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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou specifických parametrů krve, které ukazují na 

trombogenní aktivitu. Do studie byli zařazeni dárci krve a krevních složek, u kterých byl zjištěn vyšší 

počet krevních destiček (trombocytů) v trombokoncentrátu. U těchto dárců jsme ověřovali, zda je 

zvýšený počet trombocytů kvantitativně korelován s jejich kvalitou, a zda je množství vázáno na 

faktory humorální či buněčné imunity, nebo pouze na genetické predispozice. 
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Abstract  

This bachelor thesis describes the analysis of the specific parameters of blood which indicate 

the thrombogenic activity. Donors of blood and blood components with higher number of platelet in 

thromoboconcentrate were included into the research. We verified, whether the higher number of the 

platelet is quantitatively correlated with the platelets quality, and whether the quantity is bound to the 

factors of humoral or cellular immunity, or only to genetic predisposition. 
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ÚVOD 

Krevní destičky (trombocyty) jsou součástí krve v počtu 150 až 300∙109 na litr krve. Tyto 

bezjaderné krevní elementy mají úlohu při zástavě krvácení. Do této trombocytové studie byli vybráni 

dárci krve a krevních složek s počtem krevních destiček vyšším než 250∙109 na litr krve.  

Rešeršní část tvoří pět odborných článků, které pojednávají o důležitosti výběru 

antikoagulantu a jeho vlivu na aktivaci krevních destiček, o snazší přípravě trombokoncentrátu, 

o parametrech krevních destiček v trombokoncentrátu v závislosti na času, o možnosti posouzení 

kvality krevních destiček pomocí proteinových markerů a o hemostáze a jejím velmi podrobným 

popisem.  

Teoretická část se skládá z popisu vzniku krevních destiček, morfologie, fyziologie 

a patofyziologie. Taktéž se zde popisují koagulační faktory a jejich funkce v koagulačních kaskádách. 

Praktická část je analýza získaných dat od 92 dárců trombocytové studie. Studie se účastnili 

dárci, kteří měli fyziologicky vyšší počet krevních destiček. U těchto dárců se následně udělala 

specifická vyšetření. Ve spolupráci s prim. MUDr. Zenonem Lasotou bylo vybráno několik parametrů, 

které prošly analýzou. Cílem této analýzy je zhodnotit, jestli s kvantitou roste také vitalita krevních 

destiček, jestli je kvantita vázána na humorální či buněčnou imunitu, nebo je odvozena od genetických 

predispozic, a jestli je kvalita trombokoncentrátu závislá na dárci, případně jestli dárci vykazují 

myeloproliferační znaky, které je mohou do budoucna ohrozit.  

Tato práce navazuje na bakalářskou práci Bc. Nikoly Slaninové. V její práci bylo zjištěno, že 

vitalita krevních destiček je závislá na dárci, že kvalita je vázána na dárci a že dárci mají genetické 

predispozice k vyšší trombogenní a prokoagulační aktivitě. Tato práce má třikrát větší analyzovanou 

skupinu dárců a zároveň se liší v některých analyzovaných parametrech, aby došlo k zpřesnění již 

dokázaných výsledků. Dalším rozšířením je zodpovězení hypotézy výskytu myeloproliferačních znaků 

u dárců, které mohou vzniknout z transformace pluripotentních buněk, které jsou tvořeny kostní dření, 

a u které předpokládáme, vzhledem k počtu krevních destiček, vyšší aktivitu.   
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1 REŠERŠE  

1.1 Stručný úvod do problematiky 

Rešeršní část obsahuje shrnutí pěti odborných článků, nalezených převážně na internetové 

databázi PubMed. Vždy je stručně uvedena problematika řešeného problému a společně s ní také 

výsledky. V příloze jsou články přeloženy v jejich plnějším znění, a to z důvodu možnosti vyhledat si, 

v případě zájmu, podrobnější informace. Články se zabývají především tvorbou a určením 

trombokoncentrátů, které se mohou použít v nemocnicích pro pacienty trpící například 

trombocytopenií, nebo u výrazného krvácení.  

1.1.1 Srovnání aktivity krevních destiček měřené metodou průtokové 

cytometrie a ADVIA 2120 

V této studii autoři porovnali buněčnou povrchovou expresi receptoru CD62 měřené 

metodou průtokové cytometrie v trombocytárních koncentrátech s MPC, PCDW a MPM 

analyzovaných na hematologickém analyzátoru ADVIA 2120 s nebo bez přidání EDTA 

antikoagulantu.  

Hematologický analyzátor ADVIA 2120 může být použit pro měření počtu trombocytů 

a dalších standardních parametrů, jako je průměrný objem (MPV) a šířka rozložení krevních destiček 

(PDW), ale má také schopnost měřit další parametry, které mají potenciál jako markery pro aktivaci 

destiček. Objem a index lomu každé krevní destičky jsou odvozeny z měření rozptylu světla pomocí 

Mieovy teorie rozptylu světla homogenními sférami. Tyto dodatečné parametry odvozené z měření 

indexu lomu krevních destiček zahrnují průměrnou destičkovou složku (MPC), distribuční šířku 

rozdělení krevních destiček (PCDW) a průměrnou hmotnost krevních destiček (MPM). 

MPC v krvi, která byla antikoagulována kyselinou ethylendiamintetraoctovou (EDTA) nebo 

citrátem sodným, byla měřena s analyzátorem ADVIA a porovnána s expresí CD62P na povrchu 

buněk měřený průtokovým cytometrem. U vzorku s EDTA se zvýšil podíl krevních destiček 

pozitivních pro CD62P a došlo k poklesu MPC. U citrátu k takovému výsledku nedošlo. Zde je vidět 

důležitost výběru antikoagulantu. EDTA usnadňuje spárování destiček, ale může také způsobit zvýšení 

aktivace destiček. 

Systém ADVIA 120 byl také použit k posuzování in vitro aktivace destiček u koncentrátů 

trombocytů, které jsou odvozeny z plné krve bohaté na destičky. Tato studie ukázala, že PCDW 

koreluje s expresí CD62P během 5 dnů skladování, ale neexistovala žádná korelace mezi MPC 

a CD62P. Další výzkumníci ukázali negativní korelaci mezi CD62P a změnou v PCDW. Nicméně 

žádná z těchto studií nezahrnuje přidání extra antikoagulancia k vzorkům koncentrátů krevních 

destiček. 

1.1.2 Fibrin bohatý na destičky: vývoj druhé generace koncentrátů krevních 

destiček 

Plazma s vysokou koncentrací krevních destiček (PRP) je široce používána k urychlení 

hojení ran různé etiologie. Vysoká koncentrace těchto elementů urychluje léčebné procesy a růstové 
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faktory dokážou nastartovat reparační procesy ve tkáních. Tento článek popisuje vývoj druhé generace 

destičkového koncentrátu, označovaný jako PRF (platelet-rich fibrin). Tento článek zdůrazňuje 

relativně jednoduchý proces přípravy PRF ve srovnání s PRP. 

PRF má mnoho výhod oproti PRP. Vylučuje opakující se proces přidávání antikoagulantů, 

stejně jako nutnost neutralizace. Rovněž je eliminováno přidávání trombinu z hovězího dobytka na 

podporu přeměny fibrinogenu na fibrin v PRP. Přeměna fibrinogenu na fibrin probíhá pomalu 

s malým množstvím fyziologicky dostupného trombinu přítomného v samotném vzorku krve. Proto je 

díky této pomalé polymerizaci dosaženo fyziologické struktury, která je velmi příznivá pro hojivý 

proces.  

PRF je ve formě trombocytového gelu a může být použita ve spojení s kostními štěpy, což 

nabízí několik výhod včetně podpory hojení ran, růstu a zrání kostí, stabilizace štěpu, těsnění rány 

a hemostázy a zlepšení manipulačních vlastností štěpových materiálů. PRF lze také použít jako 

membránu. Klinické studie naznačují, že kombinace kostních štěpů a růstových faktorů obsažených 

v PRP a PRF může být vhodná pro zvýšení hustoty kostí. 

1.1.3 Určení vitality transfúzního destičkového produktu korigovaným 

zvýšením počtu a procentuální odpovědí krevních destiček  

Cílem této studie bylo stanovit kvalitu koncentrací trombocytů, jejich počet, objem, změn 

pH, víření, rezidua erytrocytů a počet leukocytů. Posoudit in vivo vitalitu a viabilitu transfúzního 

destičkového přípravku s použitím korigovaného přírůstku počtu krevních destiček (CCI) 

a procentuální odezvy krevních destiček (PPR). Studie byla prováděna od července 2016 do prosince 

2016 z celkem 384 koncentrátů. 

Analýza dat byla provedena pomocí softwaru SPSS (Statistical Package for Social Sciences). 

Byl použit studentský t-test k testování významnosti u P ≤ 0,05. 

Z transfúzních pacientů bylo 72 % žen, a 28 % mužů. Po kontrole kvalitativních parametrů 

krevních destiček bylo pouze 65 % (246) vhodných k transfuzi krevních destiček a 35 % bylo 

nepřijatelných. V této studii bylo k transfúzi přijato 75 % mužů a 80 % žen, po výpočtu jejich 

procentuální odpovědi trombocytů byl výsledek ≥ 60 % za jednu hodinu. Po 20 hodinách mělo jen 

málo z nich (18 % mužů a 25 % žen) PPR ≥ 30%, což naznačuje refrakternost u většiny pacientů. 

Refrakterní kauzální činidlo by mohlo být imunní nebo neimunní. V této studii bylo vyhodnocení 

transfúze krevních destiček provedeno pomocí korigovaného přírůstku počtu krevních destiček (CCI). 

To je in vivo měření krevních destiček, které vyžaduje po 1 až 24 hodinách post-trombocytový součet. 

Jednu hodinu po transfúzi bylo CCI 72 % ≥ 7500 u příjemců mužů, zatímco u žen měla 69 % ≥ 7500, 

což by bylo normální, ale po 20 hodinách po transfúzi bylo CCI 30 % ≥ 5000 u mužských příjemců, 

zatímco 25 % ≥ 5 000 byl pozorován u ženských příjemců. To odráží velmi nízkou životaschopnost 

destičkového produktu podle britského výboru pro standardy v hematologických kritériích, které 

vedou k úspěšné transfuzi pro CCI. 
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1.1.4 Optimalizace kvality koncentrátů krevních destiček: aplikace 

proteomických technologií pro řízení dárců 

Tato pilotní studie měla za cíl definovat vztah mezi proteomickým profilem a jakostí 

krevních destiček. 

