zápalové príčiny 
• vírusová meningeoencefalitída 

• meningeoencefalitídy (kryptokoková, 

mykotická, HIV) 

Toxicko-metabolické 

príčiny 
• Wernickeho encefalopathia 

• Hashimotova encefalopatia 

Tabuľka 3: Najčastejšie liečiteľné príčiny rýchle progredujúcej demencie  
(upravené podľa (255)). 
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4.8.1.2 Tau proteín a β-amyloid 

Ďalším dôležitým markerom pre diagnostiku Creutzfeldt-Jakobovej choroby je stanovenie 

hladiny celkového tau a jeho fosforylovaných izoforiem. Hladina tau v likvore pacientov 

s Creutzfeldt-Jakobovou chorobou je výrazne vyššia ako u Alzheimerovej choroby ako 

i u kontrolnej skupiny pričom patologické hodnoty sú typické nielen pre sporadickú formu CJD 

ale boli zaznamenané i u genetických foriem ochorenia a diagnostická presnosť vyšetrenia tau 

proteínu v CSF pre stanovenie sCJD sa podľa mnohých autorov pohybuje až na úrovni 99% 

(86, 254, 256). Preukázal sa i vzostup hladín tau v CSF ako odpoveď na pokles kognitívneho 

výkonu a stupeň závažnosti ochorenia (257). Navyše, zvýšené hodnoty tau v likvore sa ukazujú 

byť i efektívnym biomarkerom ochorenia v prípadoch odlíšenia sCJD od: 

• Kontrolnej skupiny v prípade nepresvedčivého výsledku 14-3-3 testu (254). 

• Kontrol pri normálnych resp. mierne zvýšených hodnotách p-tau (256) 

• Alzheimerovej choroby pomocou stanovenia pomeru p-tau/tau (86). 

Kombinácia hodnôt proteínu 14-3-3 a proteínu tau zvyšuje diagnostickú presnosť v stanovení 

sCJD (86).  

Znížená hladina Aβ1-42 je u sCJD štandardným nálezom pričom niektoré práce zároveň 

poukázali i na rozdielny vzorec výskytu patologických produktov β-amyloidových peptidov 

u Creutzfeldt-Jakobovej choroby v porovnaní s Alzheimerovou chorobou (258). Tento nález 

však vyžaduje ďalšie dôkazy a štandardizáciu parametrov s prihliadnutím na špecifickú situáciu 

u priónových ochorení (86).  

4.8.1.3 Iné markery využívané v diagnostike Creutzfeldt-Jakobovej choroby  

Niekoľko vedeckých pokusov sa zameralo na meranie množstva proteínu PrPsc v likvore ako 

diagnostického nástroja pre odlíšenie CJD od Alzheimerovej choroby; výsledky však nie sú 

aplikovateľné v bežnej praxi (259, 260). V posledných rokoch sa výskum zacielil na zlepšenie 

metodiky, ktorá sa ukazuje ako efektívny diagnostický nástroj „real-time quaking induced 

conversion assay (RT-QuIC)“ umožňujúci meranie hladiny PrPsc u Creutzfeldt-Jakobovej 

choroby (261-263). Iné proteíny ako napr. neurón špecifická enoláza či proteín S100b boli vo 

vysokých koncentráciách namerané v likvore pacientov so sporadickou formou ochorenia 

(252) (obr. 9).  



43 
 

4.8.2 Faktory ovplyvňujúce hladinu CSF markerov u sCJD 

Najlepšie preskúmaný genetický faktor ovplyvňujúci hladinu markerov pri priónových 

ochoreniach je charakter kodónu na pozícii 129 priónového génu (PRNP). Kombinácia 

polymorfizmu methionín-valín na pozícii 129 (t.j. MM, MV alebo VV) spolu s typom 

patologického proteínu PrPsc (typ 1 alebo 2 charakterizovaný podľa elektroforetickej mobility) 

definuje molekulárny typ sporadickej formy Creutzfeldt-Jakobovej choroby. Jednotlivé 

molekulárne subtypy vykazujú rôzne histopatologické črty a odlišujú sa tiež vekom vzniku ako 

i klinickým priebehom ochorenia (264). Rôznorodosť v klinických charakteristikách 

jednotlivých subtypov ochorenia má silný vplyv na senzitivitu diagnostických testov u sCJD 

