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Úvod 

Chronická obstipácia predstavuje jednu z najčastejšie sa vyskytujúcich gastrointestinálnych 
porúch, pričom nemalé percento prípadov má charakter chronického stavu s terapeuticky málo 
ovplyvniteľným priebehom. Ťažké formy obstipácie predstavujú stavy s veľkou chorobnosťou 
až invalidizáciou pacienta a sú bremenom zdravotnej starostlivosti. Vzhľadom na narušenie 
fyzickej a emocionálnej pohody pacienta, ku ktorým pri ťažkej obstipácii dochádza a milióny 
eur, ktoré sa vynakladajú na diagnostiku a liečbu, pri často neuspokojivej odpovedi, je 
nevyhnutné poznať presné patofyziologické mechanizmy a aspekty, tvoriace základ poruchy 
pre racionálny terapeutický prístup k pacientovi. V súčasnosti tieto ale nie sú úplne a presne 
objasnené. 

Metodika 

Analyzovali sme a mikroskopicky sme hodnotili 12 bioptických vzoriek hrubého čreva od 
pacientov s chronickou obstipáciou oproti 4 kontrolným bioptickým vzorkám hrubého čreva od 
pacientov po resekcii rektosigmy pre neobturujúci zhubný nádor. Hlavným cieľom bolo 
posúdenie morfologických zmien enterického nervového systému a intersticiálnych Cajalových 
buniek (ICC), ktoré sme hodnotili pomocou imunohistochémie. 

Gangliové bunky v submukóznom plexe sme identifikovali vo farbení na calretinín. Stanovili 
sme priemerný počet gangliových buniek v submukóze v reze tkaniva (Obr.1).  

 



Obr. 1. Gangliové bunky v submukóze hrubého čreva vo farbení protilátkou proti calretinínu 
(hnedá farba). Gangliové bunky vykazujú jadrovú aj cytoplazmovú expresiu calretinínu, 100x 
a 400x. 

Pomocou farbenia S100 sme identifikovali nervové vlákna v submukóze a hodnotili ich hrúbku 
pomocou mikroskopického mikrometra. Za hypertrofické sme považovali nervové vlákna 
hrúbky > 0,05 mm.  

Farbenie CD117 sme použili na identifikáciu Cajalových intersticiálnych buniek. Zamerali sme 
sa na hodnotenie ICC v myenterickom plexe. Hodnotili sme % obalenia ganglií myenterického 
plexu Cajalovými intersticiálnymi bunkami a priemernú hodnotu % obalenia ganglií v reze 
tkaniva (Obr. 2). 

 

Obr. 2. Intersticiálne Cajalové bunky v myenterickom plexe znázornené farbením 
imunohistochemickým farbením CD117 (hnedá farba). Percento obalenia ganglií 
myenterického plexu intersticiálnymi Cajalovými bunkami – 80% (a) a 30% (b), 200x 

 

Výsledky 

U pacientov s chronickou obstipáciou sme v submukóze zistili jednak pokles v počte 
gangliových buniek hrubého čreva, ktorý bol však oproti kontrolnej skupine nesignifikantný. 
Vo vzorkách pacientov s chronickou obstipáciou (v 5 z 12 prípadov) sme na rozdiel od 
kontrolných vzoriek zachytili prítomnosť hypertrofických nervových vlákien. Pri hodnotení 
intersticiálnych Cajalových buniek vykazovali vzorky pacientov s chronickou obstipáciou 
signifikantne nižšie percento obalenia myenterických ganglií Cajalovými bunkami v porovnaní 
s kontrolnými vzorkami (Graf 1). 



 

Graf 1. Priemerné percento obalenia myenterických ganglií intersticiálnymi Cajalovými 
bunkami v reze tkaniva. Kontrolné vzorky vykazujú vyššie percento obalenia myenterických 
ganglií intersticiálnymi Cajalovými bunkami v porovnaní so vzorkami chronickej obstipácie. 
Rozdiel je štatisticky signifikantný (p<0,01). 