Metody by měly usnadnit identifikaci potenciálních proteinových markerů, které by mohly 

zlepšit a zjednodušit screening kvality trombocytů. Návrh studie byl založen na předchozích studiích 

autorů zabývajících se tvorbou škodlivých změn ve struktuře a funkci krevních destiček od odebrání 

po darování, která odhalila souvislost proteinových markerů s nezvyklými změnami in vitro profilu 

uložených krevních destiček. 

Výsledky analýzy vzájemného vztahu mezi vitalitou a proteomickými vlastnostmi 

autologního trombocytového koncentrátu, umožnily vyvinout predikční model hodnocení kvality 

trombocytů. 

V této pilotní studii byly vzorky od 9 jedinců hodnoceny pomocí jak in vitro, tak i in vivo 

kvalitativních měření paralelně s proteomickou analýzou. Kritéria navrhovaná pro životaschopnost 

skladovaných destičkových koncentrátů spočívají v tom, že uložené krevní destičky by měly mít in 

vivo zotavení, které je ≥ 66 % zotavení u stejného dárce a že uchovávaná doba přežití trombocytů by 

měla být ≥ 58 %. Těmito kritérii prošlo 7 vzorků. Většina charakteristik in vitro včetně hodnoty pH, 

laktátu a počtu krevních destiček, jak je uvedeno v jiných studiích, přiměřeně korelovala s údaji 

o zotavení in vivo a přežití. Tyto příklady podporují tvrzení, že je zapotřebí lepšího přístupu 

k identifikaci markerů, které spolehlivě identifikují vzorky špatné kvality anebo dárce, jejichž krevní 

destičky nejsou dobře uloženy. Hledání může být podpořeno aplikací proteomických technologií na 

analýzu uložených krevních destiček. 

Změny v proteinu RhoGDI  také významně korelovaly s přežitím a zotavením. Spolu 

s pozorováním Rap 1 je třeba předpokládat, že u některých dárců existuje buď neobvyklá citlivost na 

degradaci bílkovin, nebo dochází ke zhoršení syntézy bílkovin, ke které dochází při skladování 

destiček. Zatímco toto je první důkaz, že ukazatele skladování bílkovin mají potenciál předpovědět 

výsledky transfúze, tato studie ponechává další otázky, které by se neměly zabývat v budoucích 

studiích.  

1.1.5 Hemostáza 

Článek popisuje princip jednotlivých složek, (vytvoření fibrinové sítě, která zachytává 

erytrocyty, leukocyty a trombocyty) které se na hemostáze (hemokoagulaci) podílejí. Hemostáza je 

nezbytný ochranný mechanismus, který závisí na rovnováze mezi prokoagulačními a antikoagulačními 

faktory. Rychlá přeměna krve z její viskózní podoby na trombus je řízena složitou souhrou klíčových 

komponentů – koagulačních faktorů, které jsou v práci diskutovány. 

Proces formování krevních destiček nazýváme primární hemostázou a skládá se z adheze 

(přilnutí krevní destičky k endotelu), aktivace (změna tvaru) a agregace (seskupení krevních destiček) 

krevních destiček a dále také z interakce mezi destičkami, endotelem a plazmatickými bílkovinami.  

Při poškození endotelu se dostanou na povrch extracelulární matrix a trombotické 

hemostatické faktory obsahující kolagen, von Willebrandův faktor, fibronektin a tkáňový faktor. 
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Tkáňový faktor pak zahajuje koagulační kaskádu, která se skládá z postupných interakcí enzymů 

a jejich kofaktorů s fosfolipidovým povrchem. Na konci celé kaskády je třeba získat odolnou 

fibrinovou síť. K omezení trombózy jsou nezbytné přirozeně se vyskytující antikoagulanty, mezi 

hlavní patří antitrombin a heparinový kofaktor II. Fibrinolýza, neboli rozpuštění krevní sraženiny, se 

skládá ze série přísně regulovaných enzymatických kroků.  

Autorovým cílem bylo shrnout problematiku hemostázy. Do podrobnosti popsal jednotlivé 

části od podráždění endotelu až ke konečné fibrinolýze. Tento článek měl pouze popisný charakter, 

nebyl zde prováděn žádný výzkum. Díky článku je možno lépe pochopit funkci krevních destiček. 

1.2 Závěr rešerše 

Je možno říct, že v určitém ohledu je tato práce zaměřena na zlepšení kvality 

trombokoncentrátu. S ohledem na to byly vybrány články, které o určení, či zlepšování kvality 

trombokoncentrátu pojednávají, ač se zabývají jinými aspekty. Takovéto poznatky mohou v praxi 

výrazně zlepšit účinek krevních destiček, nebo usnadnit práci při výrobě koncentrátu.  

V článku zabývajícím se určováním vitality transfuzního destičkového přípravku je viditelné, 

že vyšší destičková odpověď, tedy vitalita je u žen. Toto tvrzení potvrzuje i trombocytová studie 

Bc. Nikoly Slaninové. I v této práci se bude, v rámci potvrzení hypotézy závislosti kvality krevních 

destiček na dárci, touto problematikou zabývat. 

Kromě hodnocení a zlepšování kvality trombokoncentrátů je v rešeršní části použit článek, 

který popisuje hemostázu. Hemostáza je velice důležitá funkce krevních destiček, a proto je její popis 

jak v části rešeršní, tak v části teoretické.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Účelem teoretické části je přiblížení problematiky krevních destiček. Před samotným 

hodnocením jednotlivých parametrů je vysvětlen proces vzniku a vývoje krevních destiček od 

kmenové buňky, přes vývojová stádia až k megakaryocytům, z jejichž odštěpené cytoplasmy se tvoří 

výsledné krevní destičky. Dále je popsána morfologie. Konkrétně popis struktury krevních destiček, 

povrchových receptorů a granul. Funkce krevních destiček je vysvětlena jak v praktické části, tak 

v části rešeršní. Popsány jsou také koagulační faktory a jejich funkce v koagulační kaskádě. Kaskády 

jsou popsány dva typy. Starý a nový zrevidovaný model, který lépe přibližuje skutečné dění 

v organismu. Informace v této kapitole pokládají základy pro praktickou část, ve které jsou podrobně 

rozebrány hodnocené parametry. 

2.1 Vznik, vývoj a zánik krevních destiček  

Krevní destičky jsou krevní elementy, které zapříčiňují krevní sraženiny. Jejich tvar 

v neaktivovaném stavu je okrouhlý a jedná se o bezjaderná tělíska. 

Prvopočátek krevních destiček se nachází v pluripotentních kmenových buňkách, které se 

postupně diferencují v promegakaryoblasty, megakaryoblasty, promegakaryocyty a nezralé a zralé 

megakaryocyty. Promegakaryoblasty jsou malé blasty s výrazně bazofilní cytoplasmou bez granul s již 

probíhající endomitózou. U promegakaryoblastů můžeme zachytit pozitivní reakci na glykoprotein II, 

von Willebrandův faktor a peroxidázu. 

Další diferenční stádium se nazývá megakaryoblast, nebo také megakaryocyt I. Jsou to 

buňky s velkým jádrem a velmi bazofilní cytoplasmou. Dále se v buňkách nachází α granuly 

a ojedinělé struktury vznikajícího membránového systému, ohraničující buňku. Cytoplazma může 

vytvářet výběžky, na které se mohou zachytávat zralé trombocyty. 

Následujícím stádiem je proměna v promegakaryocyty, nebo jiným pojmenováním, 

v magakaryocyty II. Zde se na rozdíl od předešlých stádií snižuje nukleo/cytoplazmatický poměr 

a taktéž se snižuje bazofilie cytoplasmy. Jádro má lalůčkový charakter s násobkem genomu mezi 8N 

a 64N. Zvyšuje se také výskyt α granul a membránového systému. 

Zrající a zralé megakaryocyty (megakaryocyty III) se vyznačují výraznou ztrátou bazofilie 

cytoplasmy, přesunem jádra ke kraji cytoplasmy a výraznou lobulizací jaderné hmoty. U zcela zralých 

megakaryocytů dochází ke zmnožení α granul a k fragmentaci cytoplasmy, která má za následek 

uvolňování krevních destiček. Megakaryocyty jsou největší z celé své vývojové řady. Kompletní 

diferenciace megakaryocytu trvá 5–10 dní.  

 

Obrázek 1: Vývoj krevní destičky, upraveno [14]. 
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Proces uvolňování krevních destiček do krevního oběhu se nazývá trombocytopoéza a může 

probíhat dvěma způsoby: 

- Vytvořením pseudopodií (dočasné výběžky cytoplasmy), a jejich vstupem do dřeňových 

kapilárních sinů jsou proudem uvolňovány jednotlivé trombocyty, 

- přímým rozpadem megakaryocytu. 

Uvádí se, že jeden megakaryocyt je schopen vyprodukovat několik tisíc krevních destiček. 

Regulaci počtu destiček zajišťuje hormon trombopoetin, který v pozdějších fázích vývoje doplňují 

další regulační proteiny. 

Hlavním místem zániku krevních destiček je slezina. Dalšími místy zániku jsou játra a kostní 

dřeň. Denně se u zdravého člověka vyprodukuje a zanikne 1,2–1,5∙1011 trombocytů [2, 3]. 

2.2 Morfologie krevních destiček  

Podle anatomických znaků se krevní destičky se dělí na čtyři hlavní části: 

 Periferní oblast, která zahrnuje plazmatický obal, glykokalyx, membránové 

a submembránové struktury. Probíhají zde pochody na molekulární úrovni při interakci 

destičky s mimobuněčným prostředím. 

 Oblast solubilního gelu. Jde o viskózní matrix, tvořenou převážně z fibrilových proteinů, 

tvořících základní jednotku destičkového kontraktilního systému. 

 Oblast organel. Zahrnuje denzní tělíska, méně hustá tělíska (alfa-granula, lysozomy, 

peroxizomy) a další organely (mitochondrie, ribozomy, Golgiho aparát). 

 Membránová oblast, tvořená otevřeným kanálkovým a denzním tubulárním systémem [2]. 