(84, 253, 265, 266). Hladina tau proteínu sa významne líši u jednotlivých subtypov ochorenia, 

pričom hladiny v CSF sú signifikantne vyššie u PrPsc typu 1 v skupine MM a MV pacientov 

(266, 267). Napriek snahám stanoviť pre chorobu špecifické „cut-off“ hodnoty pre tau proteín, 

tieto pokusy narážajú na problémy. Sporný bod predstavuje najmä určenie referenčnej hodnoty 

umožňujúcej spoľahlivé odlíšenie sCJD od pacientov s rýchle progredujúcou formou 

Alzheimerovej choroby (252). Vplyv molekulárnej subtypizácie sCJD pacientov nie je viazaný 

len na ovplyvnenie hladín tau proteínu; zistilo sa ovplyvnenie hladín 14-3-3 proteínu, neurón 

špecifickej enolázy či proteínu S 100B. Rozdielnosti v hladinách proteínu 14-3-3 pozorované 

medzi jednotlivými molekulárnymi subtypmi sú však skôr ovplyvnené izotypom PrPsc proteínu 

ako genotypom na kodóne 129 (265, 266, 268). Vyššie hodnoty hladiny 14-3-3 proteínu boli 

zaznamenané u homozygotov a u klasických subtypov MM1 a MV1 (266). Naopak, nižšie 

likvorové hodnoty 14-3-3 boli príznačné pre atypické subtypy (MV2) a dlhšie trvajúci priebeh 

ochorenia (265, 268). Tieto dáta poukazujú na skutočnosť, že genotyp na kodóne 129 PRNP 

sám o sebe ale aj v kombinácii s inými negenetickými faktormi ako izotyp proteínu PrPsc 

priamo súvisia s klinickým priebehom ochorenia a zároveň majú silný vplyv na senzitivitu CSF 

markerov bežne používaných v rutinnej diagnostike. Vplyv genotypu na kodóne 129 PRNP 

génu sa preukázal tiež pri použití metodiky RT-QuIC, ktorá predstavuje spoľahlivý a vysoko 

senzitívny nástroj v diagnostike ochorenia (262). Schopnosť šírenia sa chorobne zmeneného 

PrPsc na zdravé bunky s následným vyvolaním zmeny ich fyziologickej konformácie na 

patologickú je základným princípom početné množstvo „in vitro“ amplifikačných techník, 

ktoré umožňujú štúdium mechanizmov premeny a šírenia PrPsc proteínu. Tieto postupy 

predstavujú inovatívny prístup v „pre-mortem“ diagnostike priónových ochorení 

a v posledných rokoch sa aktívne pracuje i na rozšírení ich použitia v diagnostike viacerých 

iných proteinopatií (261, 263). Princíp metodiky spočíva na predpoklade, že už nepatrné 
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množstvá patologicky zmeneného priónového proteínu PrPsc vo vyšetrovanej vzorke sú 

schopné reagovať a meniť konformáciu normálneho proteínu PrPc (dodaný formou 

rekombinantného substrátu) a táto patológia sa cyklickým opakovaním reakcie ďalej 

exponenciálne znásobuje. Celkové množstvo vytvoreného patologického proteínu sa následne 

vizualizuje použitím fluorescenčného farbiva (obr. 9). V diagnostike priónových ochorení táto 

metodika preukázala takmer 100% špecificitu a vysokú senzitivitu (≥90%) (251, 261). 

Testovalo sa i využitie tejto metodiky v detekcii PrPsc z neuroepitelia čuchového nervu 

(kefkovitý ster z nosnej sliznice) u sCJD s dosiahnutím takmer 100% senzitivity aj špecificity, 

čo by pri etablovaní do praxe predstavovalo i menej invazívnu možnosť odberu materiálu (269). 

Koncept konverzie proteínov na patologické formy sa predpokladá ako hlavný 

patomechanizmus vzniku priónových ochorení, podľa najnovších poznatkov však podobné 

charakteristiky (schopnosť patologickej agregácie a amplifikácie) vykazujú i proteíny ako napr. 

tau proteín u Alzheimerovej choroby či α-synukleín u Parkinsonovej choroby, čo otvára široké 

možnosti aplikácie uvedenej metodiky i v diagnostike iných neurodegeneratívnych ochorení 

(263, 270). 
 