 

Diskusia 

Hromadia sa dôkazy, že abnormality enterického nervového systému a kvantitatívne zmeny 
Cajalových buniek, predstavujú dve entity, ktoré pravdepodobne zohrávajú ústrednú úlohu 
v rozvoji porúch motility čreva. Pri objasňovaní funkcie Cajalových buniek vo vzťahu k 
fyziológii gastrointerstinálnej motility, sa ukázalo, že pri redukovanom počte Cajalových 
buniek dochádza k zhoršeniu aktivity pacemakera a strata enterických gangliových aj gliových 
buniek znižuje nervové podnety pre efektorové bunky – bunky hladkého svalstva, ktoré nie sú 
schopné poskytovať účinnú a koordinovanú silu pre vykonávanie fyziologickej funkcie kolónu 
– miešanie a vylučovanie intraluminálneho obsahu. Dochádza k porušeniu homeostázy 
gastrointestinálnej motility a rozvoju ťažkej obstipácie. 

Za jednu z popredných príčin chronickej obstipácie sa považuje dysfunkcia enterického 
nervového systému čreva o čom svedčia aj výsledky viacerých štúdií, ktoré zaznamenali 
kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v enterickom nervovom systéme u pacientov s chronickou 
obstipáciou (1, 2). Jedným z hlavných cieľov našej práce bolo hodnotenie denzity gangliových 
buniek v submukóznom plexe, pričom sme zistili, že priemerný počet gangliových buniek v 
submukóze kontrolných vzoriek v porovnaní so vzorkami chronickej obstipácie bol vyšší, ale 
rozdiel nebol signifikantný. Možno ale predpokladať, že aj nesignifikantný pokles neurónových 
prvkov pravdepodobne môže ovplyvňovať motorickú aktivitu hrubého čreva – znížením 
enterickej neurotransmisie 

U pediatrických pacientov s Hirschsprungovou chorobou ale aj u dospelých pacientov s 
megakolónom patrí medzi základné morfologické zmeny nález hypertrofických nervových 
vlákien v submukóze (3). V našej práci sme zistili prítomnosť hypertrofických nervových 
vlákien u časti pacientov s chronickou obstipáciou, pričom kontrolná skupina tieto zmeny 
nevykazovala. Uvedený nález podporuje fakt, že neaganglionárne poruchy enterického 
nervového systému pravdepodobne taktiež prispievajú k rozvoju porúch motility kolónu a k 
patofyziológii chronickej obstipácie. 

Kontrole normálnej funkcie gastrointestinálneho traktu a črevnej motility sa okrem ENS 
pripisuje stále väčšia úloha intersticiálnym Cajalovým bunkám. Cajalove bunky, sú bunky 
prítomné v celom ľudskom čreve a predstavujú tzv. črevný pacemaker, pre ich schopnosť 
generovať aktivitu pomalých vĺn a taktiež sa predpokladá ich funkcia sprostredkovateľa pri 



neuronálnej kontrole čreva prenosom inhibičných a excitačných signálov z ENS (2). Zníženie 
počtu ICC v stene hrubého čreva u pacientov s chronickou obstipáciou preukázali použitím 
rôznych metód analýzy viaceré štúdie (2, 4), vrátane našej práce v ktorej sme zaznamenali 
signifikantne nižšie % obalenia gangliových buniek myenterického plexu Cajalovými bunkami 
u pacientov s chronickou obstipáciou v porovnaní s kontrolou. 

Závery viacerých štúdií poukazujú na súčasné zmeny v ENS a Cajalových buniek pri stavoch 
spojených s poruchou črevnej motility. Naše nálezy taktiež podporujú túto pravdepodobnú 
multifaktoriálnosť patofyziológie porúch motorickej aktivity hrubého čreva a pravdepodobne 
ich možno dávať do príčinnej súvislosti s chronickou obstipáciou. 
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