 

Obrázek 2: Morfologie krevní destičky, upraveno podle [6] 

2.2.1 Povrch krevní destičky  

Pro zachycení signálu a případnou aktivaci krevních destiček je zapotřebí určitých receptorů 

na povrchu. Biologické procesy jsou zprostředkovány membránovými glykoproteiny, které 

označujeme římskými číslicemi. Na povrchu krevní destičky jsou zastoupeny tyto skupiny receptorů:  

 Integriny - hlavně GP IIb/IIIa a GP la/IIa. Jde o nejpočetněji zastoupenou skupinu.  
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 Glykoproteiny bohaté na leucin (LRG) - komplex GP Ib/IX, který zprostředkuje adhezi 

krevních destiček na vWF endotelu.  

 Selektiny - zprostředkovávají interakce krevních destiček a endotelu s leukocyty. Na krevních 

destičkách se jedná zejména o selektin GMP-140 (P/selektin). Je uvolňován z krevních 

destiček po jejich aktivaci. 

 Imunoglobuliny - z této skupiny je přítomen PECAM-l. Je také přítomen na monocytech.  

  Proteiny neznámé funkce, tzv. quadraspaniny [2]. 

 

Obrázek 3: Receptory krevní destičky [5]. 

2.2.2 Granula krevní destičky  

V cytoplazmě destiček se vyskytuje několik typů granulí ohraničených membránou, které se 

uplatňují při vazokonstrikci, hemokoagulaci i reparaci místa poranění. V neaktivované destičce jsou 

granule volně rozptýleny, při její aktivaci se začínají seskupovat směrem do centrální části krevní 

destičky. 

Rozlišujeme:  

 denzní granula: 6–8 granulí v 1 destičce, obsahují: ADP, ATP a Ca2+ serotonin,  

 α-granula: 10–15 granulí v 1 destičce, granula obsahují: PDGF (destičkový růstový faktor)  

vWF, fosfolipidy, IgG, IgA, fibrinogen, albumin, GPIIb/IIIa,  

 λ-granula: lysozomy [2]. 

2.3 Fyziologie a patofyziologie krevních destiček 

Krevní destičky se uplatňují v procesu hemostázy. V případě neporušené cévy jsou krevní 

destičky v neaktivním stavu. V tomto stavu je udržují inhibitory funkce destiček produkované 

endotelem. Mezi tyto inhibitory patří oxid dusnatý a prostacyklin. Při porušení integrity cévy dojde 
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k reflexní vazokonstrikci, adhezi, aktivaci a agregaci krevních destiček a hemokoagulaci. 

Hemokoagulace bude dále popsána v kapitole koagulační faktory a kaskády. 

Reflexní vazokonstrikce je vyvolána podrážděním hladké svaloviny a působením serotoninu 

či tromboxanu (TXA2). Adheze krevních destiček je provedena vytvořením vazby na obnažený 

subendoteliální kolagen. Kvůli vysokému smykovému tření v cévách je potřeba k vytvoření vazby von 

Willebrandův faktor, který je uložen v endotelu. Von Willebrandova choroba nastává při poruše 

množství, funkce nebo struktury faktoru. Von Willebrandův faktor se váže na glykoproteinový 

komplex GPIb. Porušení nebo absence části GPIb způsobuje Bernard-Soulierův syndrom, nebo vWD. 

Po navázání na kolagen se krevní destičky aktivují. Dojde k sekreci TXA2, ADP, ke změně tvaru na 

améboidní a k expresi receptorů GPIIb/IIIb. Krevní destičky se díky ADP a TXA2 začnou agregovat. 

Poškození TXA2 způsobuje zvýšený sklon ke krvácení. Dále se destičky propojují prostřednictvím 

fibrinogenu a von Willebrandova faktoru. Funkční defekt nebo snížené množství integrinu αIIbβ3, na 

který se vážou fibrinogen a von Willebrandův faktor, způsobuje Glanzmannovou trombastenii. 

Sekundární agregace vzniká asi 3 hodiny po aktivaci a slouží k zacelení významnějších defektů. V této 

fázi se uvolní obsah granul krevních destiček. Poruchy sekrece granul se mohou projevit jako syndrom 

šedých destiček, Heřmanského–Pudlákův syndrom a další. 

Získané poruchy krevních destiček jsou častější než vrozené. Stávají se součástí jiných 

onemocnění, nebo se vyskytují jako defekty po užívání léků [1, 4]. 

2.3.1 Trombogenní znaky 

Trombogenní znaky jsou znaky vedoucí ke vzniku trombózy. Trombóza je stav, při kterém 

dojde k ucpání cévy krevní sraženinou. Zvýšený sklon ke srážení krve se nazývá trombofilie. 

Trombofilní stavy lze rozdělit do tří skupin: vrozené, získané a smíšené. V případě vrozené 

trombofilie mohou pacienti trpět nedostatkem nebo funkčním defektem antitrombinu, proteinu 

C a S a fibrinogenu, avšak nejčastější známou vrozenou trombofilií je Leidenská mutace faktoru 

V. Získané trombofilie vznikají po operaci, imobilizaci, těhotenství, u maligních nádorů, 

myeloproliferačních onemocnění, autoimunních chorob a obezity. Mezi smíšené trombofilie se řadí 

například zvýšená aktivita faktoru VIII [11, 13]. 

2.3.2 Aterosklerotické znaky 

Ateroskleróza je onemocnění cévní stěny, na kterou se hromadí tukové látky. Průměr cévy se 

hromaděním zužuje, což zapříčiňuje zhoršené proudění krve cévou. Při výrazném zúžení nebo úplném 

ucpání může dojít k odumření tkáně, kterou céva zásobovala. Faktory, které mohou ovlivnit vznik 

aterosklerózy, jsou ve dvou skupinách, a to ovlivnitelné a neovlivnitelní rizikové faktory. Mezi 

ovlivnitelné řadíme faktory životního stylu (kouření, vysoký obsah tuků a cholesterolu v potravě, 

alkohol, nedostatek pohybu), trombogenní faktory, zánět, diabetes mellitus. Neovlivnitelné faktory 

jsou stoupající věk, pohlaví (touto chorobou trpí více mužské pohlaví), kardiovaskulární onemocnění 

v rodinné anamnéze nebo kardiovaskulární onemocnění v osobní anamnéze [18, 19]. 
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2.4 Koagulační faktory a kaskády 

Koagulačními faktory jsou nazývány látky, které figurují v procesu hemokoagulace neboli 

koagulační kaskády. Koagulačních faktorů je dvanáct a každý má své jméno a označení římskými 

číslicemi (tabulka 1). Aktivované faktory se označují písmenem a za římským označením. 

Tabulka 1: Koagulační faktory 

I Fibrinogen VIII Antihemofilický faktor 

II Protrombin IX Christmasův faktor 

III Tkáňový tromboplastin X Stuart-Prowerové faktor 

IV Vápenaté ionty XI PTA 

V Proakcelerin XII Hagemanův faktor 

VII Prokonvertin XIII Faktor stabilizující fibrin 

2.4.1 von Willebrandův faktor 

Von Willebrandův faktor se nachází v subendotelu, plazmě a v α granulích krevních 

destiček. Spolu s faktorem VIII vytváří v plazmě komplex. Jeho funkcí je být nosičem faktoru VIII 

a  být spojovací jednotkou krevní destičky a endotelu poškozené cévy i mezi krevními destičkami 

navzájem [1]. 

2.4.2 Koagulační kaskáda 

Koagulační kaskáda popisuje postupné procesy koagulačních faktorů, které probíhají za 

účelem vytvoření odolné fibrinové sítě. Ve starém modelu koagulace rozlišujeme vnější, vnitřní 

a společnou cestu koagulace. V novém modelu, který vychází ze starého, popisujeme tři fáze: iniciace, 

amplifikace a propagace. 

Starý model koagulace 

Na počátku vnější cesty je uvolnění faktoru III poškozením tkáně, který aktivuje faktor VII. 

Aktivovaný faktor VII s fosfolipidy (PL), tkáňovým faktorem (TF) a faktorem IV vytvoří komplex 

zvaný vnější tenáza. Tento komplex aktivuje faktor X.  

Vnitřní cesta začíná navázání faktoru XII na obnažený subendoteliální kolagen. Tímto se 

faktor aktivuje. Aktivovaný faktor XII aktivuje faktor XI a ten spolu s aktivovaným faktorem VII 

aktivuje faktor IX. Aktivovaný faktor IX, aktivovaný faktor VIII, faktor IV a PL dohromady tvoří 

vnitřní tenázový komplex. Tento komplex spolu s vnější tenázou dokáže štěpit a aktivovat faktor X.  

Aktivací faktoru X startuje společná část koagulace. Faktor Xa štěpí společně s Va, PL 

a faktorem IV faktor II na aktivní faktor II zvaný trombin. Trombin aktivuje faktor I. Tento aktivovaný 

faktor naznaný fibrin se poskládá do fibrinové sítě. Síť ale nevykazuje dostatečnou pevnost na 

zastavení krvácení. Zpevnění zajistí faktor XIIIa, který byl aktivován faktorem IIa - trombinem [1]. 
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Obrázek 4: Koagulační kaskáda [1] 

 

Nový model koagulace 

1. Fáze iniciace 

V místě poranění je uvolněn tkáňový faktor. Aktivovaný faktor VII, který za normálních 

okolností v malém množství cirkuluje v krvi, je navázán na TF. Faktor VIIa může aktivovat další 

molekuly faktoru VII. Komplex TF a faktoru VIIa aktivuje faktor IX, a ten aktivuje faktor X. 

Aktivovaný faktor X aktivuje další molekuly faktoru VII a generuje vznik malého množství 

trombinu z faktoru II. Malé množství trombinu slouží k nárůstu trombinu ve fázi amplifikace. 

2. Fáze amplifikace 

Působením trombinu dochází k aktivaci faktoru V, VIII a XI. Faktor XIa aktivuje faktor 

IX, který je součástí vnitřního tenázového komplexu. Trombin zároveň aktivuje trombocyty 

a leukocyty, které uvolní PL. Faktory IXa, VIIIa a Va se vážou pomocí PL a vytvoří vnitřní 

tenázový komplex. 

3. Fáze propagace 

Vytvořený komplex na sebe váže faktor X a aktivuje ho. Aktivovaný faktor X vytvoří 

komplex protrombináza s faktorem Va, který produkuje velké množství trombinu. Takové 

množství dokáže přeměnit faktor I fibrinogen na fibrin. K zodolnění je stejně jako ve starém 

modelu zapotřebí faktoru XIIIa [1, 15]. 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

Pro tuto práci byli vybíráni dárci s vyšší kvantitou krevních destiček. Z prvotní skupiny 

čítající 3000 dárců bylo náhodně vybráno přibližně 200. Výsledná zkoumaná skupina se zmenšila, 

kvůli rozdílným typům jednotek parametrů, které nebylo možno analyzovat dohromady. Koncová 

skupina čítá 92 dárců, z čehož žen je 57 a mužů 35. Všechny laboratorní výsledky byly staženy 

z integrovaného klinického informačního systému novojičínské nemocnice. Ze všech parametrů byly 

vybrány ty, které byly u většiny dárců a které souvisí s problematikou této bakalářské práce. 