 

Obrázok 9: Schématický diagram zobrazujúci princíp metodiky RT-QUIC  
(upravené podľa (86)) 

 

(patologická forma priónového proteínu PrPsc, ktorej prítomnosť sa predpokladá vo vyšetrovanej vzorke CSF 
reaguje s rekombinantným priónovým proteínom dodaným pri vyšetrení a spôsobuje jeho konverziu na 
patologickú formu. Reakcia sa cyklicky opakuje, čím sa znásobí množstvo vytvoreného PrPsc, ktorého prítomnosť 
sa detekuje fluorescenčnou reakciou.)  
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5  VYBRANÉ MARKERY V DIAGNOSTIKE DEMENCIÍ 

V súčasnosti i napriek enormnej snahe v tejto sfére, existuje len málo CSF ukazovateľov, ktoré 

môžu spoľahlivo poslúžiť ako diagnostická pomôcka pri vyšetrení pacientov s demenciou. 

I samotné využitie v praxi je ovplyvnené ich špecificitou, senzitivitou, cenou ako 

i realizovateľnosťou a rizikami spojenými s výkonom lumbálnej punkcie najmä u starších 

pacientov. Okrem Alzheimerovej choroby, kde analýza CSF markerov odráža patologický 

podklad ochorenia, v súčasnosti neexistujú dostatočne validné biomarkery použiteľné 

v diagnostike viacerých typov demencií (napr. vaskulárnej demencie, demencie s Lewyho 

telieskami či frontotemporálnej lobárnej degenerácie). Zhodne sa však preukázala hodnota 

viacerých markerov ako citlivých ukazovateľov odrážajúcich patologické procesy počas 

prebiehajúcej neurodegenerácie. Mnohé z uvedených markerov sa zároveň tiež úspešne 

etablovali do výskumnej oblasti štúdia biologických markerov neurodegenerácie pri viacerých 

ochoreniach. Prehľad súčasne dostupných a používaných biomarkerov v CSF pre jednotlivé 

demencie je uvedený v Tabuľke 4. 
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Neurodegeneratívne 
ochorenie 

Diagnostické 
markery  

Sľubné diagnostické 
markery 

Alzheimerova choroba 
• ↑tau, ↑p-tau, ↓ Aβ1-42 

 

• ↓Aβ1-42/Aβ1-40 už pri MCI 

• Neurogranín: odlíšenie od 

kontrol i ostatných druhov 

demencii 

Parkinsonova choroba 
NFL – odlíšenie PD od 

atypických syndrómov 

 

• Pomer o-α-syn/α-syn 

koreluje s progresiou 

ochorenia 

• α-syn (RT-QuIC) 

detekcia skorých štádiách 

  Multisystémová atrofia 

 

• Panel miRNAs  
 

• Kombinácia viacerých 

markerov 

Progresívna 

supranukleárna obrna 

Demencia s Lewyho 

telieskami 
 

• Aβ1-40 a Aβ1-42 a tau: 

odlíšenie DLB od AD 

• p-tau/tau odlíšenie DLB od 

PDD 

Creutzfeldt-Jakobova 

choroba 

• 14-3-3 a tau (+ tau/p-tau) na 

odlíšenie od kontrol a AD 

•  Detekcia PrPsc (RT-QUIC) 

 

Vaskulárna demencia • ↑ Q albumin • NF-L a myelín bázický 

proteín (MBP) 

Tabuľka 4: Prehľad biomarkerov prínosných v diagnostike neurodegeneratívnych ochorení 
(upravené podľa (223)). 
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5.1 Markery astrogliózy a poškodenia neurónov 

5.1.1 Proteín S 100B 

Je Ca+2-viažúci intracelulárny proteín primárne exprimovaný v astrocytoch, Schwannových 

bunkách a oligodendrocytoch (271). Predpokladá sa jeho aktivačný vplyv na proliferáciu 

a diferenciáciu oligodendrocytov, migráciu buniek mikroglie a tvorí tiež súčasť štruktúry 

cytoskeletu astrocytov. Sekrécia proteínu je spúšťaná metabolickým stresom (O2, glukóza a i.). 

Jeho duálne neurotroficko-neurotoxické pôsobenie je závislé od koncentrácie, v ktorej sa 

z poškodených buniek uvoľňuje (272). Nanomolárna hladina stimuluje rast neuritov 

a podporuje prežitie neurónov, zatiaľ čo mikromolárne hladiny môžu stimulovať produkciu 

pro-zápalových a tumor nekrotizujúcich faktorov vedúcich k apoptóze neurónov (273). 

Zvýšenie sérovej hladiny S100B môže byť i odpoveďou na pôsobenie fyziologických stimulov 

ako napr. emočného stresu či hladovania (274). Zvýšená hladina v likvore a krvi bola 

pozorovaná u mnohých ochorení ako napr. u Alzheimerovej choroby, ischémie ako 

i traumatickom poškodení CNS (272). V poslednom období sa množia údaje, ktoré dokazujú 

vzostup jeho hladiny v CSF u demyelinizačných ochorení najmä ako odrazu prítomnosti 

chronických ložísk demyelinizácie pri sclerosis multiplex (SM) (275). Keďže bol opakovane 

neuropatologicky dokázaný najmä v reaktívnych astrocytoch, jeho zvýšenie v CSF sa považuje 

za odraz astrocytického poškodenia a prítomnosti gliózy (272). 

5.1.2 Gliálny fibrilárny proteín (GFAP) 

„Glial fibrillary acidic protein“ tvorí hlavný spojovací proteín cytoskeletu astocytov a je 

považovaný za jeden z významných markerov prítomnosti astrogliózy. Preukázal svoju 

hodnotu aj ako marker progresie neurodegenerácie u sclerosis multiplex i keď jeho hladina 

priamo neodráža aktivitu zápalového procesu (276). Na rozdiel od nálezu pri SM, hladiny 

GFAP pri neuromyelitis optica či akútnej diseminovanej encefalomyelitídy preukázali svoj 

vzťah k aktivite imunitného systému i k terapeutickej odpovedi na liečbu kortikoidmi, čo 

poukazuje na odlišnosť imunologických patomechanizmov demyelinizačných ochorení (277). 

Aktuálne práce poukazujú i na význam vyšetrenia GFAP v likvore ako podporného parametra 

v diagnostike vaskulárnej demencie (113).  



48 
 

5.1.3 Neurón špecifická enoláza (NSE)  

Neurón špecifická enoláza predstavuje cytoplazmatický enzým, ktorý je takmer výlučne 

lokalizovaný v bunkách neuroektodermového pôvodu. Zúčastňuje sa regulácie rastu 

a diferenciácie buniek a participuje i na kaskáde imunologických procesov (278). Vyššie 

hodnoty enzýmu boli namerané v šedej hmote mozgu ako v podkôrových oblastiach (279). 

NSE je akceptovaný ako vysoko špecifický marker poškodenia neurónov a periférnych 

neuroendokrinných buniek (278, 280). Poškodenie buniek vedie k uvoľneniu NSE, čo sa 

podieľa na zápalovom poškodení, zároveň však má i neurotrofický vplyv, čo zvyšuje schopnosť 

prežitia buniek. Zmeny hladín NSE v CSF boli pozorované u širokého spektra ochorení 

ischemického, metabolického, traumatického, autoimunitného či neurodegeneratívneho 

pôvodu (278, 280, 281). Pri neurodegeneratívnych ochoreniach sa úbytok neurónov prejavuje 

vzostupom hladín NSE v sére i likvore ako bolo opakovane preukázané pri Alzheimerovej, 

Huntingtonovej či Creutzfeldt-Jakobovej chorobe (84, 282, 283).  