Z vybraných dat byla sestavena databáze v Microsoft Excel. Z tohoto programu se dají data exportovat 

do programu MATLAB, který byl použit pro následnou analýzu.  

MATLAB obsahuje velké množství toolboxů pro zpracování a vizualizaci dat. Dá se zde 

také programovat, provádět výpočty nebo zpracovávat obraz. Pro tuto práci bylo využito statistických 

výpočtů a pro vizualizaci rozložení dat krabicových grafů. Krabicové grafy dokáží zobrazit rozložení 

dat kolem kvartilů, medián a odlehlé hodnoty. Krajní linky, kterým se také říká vousy, jsou minimum 

a maximum. Červená linka představuje medián, tedy hodnotu, která rozděluje data na dvě poloviny. 

Zbývající linky označují horní a dolní kvartil. Odlehlé hodnoty se označují křížkem. Referenční 

rozmezí je ohraničeno zelenými linkami. 

3.1 Analýza dat 

3.1.1 Bílkoviny 

Imunoglobulin G je součást imunoglobulinů v séru, je kombinací čtyřech podtříd (IgG1, 

IgG2, IgG3, IgG4) a představuje dlouhodobé ochranné protilátky proti infekčním původcům. Je 

účinný v neutralizaci bakteriálních toxinů, inaktivuje viry a ulehčuje fagocytózu. Změny 

v koncentracích podtříd IgG můžeme nalézt u pacientů s autoimunitními chorobami, neurologickými 

a střevními syndromy a při HIV infekci. Všechny podtřídy jsou zvýšené při alkoholické cirhóze.  

Deficit IgG1 můžeme pozorovat u nefrotického syndromu (spolu s IgG2) 

a glomerulonefritidě. Naopak zvýšené hodnoty se vyskytují u roztroušené sklerózy, cystické 

fibrózy a chronických infekcích. Deficit IgG2 se projevuje opakovanými sinopulmonárními infekcemi 

a snížené hodnoty podtříd IgG2 a IgG4 mají častější vývoj autoimunitních onemocnění. IgG3 

představují nejefektivnější protilátky neutralizující virus. Nízké hladiny se vyskytují u systémového 

lupus erythematodes, Wiskott-Aldrichovém syndromu, diabetu mellitu 1. typu nebo u bronchiálního 

astmatu. IgG4 se tvoří po zásahu parazity, v reakci na složky potravin či hadí jed. Nízké hladiny jsou 

spojeny s opakovanými respiračními infekcemi. [7] 

Tabulka 2: Statistické výsledky hodnot imunoglobulinů 

 Min Max Rozsah Dolní kvartil Horní kvartil Interkvartilové rozpětí 

IgG 7,19 19,89 12,7 9,675 12,68 3,005 

IgG1 3,7 10,47 6,77 4,8 6,775 1,9 

IgG2 1,74 7,67 5,93 3,2 5,165 1,965 

IgG3 0,15 2,56 2,41 0,49 0,815 0,325 

IgG4 0,01 10,1 10,9 0,2050 0,615 0,41 
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Tabulka 3: Statistické výsledky hodnot imunoglobulinů 

 Střední hodnota Rozptyl Medián Modus Směrodatná odchylka 

IgG 11,3847 5,3742 11,27 12,12 2,3182 

IgG1 6,0275 2,0938 5,915 4,2 1,447 

IgG2 4,2865 2,0754 4,185 3,15 1,4406 

IgG3 0,6904 0,1337 0,625 0,74 0,3656 

IgG4 0,6121 1,2508 0,36 0,13 1,1184 

 

Obrázek 5: Boxploty imunoglobulinů 

Volné lehké řetězce se nacházejí na imunoglobulinech a spolu s těžkými řetězci vytváří 

vazebné místo pro antigen. Zvýšené hodnoty volných lehkých řetězců, či neobvyklý poměr 

Kappa/Lambda mají za následek maligní proliferaci plazmatických buněk (mnohočetné myelomy), 

amyloidózu nebo poškození ledvin. Obecně můžeme říct, že vyšší koncentrace Kappa a Lambda 

volných řetězců indikuje zvýšenou aktivitu kostní dřeně [8]. 

Tabulka 4: Statistické výsledky hodnot Kappa a Lambda řetězců 

 Min Max Rozsah Dolní kvartil Horní kvartil Interkvartilové rozpětí 

Kappa 5,5 37,5 32 13,65 20,15 6,5 

Lambda 5,3 27,9 22,6 11,15 15,75 4,6 

Kappa/Lambda 0,64 2,64 2 1,085 1,495 0,41 
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Tabulka 5: Statistické výsledky hodnot Kappa a Lambda řetězců 

 Střední hodnota Rozptyl Medián Modus Směrodatná odchylka 

Kappa 17,375 38,2351 16 15,8 6,1835 

Lambda 13,5141 14,8177 13,35 11,7 3,8494 

Kappa/Lambda 1,3084 0,1203 1,255 0,86 0,3468 

 

 

Obrázek 6: Boxploty Kappa a Lambda řetězců 

3.1.2 Hormony 

Serotonin je obsažený v denzních granulích krevních destiček. Serotonin má význam 

především jako neurotransmiter, dále se podílí na procesech vzniku nálad. Jeho nedostatek tedy 

způsobuje změny nálad, depresi, podrážděnost i migrénu. Má také vliv na kontrakci hladké svaloviny 

a krevní srážlivosti. Vzhledem k vasokonstrikčním účinkům působí při poruchách cévní stěny. 

 

Tabulka 6: Statistické výsledky hodnot serotoninu 

 Min Max Rozsah Dolní kvartil Horní kvartil Interkvartilové rozpětí 

Serotonin 214 1536 1322 528,5 863,5 335 



24 

 

Tabulka 7: Statistické výsledky hodnot serotoninu 

 Střední hodnota Rozptyl Medián Modus Směrodatná odchylka 

Serotonin 735,2935 82442 692,5 434 287,1274 

 

Obrázek 7: Boxplot serotoninu 

3.1.3 Koagulace 

V oblasti koagulace byly sledovány hodnoty těchto parametrů: Fibrinogen, Fibrin, Faktor 

VIII, Von Willebrandův faktor jako antigen i jeho aktivita.  

Fibrinogen je jeden z mnoha koagulačních faktorů, které mají za úkol vytvořit krevní 

sraženinu. Jeho aktivací trombinem vzniká nerozpustný fibrin, kterým končí koagulační kaskáda. 

Pokud je fibrinogenu málo nebo je narušena jeho funkce, dochází k omezení, či úplné neschopnosti 

vytvoření krevní sraženiny. Pokud je faktoru naopak hodně, zvyšuje se riziko kardiovaskulárních 

onemocnění.  

Faktor VIII, další koagulační faktor, se v krvi váže na Von Willebrandův faktor v poměru 

1:1. Snížená hladina se projeví jako onemocnění zvané hemofilie. Zvýšené hodnoty, pakliže pacient 

nemá zánět, mohou zvýšit riziko trombózy [25]. 

Von Willebrandův faktor se podílí na počáteční fázi srážení krve. Díky němu se krevní 

destičky shromažďují na místě poranění a drží u sebe. V této analýze byla hodnocena aktivita faktoru 

a jeho množství. Pacienti, kteří mají deficit faktoru nebo sníženou jeho aktivitu, mohou trpět von 

Willebrandovou chorobou. Zvýšené hodnoty vedou, stejně jako u fibrinogenu, k vyššímu riziku 

kardiovaskulárních onemocnění [9, 10]. 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Von_Willebrand%C5%AFv_faktor
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Tabulka 8: Statistické výsledky hodnot koagulace 

 Min Max Rozsah Dolní kvartil Horní kvartil Interkvartilové rozpětí 

Fibrinogen 

koag. 
1,8 5,44 3,64 2,5 3,19 0,69 

Fibrinogen 1,15 5,63 4,48 2,785 3,925 1,14 

Faktor VIII 62 270 208 105,5 156,5 51 

Fv Willebrand 55 207 152 87,5 134,5 47 

Fv Willebrand 

aktivita 
49 199 150 80,5 127 46,5 

 

Tabulka 9: Statistické výsledky hodnot koagulace 

 Střední hodnota Rozptyl Medián Modus Směrodatná odchylka 

Fibrinogen 

koag. 
2,8821 0,3659 2,795 2,97 0,6049 

Fibrinogen 3,2797 0,7461 3,33 2,88 0,8638 

Faktor VIII 135,9891 1832 139,5 110 42,8017 

Fv Willebrand 111,6196 1173,2 103 67 34,2531 

Fv Willebrand 

aktivita 
107,2065 1106,1 106,5 107 33,2587 
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Obrázek 8: Boxploty fibrinogenu koag., fibrinogenu, faktoru VIII 

 

Obrázek 9: Boxploty FvWillebrand, a aktivity FvWillebrand 
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3.1.4 Agregace 

Shlukování krevních destiček bez přidání stimulátorů se nazývá samovolná agregace. Po 

přidání stimulátorů hovoříme o agregaci řízené. V této analýze jsme sledovali agregaci samovolnou 

a řízenou kolagenem a ristocetinem. Kolagenový stimulátor je určen ke zkoumání trombopatií a dá se 

jím kontrolovat efektivita antikoagulačních léků. Ristocetinový stimulátor je používán pro stanovení 

von Willebrandovy choroby, von Willebrandova faktoru a Bernard–Soulierovy choroby. U Bernard–

Soulierovy a von Willebrandovy choroby typu III je agregace velmi nízká, naopak u pseudo von 

Willebrandovy choroby a von Willebrandovy choroby typu IIb krevní destičky na ristocetin reagují až 

příliš a agregují již při malých koncentracích [16, 17]. 