5.2 Iné markery v diagnostike neurologických ochorení 

Štúdium proteínov stimulujúcich vaskularizáciu predstavuje dôležitý pilier výskumu 

v neuroonkológii. Jedným z bodov záujmu je objasnenie kauzálnej úlohy vaskulárneho 

endoteliálneho rastového faktora (VEGF) v procese metastatického šírenia nádorov. VEGF je 

silným stimulačným faktorom angiogenézy a jeho zvýšená hladina v CSF je príznačná najmä 

pre gliové nádory s vysokým stupňom malignity (284). Nadprodukcia rastového faktora 

fibroblastov (FGFs) (bFGF, FGF-2) sa dáva do súvisu s progresiou multiformného 

glioblastómu (285). Predmetom záujmu v tejto oblasti je tiež štúdium proteínov 

extracelulárneho matrixu napr. tenascinu C či osteopontinu. V objasnení procesu onkogenézy 

high-grade gliómov sa záujem zameriava i na štúdium neuronálneho rastového faktora (NGF) 

(286). Z hľadiska vývoja nových terapeutických stratégii sa ako perspektívny smer ukazuje byť 

vývoj inhibítorov metaloproteináz (MMP-2, MMP-9), ktoré sa dávajú do súvisu s inváziou 

a metastatickým šírením gliových tumorov (287).  



49 
 

6  FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE HLADINU MARKEROV  

Vzhľadom na dynamické vlastnosti likvoru je pri interpretácii výsledkov nutné zohľadniť 

i možný vplyv interferujúcich faktorov, ktoré by mohli zásadnou mierou skresliť hladinu 

vyšetrovaných markerov či prispieť k zmenám jeho zloženia. V centre záujmu je najmä 

posúdenie diurnálneho či sezónneho vplyvu na hladiny najčastejšie analyzovaných markerov. 

Vplyv kvality a trvania spánku, fyzickej aktivity, dietetických faktorov na hladiny markerov je 

predmetom pokračujúceho výskumu. Technické a metodologické špecifiká a ich vplyv na 

hladiny biomarkerov sú taktiež horlivo diskutovanou témou (19, 53, 288). 

6.1 Cirkadiánna variácia biomarkerov 

Diurnálny rytmus môže predstavovať dôležitý zdroj variability biomarkerov. Cirkadiánny 

rytmus s nočným vzostupom prietoku a cirkulácie likvoru podporuje teóriu o zvýšenej filtrácii 

odpadových látok počas spánku (289). Humánne štúdie poukazujú na cirkadiánne ovplyvnenú 

hladinu Aβ1-42 s najnižšou koncentráciou v doobedných hodinách, zatiaľ čo hladina celkových 

proteínov ostáva v priebehu dňa stabilná (290). Je známe, že cirkadiánny rytmus je následkom 

Alzheimerovej patológie narušený, čo môže vysvetľovať chýbajúci vplyv cirkadiánnych 

mechanizmov na hladinu β-amyloidu (291). Absencia tohto vplyvu u ostatných ochorení však 

spochybňuje jednoznačný vplyv cirkadiánnych faktorov na hladinu AD biomarkerov. Zistil sa 

i sezónny vplyv na niektoré biomarkery ako napr. metabolitov serotonínu 

(5-hydroxyindoloctová kyselina, 5-HIAA) s vyššími hladinami počas jari (292). 

Existuje len limitovaný počet prác, ktoré sa zaoberajú témou diurnálnej variácie AD markerov 

či α-synukleínu v CSF a výsledky i napriek istým odlišnostiam poukazujú na nízku variabilitu 

ich CSF hladiny u Alzheimerovej choroby či zdravých jedincov (151). Aj keď cirkadiánnu 

variáciu markerov nemožno úplne vylúčiť, táto zásadným spôsobom hladinu markerov 

neovplyvňuje, čo predstavuje významný praktický aspekt preukazujúci nezávislosť hladiny 

markerov od času odberu likvoru.  

6.2 Vplyv pohlavia a veku na hladinu markerov 

Vek je zásadným rizikovým faktorom neurodegeneratívnych ochorení, pričom starnutie vplýva 

na funkciu a stabilitu bariérových systémov CNS a zvyšuje prestup viacerých proteínov do CSF 

ako napr. NFL či miRNA fragmentov (12, 104, 112, 151). Publikované výsledky ohľadne 
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vplyvu veku na hladinu α-syn v CSF sú v dôsledku nejednotnosti prehodnocované (154) (151, 

156). Vplyv veku na hladinu α-syn v likvore musí byť spoľahlivo overený nakoľko viaceré 

práce tento vzťah nepotvrdili (150, 151).  

Prehľad literatúry ohľadne vplyvu veku na hladinu CSF AD biomarkerov u Parkinsonovej 

choroby či PDD pacientov taktiež ponúka protikladné výsledky. Väčšina prác však 

nepreukázala jednoznačnú koreláciu medzi vekom a hladinou Aβ1-42 u synukleinopatií (172, 

191, 192, 197). Nález negatívneho vzťahu medzi vekom a pozitívnym AD profilom CSF 

markerov je tak zrejme odrazom súbežnej patológie Alzheimerovho typu (151). I napriek 

štúdiám poukazujúcim na rozdielne hladiny α-syn v závislosti od pohlavia v skupine 

synukleinopatií sú v tomto smere potrebné ďalšie práce, nakoľko viacerí autori tieto dáta 

nepotvrdili (23, 150). 

6.3 Genetické podklady 

Prítomnosť alely APOE4 je najznámejším genetickým rizikovým faktorom vzniku 

Alzheimerovej choroby (293). Rozsiahle štúdie dokázali nižšiu hladinu CSF Aβ1-42 nielen 

u pacientov s Alzheimerovou chorobou ale dokázali sa i u kognitívne zdravých nosičov alely 

E4 (294, 295). Aktuálne publikovaná práca preukázala i silnú asociáciu medzi prítomnosťou 

APOE4 a hladinou CSF tau u žien (296). Vplyv alely APOE4, ako dôležitého rizikového faktora 

asociovaného so zvýšeným rizikom rozvoja Alzheimerovej choroby či prítomnosťou vysoko 

denzného lipoproteínu (HDL) sa nepreukázal ako zásadný rizikový faktor vzniku 

Parkinsonovej choroby (297, 298). Vplyv genotypu na kodóne 129 PRNP na hladiny rôznych 

markerov či variabilitu klinických prejavov u sporadickej formy Creutzfeldt-Jakobovej 

choroby je diskutovaný v predchádzajúcej kapitole. 

6.4 Dietetické vplyvy 

Vplyv dietetických faktorov na hladiny krvných markerov je dobre známy, ich vplyv na hladinu 

CSF markerov je už známy menej. Neexistujú dôkazy ohľadne kolísania hladiny markerov 

v súvislosti s príjmom potravy. Podľa platných odporúčaní pre odber likvoru sa odber nalačno 

najmä u starších ľudí neodporúča (18, 19, 54). 

Korelačné štúdie ohľadne účinku kofeínu nepreukázali jeho priamy efekt na hladinu AD 

markerov. I keď CSF Aβ1-42 hladiny v likvore korelovali s hladinou teobromínu ako jedného 

z metabolitov kávy, čo vysvetľuje asi 10% prípadov variácie hladín Aβ1-42 (299). Či sa dá tento 
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vplyv interpretovať ako priamy dôsledok alebo je variácia podmienená sekundárne cez kaskádu 

mechanizmov ostáva otvorenou otázkou. Nebol jednoznačne potvrdený ani efekt fajčenia či 

alkoholu s hladinou markerov CSF. Štúdia skúmajúca efekt nárazového pitia alkoholu 

preukázala zvýšenie množstva likvoru a následnou úpravou v abstinenčnej perióde čo sa dá 

vysvetliť prechodným stimulačným vplyvom alkoholu na jeho produkciu (300). Záverom 

možno zhrnúť, že dietetické faktory zásadným spôsobom neovplyvňujú hladinu biomarkerov 

(41). 

6.5 Cievna patológia a jej vzťah k hladine markerov 

Chronické cerebrovaskulárne ochorenia môžu značnou mierou ovplyvniť metabolizmus CNS 

či podmieniť alteráciu funkcie bariérových kompartmentov a tým i zloženie likvoru (110). 