 

Tabulka 10: Statistické výsledky hodnot koagulace 

 Min Max Rozsah Dolní kvartil Horní kvartil Interkvartilové rozpětí 

Kolagen max. % 58 93 35 76 82 6 

Kolagen [%]/min 61 144 83 102,5 123 20,5 

Ristocetin max. % 65 102 37 82 87 5 

Ristocetin [%]/min 58 137 79 94 113 19 

Spontánní agregace 

max. % 
0 7 7 0,5 2 1,5 

Spontánní agregace 

[%]/min 
0 9 9 1 2 1 

 

Tabulka 11: Statistické výsledky hodnot koagulace 

 Střední hodnota Rozptyl Medián Modus Směrodatná odchylka 

Kolagen max. % 78,8261 29,5738 79 78 5,4382 

Kolagen [%]/min 112,8696 198,2246 114 114 14,0762 

Ristocetin max. % 84,5109 28,5603 84 84 5,3442 

Ristocetin [%]/min 101,6087 281,6914 102 97 16,7837 

Spontánní agregace 

max. % 
1,4239 1,8293 1 1 1,3525 

Spontánní agregace 

[%]/min 
1,5978 1,3640 1 1 1,1679 
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Obrázek 10: Boxploty agregace s kolagenem 

 

 

Obrázek 11: Boxploty agregace s ristocetinem 
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Obrázek 12: Boxploty spontánní agregace 

3.1.5 Imunofenotypizace 

CD19 je antigen B-lymfocytů, které jsou výchozími látkami plazmatických buněk 

produkující imunoglobuliny. Extracelulární část je tvořena imunoglobulinovými doménami. Absence 

tohoto antigenu se vyskytuje u vrozené nemoci – Brutonové agamaglobulinémii. Ke snížené 

koncentraci dochází u dlouhodobé imunosupresivní nebo cytostatické léčbě. Při tomto stavu dochází 

také k poklesu koncentrací imunoglobulinů. Vysoká koncentrace CD19+ lymfocytů se vyskytuje 

u chronické lymfatické leukémie, přičemž koncentrace imunoglobulinů může být normální. 

CD41 a CD61 jsou membránové glykoproteinové komplexy. Na ně se váže fibrinogen, 

a proto CD41+ hraje velkou roli v agregaci a adhezi krevních destiček, zatímco CD61+ se více 

projevuje v adhezi. Navázané fibrinogeny dokáží z krevních destiček vytvořit primární 

homeostatickou zátku. Kvantitativní i kvalitativní nedostatek komplexu způsobuje vážné krvácivé 

onemocnění zvané Glanzmannova trombastenie [4, 12, 26]. 

 

Tabulka 12: Statistické výsledky hodnot CD 41+, CD 19+, CD 61+ 

 Min Max Rozsah Dolní kvartil Horní kvartil Interkvartilové rozpětí 

CD 41+ 7,3 98,8 91,5 69,15 93,3 24,15 

CD 19+ 5,1 24,8 19,7 9,55 14,7 5,15 

CD 61+ 0 99,1 99,1 68,4 93,25 24,85 
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Tabulka 13: Statistické výsledky hodnot CD 41+, CD 19+, CD 61+ 

 Střední hodnota Rozptyl Medián Modus Směrodatná odchylka 

CD 41+ 79,588 303,7041 86,4 73,1 17,4271 

CD 19+ 12,3533 15,4023 12,1 6,8 3,9246 

CD 61+ 77,2152 551,7288 87,55 92,8 23,4889 

 

 

Obrázek 13: Boxploty CD41+, CD19+, CD61+ 

 

3.1.6 Cirkulující imunokomplexy 

Parametr CIK C1q představuje cirkulující imunokomplexy, které jsou detekovány 

specifickou metodou vazby na lidskou C1q podjednotku. Cirkulující imunokomplexy vznikají při 

reakcích antigenu, nacházejícího se v tkáních, v plazmě nebo v dalších tělních tekutinách s protilátkou 

a za normální okolností jsou přirozeně odstraňovány. Pokud se tvoří a ukládá velké množství 

takovýchto imunokomplexů, aktivuje se zánětlivý proces, jehož důsledkem jsou autoimunitní 

onemocnění nebo může dojít k ukládání cirkulujících imunokomplexů do trombogenních plátů 

u aterosklerózy [27]. 

  



31 

3.2 Výsledky a klinická interpretace 

Tématem bakalářské práce byla analýza vybraných trombogenních parametrů. Analyzovány 

byly parametry krevních destiček a to faktory koagulace, agregace, CD41+, CD61+, serotonin. Avšak 

analyzovány byly také parametry imunoglobulinu G, volných lehkých řetězců, cirkulujících 

imunokomplexů a CD19+. Tyto parametry zdánlivě nesouvisí s krevními destičkami, ale jsou důležité 

pro potvrzení či vyvrácení původních hypotéz. Souvislost parametrů popisuje obrázek 14. 

Imunoglobulin G vzniká syntézou plazmatických buněk B, které vznikají přeměnou B-lymfocytů. B-

 lymfocyty vznikají a dozrávají v kostní dřeni stejně jako krevní destičky. Podle počtu CD19+, tedy B-

 lymfocytů, a volných lehkých řetězců, stavební jednoty imunoglobulinu, bude možno zjistit, zdali 

kostní dřeň vykazuje vyšší výkonost a jestli tato potenciální zvýšená výkonost nemůže ohrozit dárce. 

Zároveň bude možno pomocí imunoglobulinu G a cirkulujících imunokomplexů zodpovědět otázky 

imunity.  

 

Obrázek 14: Schéma souvislostí vybraných parametrů 

 

Bakalářská práce navazuje na práci Bc. Nikoly Slaninové. Výsledky parametrů, které byly 

analyzovány v obou pracích, budou porovnány, jako i konečný výsledek. Zároveň budou zhodnoceny 

parametry odlišné, které by mohly dopomoct k zpřesnění závěru. Důležitá je i velikost analyzované 

skupiny, která je v této práci 3x větší než v práci předcházející. Díky tomu opět získáme přesnější 

výsledky.  

Výsledky byly odečítány z boxplotů, u kterých byla stanoveno, že v případě dvaceti a více 

procent nad nebo pod referenční hodnotou, je možno s daným parametrem pracovat jako s průkazným 

pro pozdější práci s hypotézami. V případě četnosti vychylujících se hodnot pod 20 %, byly 

vychylující hodnoty zanedbány.  

Imunoglobulin G byl analyzován spolu s jeho podtřídami. Z obrázku 5 je vidět, že celkové 

IgG je v referenčním rozmezí stejně tak, jako jeho podtřídy IgG1, IgG2, a IgG4. Jedinou vychylující 
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podtřídou je IgG3. Vzhledem k absenci zvýšených hodnot u jakékoli jiné podtřídy se dá usuzovat, že 

toto zvýšení není klinicky významné. Volné lehké řetězce kappa hodnotíme jako zvýšené, řetězce 

lambda jsou v normě. Z těchto údajů je zřejmé, že i poměr kappa/lambda řetězců musí být zvýšený. 

Nad referenční hodnoty IgG3 a volných lehkých řetězců kappa nám poukazuje na existující 

imunologickou odpověď. 

Významná část hodnot serotoninu se stejně jako v práci Bc. Nikoly Slaninové dostala nad 

horní referenční mez. Avšak tyto hodnoty byly vysvětleny vyšším počtem krevních destiček.  

Koagulace byla zjišťována několika parametry. Prvním parametrem byl koagulovaný 

fibrinogen. Hodnoty tohoto parametru byly v referenčním rozmezí. Fibrinogen zkoumaný jako antigen 

vykazuje velmi neobvyklé rozložení dat. Téměř polovina dat se nachází nad úrovní horní referenční 

meze. Část hodnot se nachází také pod dolní referenční mezí. Avšak těchto nízkých dat nepozorujeme 

tolik, aby zastínili velice významnou část dat, které jsou zvýšené. Nižší hodnoty mohou mít dárci při 

pravidelném cvičení, při redukci hmotnosti a u přítomnosti fibrin degradujících produktů. Faktor VIII 

také vykazuje signifikantní procento zvýšených hodnot. Hodnoty faktoru VIII a von Willebrandova 

faktoru by měli být v poměru 1:1. Z obrázku 8 zvýšení vidíme, ale zcela jistě ne v poměru 1:1 

k faktoru VIII. Tento jev lze vysvětlit tak, že v krvi koluje kromě navázaného faktoru VIII také 

nezanedbatelné množství volného faktoru VIII. Procento hodnot, které se vyskytují nad referenční 

hodnotou u aktivity von Willebrandova faktoru není průkazné. Množství von Willebrandův faktoru je 

vyšší, ale není aktivní. Výsledky koagulace značí zvýšené riziko tvorby trombů. Výsledky von 

Willebrandova faktoru a jeho aktivita nesouhlasí s výsledky analýzy Bc. Nikoly Slaninové. V jejím 

případě byla zjištěna vyšší aktivita než množství faktoru.  

U agregace řízené kolagenem a ristocetinem hodnotíme jako referenční hodnoty v mezích 

nad 50 % a pod 100 %. Nad 100 % jsou destičky příliš nabuzené a pod 50% jsou příliš inhibované. 

U obou agonistů je výsledek maximální agregace v referenčním rozmezí, avšak při pohledu na 

dynamickou analýzu vidíme značné nabuzení krevních destiček. Spontánní agregace sloužila 

k negativní kontrole. Bylo potvrzeno, že krevní destičky samy od sebe neagregují.  

Znak imunofenotypizace CD 19+ byl již analyzován v bakalářské práci Bc. Nikoly 

Slaninové. Je možno potvrdit závěr, že hodnoty se nacházejí v normě. Naopak není možno potvrdit, že 

se data nacházejí v nižší percentilové rovině. Data z této analýzy jsou rovnoměrně rozložena po celém 

referenčním rozmezí. Znaky trombocytů CD41+ a 61+ byly velmi výrazně nad referenčními 

hodnotami. Z toho můžeme usuzovat, že jsou krevní destičky aktivované, připravené na adhezi 

a agregaci. 

Výsledky parametru CIK C1q nebyly hodnoceny pomocí boxplotu, jako tomu bylo 

u předchozích parametrů. Výsledná data byla v laboratorních výsledcích zapsána ve formátu buď 

menší než jedna nebo v případě vyšších hodnot konkrétní hodnotou. Vzhledem k faktu, že cirkulující 

imunokomplexy by se v ideálním případně neměly u dárců vyskytovat nebo by se hodnota měla co 

nejvíce blížit nule, byla posunuta hranice patologického stavu. Můžeme tedy říct, že 52 % výsledků 

vykazuje výsledky vyšší než referenční. 
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4 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo testovat hypotézy formulované v zadání práce. Cesta k zodpovězení 

vedla přes analýzu vybraných parametrů u 92 dárců krve a krevních složek. Vybranými parametry 

byly: imunoglobulin G a jeho podtřídy, volné lehké řetězce kappa a lambda, faktory koagulace, 

agregace spontánní i řízené, 3 vybrané CD znaky a cirkulující imunokomplexy.  