Práce v tomto smere preukázali negatívny vplyv chronického cievneho ochorenia so zvýšenou 

tvorbou β-amyloidových produktov a spomalením ich degradácie (301). Hladiny tau sú po 

cievnom ikte ako dôsledok poškodenia neurónov zvýšené. Podobným mechanizmom ako 

β-amyloid sa v podmienkach ischémie správa i α-syn, čo môže ovplyvniť nielen jeho hladiny 

ale i regionálnu distribúciu (302). Systémové či zápalové ochorenia môžu taktiež negatívne 

zasiahnuť do homeostázy CSF zloženia (151). Vyššia hladina albumínu bola taktiež 

zaznamenaná u neurodegeneratívnych ochorení ako i vo vzťahu k procesu starnutia (112) 

odrážajúca postihnutie funkčnosti bariér CNS. Iné súbežné ochorenia a ich vplyv na zloženie 

CSF sú objektom ďalšieho vedeckého bádania. 

6.6 Vplyv liečby na hladinu markerov 

Výskumy preukázali prítomnosť dopamínových receptorov v plexus choroideus (303). Liečba 

dopaminergnými látkami tak môže ovplyvňovať tvorbu a metabolizmus špecifických markerov 

cirkulujúcich v likvore. Viaceré práce sa zaoberali skúmaním vplyvu medikácie na hladinu 

jednotlivých proteínov CSF u pacientov s Parkinsonovou chorobou (151, 154, 158, 190). 

I napriek nízkej hladine α-syn u novodiagnostikovaných pacientov však dopaminergná liečba 

jeho hladiny v CSF neovplyvňuje (154, 158). Výsledky prác tiež nepreukázali vplyv 

dopaminergnej farmakoterapie na hladinu AD markerov (186). V súčasnosti i napriek 

narastajúcim poznatkom ohľadne inhibičného vplyvu serotoninergných látok na agregáciu 

α-syn nie je tento fakt dostatočne preukázaný (304). 
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ZÁVER 

Vzhľadom na prekrývanie sa klinických prejavov je správne určenie diagnózy častokrát 

komplikované a definitívnu klasifikáciu ochorenia tak v konečnom dôsledku určuje až výsledok 

autopsie. Diagnostika tak prevažnou mierou spočíva na klinických charakteristikách, čo vedie 

k častým omylom a zdôrazňuje potrebu nájdenia špecifického markera (resp. markerov) pre 

jednotlivé ochorenia. Interpretácia hladín markerov odrážajúcich patologické procesy 

neurodegenerácie taktiež naráža na úskalia najmä so zreteľom na častú prítomnosť zmiešanej 

patológie, čo znižuje validitu viacerých markerov v klinickej praxi. Nízka hladina a nestabilná 

štruktúra niektorých markerov v likvore (napr. miRNA) ich navyše znevýhodňuje pre praktické 

použitie. Hľadanie citlivých markerov pre jednotlivé nozologické jednotky tak ostáva i naďalej 

veľkou výzvou.  

Rozmach na poli viacerých vedných disciplín vedúci k vývoju inovatívnych a senzitívnych 

metodík umožňuje detekciu širokej škály rozličných molekúl CSF, čo umožňuje náhľad na 

rozsah a charakter patologických procesov čím značnou mierou prispieva k bližšiemu poznaniu 

komplexnosti mechanizmov spätých s neurodegeneráciou. 

Viaceré vybrané markery preukázali svoj nesporný význam v diagnostike ochorení CNS 

a mnohé sú bežne (alebo takmer bežne) etablované do klinickej praxe (Tabuľka 4). 

Klinické využitie triády „klasických“ likvorových biomarkerov odrážajúcej patologický 

podklad Alzheimerovej choroby (zvýšená hladina celkového a fosforylovaného tau proteínu 

a pokles hladiny Aβ1-42) je v súčasnosti platným diagnostickým nástrojom 

s nespochybniteľným významom. Podľa aktuálne platných kritérií, vyšetrenie CSF môže 

výrazne spresniť diagnostiku Alzheimerovej choroby a zároveň predstavuje dostupnú možnosť 

diagnózy už skorých štádií ochorenia (55).  

Štúdie ohľadne využitia AD markerov v diagnostike iných neurodegeneratívnych ochorení 

dosahujú nejednotné nálezy, pričom nález patologického vzorca pravdepodobne poukazuje na 

prítomnosť sprievodnej patológie. Z hľadiska prínosu ich vyšetrenia pre iné ochorenia sa 

potvrdil najmä prínos vyšetrenia hladín Aβ1-42, ktorý má prognostickú hodnotu v určení vývoja 

kognitívneho postihnutia (190, 203). V súčasnosti i napriek viacerým sľubným objavom v tejto 

sfére neexistuje solitárny biomarker umožňujúci jednoznačné určenie diagnózy Parkinsonovej 

choroby. Ako potenciálny marker skorých štádií Parkinsonovej choroby sa javí byť metabolit 

dopamínu – DOPAC, ktorý preukázal vysokú senzitivitu i špecificitu v identifikácii ochorenia. 

Niekoľko kandidátov z okruhu markerov oxidatívneho stresu preukazuje vzťah k závažnosti 

choroby ako i určeniu ďalšej prognózy ochorenia. 
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Kvantifikácia celkového α-synukleínu v CSF disponuje potenciálom v diagnostickom 

potvrdení patológie typickej pre skupinu synukleinopatií avšak jeho benefit pre odlíšenie 

jednotlivých synukleinopatií je nízky (23). Nutné je i overenie vzťahu jeho vzostupu v likvore 

v súvislosti s progresiou kognitívnej a motorickej deteriorácie či klinickými prejavmi ochorenia 

(160, 161). Ako sa v tomto smere ukazuje, najmä detekcia rôznych konformačných subtypov 

α-synukleínu či záchyt oligomérnych foriem môže podstatnou mierou napomôcť v určení 

skorých štádií Parkinsonovej choroby. K diferenciálnej diagnostike môže značnou mierou 

nápomocné i vyšetrenie NFL, ktorý sa javí ako najsľubnejší biomarker odlíšenia PD od 

atypických syndrómov preukazujúce vysokú diagnostickú presnosť, i keď jeho diagnostická 

sila v odlíšení PD od kontrol nie je adekvátna. NFL sa zároveň ukazuje ako perspektívny 

indikátor so sľubným potenciálom v diagnostike vaskulárnych foriem demencie či FTLD (113, 

133). 

Je nutné zdôrazniť, že extenzívne neuronálne (resp. synaptické) postihnutie napr. 

pri priónózach vedie k výraznému vzostupu hladiny plejády markerov v likvore, čo môže byť 

podporným prostriedkom v určení fulminantne prebiehajúceho neurodegeneratívneho procesu 

avšak súčasne limituje špecificitu jednotlivých markerov a to najmä u ochorení s rýchlo 

postupujúcou neurodegeneráciou (napr. demencia s Lewyho telieskami či Alzheimerova 

choroba). Novo vyvinuté senzitívne metodiky (napr. RT-QUIC) založené na detekcii 

patologických proteínov (PrPsc či α-synukleín), ktoré zaznamenali vysokú diagnostickú 

špecificitu môžu pomôcť preklenúť tieto limitácie a v budúcnosti sa spolu s analýzou 

špecifických miRNA presadiť ako efektívny nástroj pri včasnej diagnostike viacerých ochorení 

(251, 263). 

Vzhľadom na klinickú a patologickú komplexnosť a heterogenitu neurodegeneratívnych 

ochorení je pravdepodobné, že stanovenie presnej diagnózy si vyžaduje určenie širšieho spektra 

resp. kombinácie biomarkerov. V neposlednom rade treba podotknúť, že analýza likvoru je 

súčasťou diagnostického postupu a markery treba vždy hodnotiť v kontexte celkového 

klinického nálezu a výsledkov ostatných vyšetrení. Nevyhnutnou samozrejmosťou je 

dodržiavanie správneho algoritmu v procese odberu a spracovania CSF (18, 19) (Tabuľka 2).  

Skúmanie biomarkerov v CSF v posledných rokoch predstavuje atraktívny vedecký smer na 

poli výskumu neurodegeneratívnych ochorení. Rozvoj metodík v analytickej chémii 

a molekulárnej medicíne umožňuje detekciu širokej škály rozličných molekúl v plazme či CSF. 

Identifikácia špecifických markerov pritom môže napomôcť nielen k presnej diagnóze 

či určeniu prognózy ochorenia, ale zároveň predstavuje i sľubný spôsob monitorovania 

efektivity liečebných stratégií.  
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