První otázkou byla rostoucí vitalita s kvantitou trombokoncentrátu. S ohledem na výsledky 

parametrů fibrinogenu, faktoru VIII, von Willebrandova faktoru, agregace, CD41+ a CD61+ můžeme 

potvrdit, že krevní destičky jsou více aktivované, než je běžné. Mají tedy vyšší prokoagulační a 

protrombogenní aktivitu. Tento závěr a zároveň poměr mužů a žen vypovídá o závislosti kvality 

trombokoncentrátu na dárci.  

Nelze zamítnout nulovou hypotézu, že buněčná imunita není vázána na kvantitu. Bylo 

zjištěno, že imunoglobulin G je v normě stejně tak jako CD19+. Naproti tomu podtřída IgG3, 

cirkulující imunokomplexy a volné lehké řetězce kappa říkají, že existuje imunologická odpověď. 

Cirkulující imunokomplexy prokazují vyšší prokoagulační a protrombogenní aktivitu imunologickou 

cestou. 

Otázku na závislost genetických predispozic a kvantitu krevních destiček ve své práci 

„Analýza trombocytové studie“ popsala Bc. Nikola Slaninová. Uvedla, že sledovaní dárci měli 

zvýšenou prokoagulační a trombogenní aktivitu, z čehož vyplývá vyšší riziko agregace krevních 

destiček. Tématu genetických predispozic se podrobněji věnuje bakalářská práce Nely Skulové 

„Analýza genetických trombogenních faktorů“. 

Dalším cílem bylo testovat hypotézu, zdali dárci budou vykazovat myeloproliferační znaky. 

Předpokladem této hypotézy byla zvýšená hladina krevních destiček. Krevní destičky jsou 

produkovány kostní dření, která při zvýšené aktivitě může začít produkovat a diferencovat 

transformované pluripotentní kmenové buňky. Bylo prokázáno, že kostní dřeň vyvíjí vyšší aktivitu, ale 

s ohledem na parametr CD19+ nejsou vykazovány myeloproliferační znaky.  
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Příloha 1 

Srovnání aktivity krevních destiček měřené průtokovou cytometrií 

a ADVIA 2120 [20] 

Pro posouzení kvality složek krevních destiček, včetně metabolických markerů, jako je pH, 

ATP, hypotonická šoková odpověď (HSR) a krevní plyny, lze použít širokou škálu markerů in vitro. 

Aktivační markery krevních destiček, které mohou být měřeny průtokovou cytometrií, zahrnují 

CD62P expresi buněčného povrchu, CD63 expresi buněčného povrchu, vazbu Annexinu V a hladiny 

mikročástic krevních destiček stejně jako expresi glykoproteinů membránových destiček, jako je 

CD42b a komplex CD41/61. 

Hematologický analyzátor ADVIA 2120 může být použit pro měření počtu krevních destiček 

a dalších standardních parametrů krevních destiček, jako je průměrný objem (MPV) a šířka rozložení 

krevních destiček (PDW), ale má také schopnost měřit další parametry, které mají potenciál použít 

jako markery pro aktivaci destiček. Objem a index lomu každé destičky jsou odvozeny z měření 

rozptylu světla pomocí Mie teorie rozptylu světla homogenními sférami. Tyto dodatečné parametry 

odvozené z měření indexu lomu trombocytů zahrnují střední destičkovou složku (MPC), distribuční 

šířku destičkových komponentů (PCDW) a střední destičkovou hmotnost (MPM). 

Několik výzkumníků použilo metodu ADVIA 2120 k vyhodnocení aktivace destiček ve 

vzorcích plné krve od pacientů. MPC v krvi, která byla antikoagulována kyselinou 

ethylendiamintetraoctovou (EDTA) nebo citrátem sodným, byla měřena s předchozím modelem 

analyzátoru a porovnána s expresí CD62P na povrchu buněk měřenou metodou průtokové cytometrie. 

U vzorku s EDTA se zvýšil podíl krevních destiček pozitivních pro CD62P a došlo k poklesu MPC. 

U citrátu k takovému výsledku nedošlo. Zde je vidět důležitost výběru antikoagulantu. EDTA 

usnadňuje spárování destiček, ale může také způsobit zvýšení aktivace destiček. 

Systém ADVIA 120 byl také použit k posuzování in vitro aktivace destiček u koncentrátů 

krevních destiček, které jsou odvozeny z plné krve bohaté na destičky. Tato studie ukázala, že PCDW 

koreluje s expresí CD62P během 5 dnů skladování, ale neexistovala žádná korelace mezi MPC 

a CD62P. Další výzkumníci ukázali negativní korelaci mezi CD62P a změnou v PCDW. Nicméně 

žádná z těchto studií nezahrnuje přidání extra antikoagulancia k vzorkům koncentrátů krevních 

destiček. 

V této studii jsme porovnali buněčnou povrchovou expresi CD62P měřenou průtokovou 

cytometrii v uložených trombocytárních koncentrátech s MPC, PCDW a MPM naměřenými na 

ADVIA 2120 s nebo bez přidání EDTA antikoagulantu. 

Materiál a metodika 

Platelet pools 

Cílové objemy (470 ml) byly odebírány do 63ml antikoagulantu citrátové fosfátové 

dextrózy. Krevní složky obsahující významnou složku leukocytů a trombocytů („buffy coats“) byly 

připraveny během 8 hodin od darování pomocí „tvrdého odstřeďování“. Následně se čtyři ABO 

identické buffy coats spojili s jednou jednotkou plazmy. Další centrifugace byla prováděna s použitím 
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„měkkého odstřeďování“. Koncentrace krevních destiček byly vyjádřeny přes filtr do skladovacího 

vaku. 

Aferézní destičky 

Krevní destičky byly odebrány v antikoagulantech ACD-A za použití standardních postupů 

ze dvou technologií Amicus a Trima.  

Odběr vzorků krve 

Přibližně 10 ml destičkové složky bylo odebráno v každý odběrový den vzorků pomocí 

propojení vaku s trombocytovým sáčkem za použití sterilního připojovacího zařízení. Potom se do 

vakuové trubičky K3 EDTA přidalo 4 ml a další 4 ml se alikvotovaly do vakuové trubičky bez dalšího 

antikoagulantu. Tyto vzorky byly před testováním ponechány na válečkovém mixéru po dobu 

1 hodiny. 

Koncentrace krevních destiček 

Byl zaznamenán počet krevních destiček (PLT), průměrný objem destiček (MPV), střední 

destičková složka (MPC), šířka distribuční desky (PCDW) a střední průměr destiček (MPM). MPC se 

vypočítá z histogramu koncentrace destičkových složek a PCDW. Jak se zvyšuje aktivace krevních 

destiček, MPC a PCDW se snižuje. MPM se vypočte podle objemu destiček ∙ MPC. 

Negativní kontrola - čerstvé vzorky plné krve 

Jedinými parametry krevních destiček řízené denně testovacím materiálem TestPoint jsou 

PLT a MPV. Byla zavedena extra negativní kontrola aktivace krevních destiček testováním vzorku 

plné krve do 1 hodiny žilní punkce buď v 4 ml zkumavce K3 EDTA, nebo v 4 ml citrátové trubici. Pro 

měření MPC, PCDW a MPM byl použit rozsah přijatelnosti ± 2 standardních odchylek. 

Pozitivní kontrola - destičkový koncentrát stimulovaný peptidem aktivujícím trombinový 

receptor 

Byla zavedena pozitivní kontrola měření ADVIA granulometrie destiček inkubací 

shromážděných vzorků trombů peptidem aktivujícím trombinový receptor (TRAP) za účelem vyvolání 

aktivace. Ze zkumavky EDTA byl odebrán vzorek o objemu 400 μl a TRAP byl přidán do konečné 

koncentrace 15 μm. To bylo skladováno ve tmě při pokojové teplotě po dobu 30 minut před analýzou. 

Tento postup byl opakován pro vzorek 400 μl odebraný ze zkumavky o objemu 4 ml bez přidání extra 

antikoagulantu. Vzorky byly okamžitě analyzovány na ADVIA 2120. 

Průtoková cytometrická analýza buněčného povrchu CD62P 

Konjugát monoklonální protilátky CD42b PE byl použit k identifikaci populace destiček 

a CD62P PE byl použit k identifikaci pozitivních příhod v samostatné trubici, obě protilátky byly 

konjugovány s PE. Kontrola izotypu IgG PE byla použita jako kontrola pro nespecifickou vazbu. 

2 µl vzorku a 5 µl protilátky byly přidány do zkumavky obsahující 43 µl fyziologického roztoku. Tyto 

zkumavky byly inkubovány 30 minut ve tmě při pokojové teplotě. Vzorky byly fixovány přidáním 500 

μl formálního fyziologického roztoku (0,2%), aby se zabránilo další aktivaci. Tato metoda fixace 

buněk po krátké inkubaci s protilátkou ukázala, že způsobuje významné umělé zvýšení exprese 

CD62P v důsledku fixační léčby. U platelet pools byly vzorky analyzovány na průtokovém cytometru 

FacsCalibur. Bylo zaznamenáno procento krevních destiček, které byly pozitivní vůči CD62P. Jako 
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pozitivní kontrola byly vzorky stimulované pomocí TRAP rovněž analyzovány pro hladiny CD62P. 

Pro aferézní destičky shromážděné na Amicus a Trima byl pro analýzu událostí použit průtokový 

cytometr Epics-XL. 

Statistická analýza 

Data byla analyzována použitím Prism 5. Změny parametrů aktivace krevních destiček 

během uskladnění trombocytů do 13. dne bez přidání extra antikoagulancia nebo s další EDTA byly 

analyzovány obousměrnou analýzou rozptylu. 

Korelace mezi parametry aktivace krevních destiček CD62P a ADVIA 2120 byly 

analyzovány pomocí Pearsonovy korelace, pokud byla data normálně distribuována nebo 

Spearmanova korelace pro ne-gaussovská data. U sloučených krevních destiček byly korelace 

analyzovány ze dvou časových úseků - buď pomocí všech údajů shromážděných do 13. dne nebo 

pomocí údajů shromážděných pouze během prvních pěti dnů (současná doba trvanlivosti složek 

krevních destiček). 

Výsledky 

Reprodukovatelnost parametrů aktivace krevních destiček ADVIA 2120 

Byla pozorována dobrá reprodukovatelnost parametrů aktivace krevních destiček ADVIA. 

Maximální hodnoty variačního koeficientu pro MPC byly 0,66 % a 0,43 % pro PCDW 1,05 % 

a 0,94 % pro MPM 0,47 % a 0,47 % pro citronan a EDTA. Tyto „platelet pools“ se lišily ve věku od 

1. dne do 7. dne pokrývající široký rozsah absolutních hodnot. 

Negativní a pozitivní kontrola parametrů aktivace krevních destiček ADVIA 2120 

Hodnoty jsou uvedené v tabulce 13. U negativních hodnot se jedná o průměrné hodnoty 

s interkvartilovým rozsahem (IQR) pro vzorky plné krve, u pozitivní o střední hodnoty pro 

shromážděné vzorky destiček inkubované s TRAP. 

Tabulka 14: Hodnoty aktivace krevních destiček 
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Změny parametrů aktivace krevních destiček v „platelet pools“ během skladování do 13. dne 

Na obrázku 15 vidíme, jak rostly či klesaly jednotlivé měřené hodnoty v závislosti na 

antikoagulantech. 

 

Obrázek 15: Grafy změn parametrů aktivace krevních destiček 

 

Korelace mezi parametry aktivace krevních destiček CD62P a ADVIA v „pooled platelets“ 

během skladování od 1. dne do 13. dne 

Korelace CD62P s MPC byla 0,41 a 0,73 bez EDTA, resp. S EDTA. Parametr, který ukazuje 

nejlepší korelaci s CD62P (%), byl PCDW s hodnotami r2 0,78 a 0,61 bez EDTA nebo s EDTA. 

Hodnoty MPC a PCDW se snižují s tím, jak se zvyšuje hladina CD62P, a to jak s dodatečným 

antikoagulantem EDTA, tak i bez něj. Korelace mezi CD62P a MPM nebo MPV byla u obou 

antikoagulancií špatná s hodnotami r2 0,23 a 0,20 u citrátů a vzorků EDTA pro MPM, 0,09 a 0,20 pro 

MPV (data nejsou uvedena). 

Korelace mezi parametry aktivace krevních destiček CD62P a ADVIA v „pooled platelets“ 

během skladování od 1. dne do 5. dne 

Korelace byly celkově slabší jak pro citrát, tak pro EDTA. To bylo pravděpodobně 

způsobeno nízkou úrovní aktivace trombocytů v těchto normálních složkách během prvních 5 dnů 

skladování. 

Destičky aferézy ve dnech 0 a 1 skladování 

Na obrázku 16 vidíme lepší korelaci mezi procentním podílem pozitivních krevních destiček 

pro CD62P a MPC s r2  = 0.42 bez extra antikoagulantu, než s hodnotou r2 0,77 v EDTA. 
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Obrázek 16: Grafy korelace CD62P a střední destičkovou složkou/ distribuční šířkou destiček 
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Fibrin bohatý na krevní destičky: vývoj druhé generace koncentrátů 

krevních destiček [21] 

Plazma bohatá na destičky (PRP) je koncentrát krevních destiček, který byl široce používán 

k urychlení hojení. Tento článek popisuje vývoj nového koncentrátu destiček, označovaný jako PRF 

(fibrin bohatý na destičky). Takto se označuje druhá generace koncentrátu destiček, která je snadnější 

na přípravu a je sníženo biochemické zacházení s krví. Příprava a používání PRF je převládající ve 

Francii a z neznámých důvodů ještě není populární ve zbytku světa. Cílem tohoto článku je zdůraznit 

jednoduchost přípravy PRF ve srovnání s PRP. 

Metody 

Příprava plasmy bohaté na krevní destičky 

PRP lze připravit dvěma technikami. Techniky se liší technickými aspekty a jsou 

rozděleny na: 

1. Obecné separátory buněk 

2. Separátory buněk koncentračních destiček 

Obecné separátory buněk vyžadují velké množství krve (450 ml) a obecně vyžadují provoz 

v nemocničním prostředí. Krev je natažena do sběrného vaku obsahujícího antikoagulant citrát-fosfát-

dextrózový. Nejdříve se centrifuguje při 5 600 otáčkách/min, aby se oddělily červené krvinky od 

plazmy chudé na krevní destičky (PPP) a PRP. Rychlost centrifugace se potom sníží na 2400 otáček za 

minutu, čímž se dosáhne konečné oddělení asi 30 ml PRP od červených krvinek. S touto technikou 

mohou být zbývající PPP a červené krvinky vráceny do oběhu pacienta nebo mohou být vyřazeny.  

Separátory buněk koncentračních destiček jsou široce používány. Tyto technologie umožňují 

získání PRP s menším množstvím krve. Bylo provedeno několik studií s cílem porovnat účinnost 

těchto systémů. Ačkoli se tradičně používá technika dvojitého odstřeďování, autoři (např. Eby, 2002), 

navrhli použití jediné techniky odstřeďování. Příprava a zpracování PRP je ve většině systémů 

koncentrace destiček poměrně podobná, i když použitý antikoagulant a rychlost a trvání odstředění se 

mohou lišit u různých systémů. 

1. Venózní krev se vtahuje do zkumavky obsahující antikoagulant, aby se zabránilo aktivaci 

destiček a degranulaci. 

2. První centrifugace se nazývá „měkké odstřeďování“, které umožňuje rozdělení krve na tři 

vrstvy, jmenovitě spodní vrstvu RBC – red blood cells, červené krvinky (55 % celkového 

objemu), nejvyšší vrstva acelulární plazmy nazývaná PPP (40 % celkového objemu) 

a meziprodukt PRP (5% celkového objemu) nazvaný „buffy coat“. 

3. S pomocí sterilní stříkačky přenáší obsluha PPP, PRP a některé červené krvinky do jiné 

zkumavky bez antikoagulantu. 

4. Tato trubice bude nyní podrobena druhému odstředění, které je delší a rychlejší než první, 

nazývané "tvrdé odstředění". To umožňuje, aby se destičky (PRP) usadily na dně zkumavky 

s velmi málo červenými krvinkami, což vysvětluje červený nádech konečného přípravku PRP. 

Acelulární plazma, PPP (80 % objemu), se nachází nahoře. 

5. Většina PPP je odstraněna injekční stříkačkou a je vyřazena a zbývající PRP je dobře 

protřepávána. 
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6. PRP se pak v době aplikace aplikuje s bovinním trombinem a chloridem vápenatým. 

Výsledkem je gelování koncentrátu trombocytů. Chlorid vápenatý neutralizuje účinek 

použitého citrátového antikoagulantu a trombin pomáhá při aktivaci fibrinogenu, který se 

přemění na fibrin a zesíťuje se. 

Příprava a vlastnosti PRF 

Koncentrát trombocytů, vyvinutý Choukrounem, druhé generace eliminoval rizika spojená 

s použitím bovinního trombinu. Zpráva o klinických studiích porovnávajících obsah růstového faktoru 

PRF a PRP byla předložena Wiltfangem a spol. na druhém mezinárodním sympoziu o růstových 

faktorech, který se konal v květnu 2005. 

Příprava 

Požadované množství krve se nanáší do 10 ml zkumavek bez antikoagulantu a okamžitě se 

odstředí. Krev se centrifuguje 12 minut při 2 700 otáček/min. Výsledný produkt se skládá ze tří vrstev: 

nejvyšší vrstva se skládá z acelulární PPP, PRF sraženina je uprostřed a RBC v dolní části. 

Jakmile dojde ke kontaktu se sklem, krev se bez přidaného antikoagulantu začne srážet. 

Proto je pro úspěšnou přípravu PRF nutný rychlý sběr krve a okamžité odstředění před zahájením 

srážecí kaskády.  

Diskuze 

PRF je ve formě trombocytového gelu a může být použita ve spojení s kostními štěpy, což 

nabízí několik výhod včetně podpory hojení ran, růstu a zrání kostí, stabilizace štěpu, těsnění rány 

a hemostázy a zlepšení manipulačních vlastností štěpových materiálů. PRF lze také použít jako 

membránu. Klinické studie naznačují, že kombinace kostních štěpů a růstových faktorů obsažených 

v PRP a PRF může být vhodná pro zvýšení hustoty kostí. V experimentálním pokusu byl obsah 

růstového faktoru v poměrných částech PRP a PRF měřen pomocí přístroje Elisa. Výsledky naznačují, 

že obsah růstových faktorů (PDGF a TGF-β) byl v obou případech srovnatelný. Další experimentální 

studie používala osteoblastové buněčné kultury k prozkoumání vlivu PRP a PRF na proliferaci 

a diferenciaci osteoblastů. V této studii se zdá, že slučování osteoblastů k membráně PRF je lepší. 

PRF má mnoho výhod oproti PRP. Vylučuje opakující se proces přidávání antikoagulancia, 

stejně jako nutnost neutralizace. Rovněž je eliminováno přidávání trombinu z hovězího dobytka na 

podporu přeměny fibrinogenu na fibrin v PRP. Přeměna fibrinogenu na fibrin probíhá pomalu 

s malým množstvím fyziologicky dostupného trombinu přítomného v samotném vzorku krve. Proto je 

díky této pomalé polymerizaci dosaženo fyziologické struktury, která je velmi příznivá pro hojivý 

proces. 
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Určení vitality transfúzního destičkového produktu korigovaným zvýšením 

počtu a procentuální odpovědí krevních destiček [22] 

Cílem této studie bylo stanovit kvalitu koncentrací krevních destiček, počet trombocytů, 

objemu, změn pH, víření, zbytky červených krvinek a počet bílých krvinek. Posoudit in vivo 

životaschopnost transfúzního destičkového produktu za použití korigovaného přírůstku počtu krevních 

destiček (CCI) a procentuální odezvy krevních destiček (PPR). Studie byla prováděna od července 

2016 do prosince 2016. 

Metody 

Celkem bylo zařazeno 384 koncentrátů krevních destiček pro hodnocení kvality koncentrátů 

krevních destiček po splnění kritérií zařazení, které byly systematicky vybrány. Během studijního 

období bylo přijato 123 příjemců koncentrátů krevních destiček (ve věku od 1 do 60 let) pro stanovení 

in vivo životaschopnosti transfúzních destičkových produktů. 

Percentuální zotavení trombocytů (PPR): 

Procento předpokládaného počtu (PPC) = počet transfúzních krevních destiček ∙ 0,67∙0,001 

objemu krve (ml). Percentuální nárůst krevních destiček (PPR) = (post-trombocyty – pre-trombocyty)  

∙100% předpokládaného počtu. 

Laboratorní postupy:  

Dva mililitry krve byly odebrány podle pokynů pro odběr vzorků, jak je popsáno 

standardním operačním postupem (S0P). Vzorky byly uchovávány za použití EDTA ethylen-

diaminotetraoctové kyseliny a transportovány do hematologické laboratoře pro analýzu. Laboratorní 

analýza byla provedena v laboratoři hematologie. Byl použit standardní provozní postup pro přípravu 

koncentrátů krevních destiček. In vivo životaschopnost produktu trombocytů po transfúzi byla 

stanovena procentním podílem krevních destiček získaných v krevním oběhu příjemce bezprostředně 

po transfuzi a délkou trvání života těchto obnovených krevních destiček. V této studii byly použity dvě 

metody pro přežití trombocytů. Jedná se o korigovaný přírůstek počtu krevních destiček (CCI) 

a procentuální odpověď krevních destiček (PPR). Měření bylo vypočteno následovně:  

CCI = (Post-počet krevních destiček − Pre-počet krevních destiček) ∙ (BSA – plocha povrchu 

těla v m2) / transfúzní destičky ∙ 109. 

PPR = (Post-počet krevních destiček počet předběžných krevních destiček) ∙ 100 % / procentní počet 

odpovědí.  

Správa a analýza dat: všechna shromážděná data byla vložena do počítačové databáze 

v počítačové aplikaci Microsoft Excel (Ms-excel). Analýza dat byla provedena pomocí popisného 

softwaru SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Byl použit studentský t-test k testování 

významnosti u P≤ 0,05. 

Výsledky 

Z transfúzních pacientů bylo 72 % žen, a 28 % mužů. Po kontrole kvalitativních parametrů 

krevních destiček bylo pouze 65 % (246) vhodných k transfuzi krevních destiček a 35 % bylo 
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nepřijatelných. V této studii bylo k transfúzi přijato 75 % mužů a 80 % žen, po výpočtu jejich 

procentuální odpovědi trombocytů byl výsledek ≥ 60 % za jednu hodinu. Po 20 hodinách mělo jen 

málo z nich (18 % mužů a 25 % žen) PPR ≥ 30 %, což naznačuje refrakternost u většiny pacientů. 

Refrakterní kauzální činidlo by mohlo být imunní nebo neimunní. V této studii bylo vyhodnocení 

transfúze krevních destiček provedeno pomocí korigovaného přírůstku počtu (CCI). To je in vivo 

měření krevních destiček, které vyžaduje po 1 až 24 hodinách post-trombocytový součet. Jednu 

hodinu po transfúzi bylo CCI 72% ≥ 7500 u příjemců mužů, zatímco u žen měla 69 % ≥ 7 500, což by 

bylo normální, ale po 20 hodinách po transfúzi bylo CCI 30 % ≥ 5000 u mužských příjemců, zatímco 

25 % ≥ 5 000 byl pozorován u ženských příjemců. To odráží velmi nízkou životaschopnost 

destičkového produktu podle britského výboru pro standardy v hematologických kritériích, které 

vedou k úspěšné transfuzi pro CCI. 
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Optimalizace kvality koncentrátů krevních destiček: aplikace 

proteomických technologií pro řízení dárců [23] 

Aplikace proteomiky získala rostoucí zájem o transfuzní medicínu, protože tento přístup byl 

použit k dekódování komplexních procesů v krevních složkách tím, že identifikoval novou expresi 

proteinů, disekční mechanismy signálních nebo metabolických cest a analyzoval funkční změny 

proteomů porovnávající normální a patologické stavy.  

Tato pilotní studie se snažila definovat vztah mezi proteomickým profilem krevních destiček 

a jakostí krevních destiček 

Tento přístup měl usnadnit identifikaci potenciálních proteinových markerů, které by mohly 

zlepšit a zjednodušit screening kvality trombocytů. Návrh studie byl založen na předchozích studiích 

autorů zabývajících se tvorbou škodlivých změn ve struktuře a funkci krevních destiček od odebrání 

po darování, která odhalila souvislost proteinových markerů s nezvyklými změnami in vitro profilu 

uložených krevních destiček. Tato analýza usilovala o vytvoření vztahu mezi in vivo zotavení 

a přežíváním transfúzních autologních krevních destiček a jejich proteomickými vlastnostmi. 

Konečným cílem takových studií je poskytnout nástroj k předpovědi výsledků transfúze pomocí před-

transfuzního hodnocení kvality krevních destiček. 

Materiál a metody  

Příprava aferéz 

Dárci byli vyloučeni, pokud užívali nějaké léky, které by mohly interferovat s funkcí 

krevních destiček během 5 dnů před odběrem. Při použití standardních pracovních postupů se aferéza 

shromážděných krevních destiček koncentrovala během sběru pomocí zařízení na aferézu 

Trima ACCEL, destičky byly resuspendovány v 80% plazmalytu a 20% zbytkové plazmě a jednotky 

byly skladovány při 22 °C s konstantním mírným mícháním při 70 cyklech/min za použití Helmerova 

inkubátoru. 

Design studie 

Destičky byly odebrány aferézou (den 1) a uloženy po dobu 9 dnů. Vzorky v těchto dvou 

dnech byly analyzovány za použití různých in vitro kvalitativních opatření. Po devíti dnech se dárce 

vrátil kvůli darování malého množství krve k přípravě čerstvých krevních destiček pro in vivo 

analýzy.  

Příprava čerstvých destiček 

Čerstvé destičky byly odebrané do 9 ml antikoagulantu kyseliny-citrát-dextróza. Buňky byly 

centrifugovány při 200 g po dobu 15 minut pro přípravu PRP.  

  



47 

In vitro stanovení kvality destiček 

Spočítání krevní destiček bylo provedeno v den po sběru a po skladování za použití 

hematologického analyzátoru. Ve dnech 1 a 9 bylo stanoveno několik in vitro měření kvality destiček, 

tj. počet destiček, průměrný objem destiček (MPV), koncentrace glukózy, pH v 37 °C, krevní plyny 

a rozsah změny tvaru (ESC), hypotonické šokové odpovědi (HSR), vazby 

annexinu V a morfologického skóre po uskladnění 9. dne. HSR hodnotí schopnost trombocytů obnovit 

normální objem po expozici hypotonickému roztoku destilované vody. ESC měří schopnost krevních 

destiček přejít z diskoidních na sférické tvary po přidání ADP. Annexin V se váže na fosfatidylserin, 

který se projevuje na povrchu destiček při jejich stárnutí.  

Radioaktivní značení trombocytů 

Zaznamenávané radioaktivně značené destičky a neradioaktivní krevní destičky byly 

vypočteny s použitím programu COST s několika opakovanými zásahy. Vzorky krve byly odebrány 

od dárce před, za 2 hodiny a 1., 2., 3., 5., 7. a 10. den po infuzi.  

Proteomika na bázi hmotnostní spektrometrie 

Proteinové pásy, které se měnily intenzitou mezi skladováním první den a dnem 9, byly 

podrobeny excizi míst, gelovým štěpením trypsinem a sekvenční analýzou pomocí tandemové 

hmotnostní spektrometrie. Extrahované peptidy byly zjištěny pomocí MASCOT vyhledávání 

v současných databázích Swiss-Prot. 

Westernový přenos 

Destičkové lyzáty byly separovány na SDS-PAGE gelu a přeneseny na nitrocelulózové 

membrány. Membrána byla zkoumána primárními protilátkami proti Rap1, RhoGDI, 14-3-3, vinculin, 

moesin a talin nebo beta-aktin, následované jejich příslušnými sekundárními protilátkami. Intenzita 

proteinového pásma byla stanovena denzitometrií. 

Výsledky 

Monitorování parametrů kvality trombocytů in vitro 

Devět dárců bylo analyzováno rutinními testy kvality krevních destiček. Všichni dárci měli 

počet krevních destiček a MPV, které splnily specifikaci transfúze. Po uplynutí 9denní doby 

skladování se počet krevních destiček jednotky neměnil. U MPV však dva dárci, #330 a #348, 

zaznamenali nárůst o 1,9 a 1,47 fL, což bylo více, než tomu bylo u ostatních dárců. 

Integrita krevních destiček byla monitorována stanovením morfologie krevních destiček 

v 9. den. Dva dárci (#330 a #348) vykazovali chudší kvalitu než zbývající dárci. 

Funkčnost krevních destiček po období uchovávání byla analyzována citlivostí destiček na 

agonistu ADP. Jednotky od dárců #330 a #348 opět ukázaly extrémně nízkou odezvu pro oba testy ve 

srovnání s jinými dárci. 

Nakonec byly potenciální známky apoptózy monitorovány vazbou annexinu V na lipidy 

vystavené fosfatidylserinu. Dárci #330 a #348 vykazovali vysoký stupeň poškození aktivity flipázy, 

který nebyl pozorován u ostatních vzorků. 
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Účinnost krevních destiček in vivo po transfuzi 

Devět uložených jednotek bylo také hodnoceno pro jejich in vivo zotavení a přežití. Všechny 

vzorky vykazovaly přijatelné hodnoty zotavení a přežití až na dva dárce (#330 a #348). 

Změny proteinů během skladování destiček 

Změna exprese proteinu v 9. den byla určena korelací síly signálu vzhledem k příslušnému 

vzorku 1. dne. S výjimkou dárců, kteří vykazovali špatnou kvalitu in vitro, vykazovaly hladiny 

exprese u všech analyzovaných proteinů nárůst o různé síle. Krevní destičky se špatnými in vivo 

charakteristikami (dárci #330 a #348) nevykazují žádné zvýšení ani snížení proteinových hladin 

u všech měřených bílkovin. Obecně platí, že skladované/čerstvé poměry zotavení a přežití ukázaly 

pozitivní a významnou korelaci se změnou hladin exprese proteinu Rap1 a RhoGDI během 

skladování. Tato statistická významnost je založena na kritické hodnotě korelačního koeficientu 

s p = 0,01 nebo p = 0,05. Ostatní proteiny, které byly hodnoceny metodou Western blot, nevykazovaly 

signifikantní korelaci ani s výtěžky krevních destiček ani s přeživšími. 

Diskuze 

V této pilotní studii byly vzorky od 9 jedinců hodnoceny pomocí jak in vitro, tak i in vivo 

kvalitativních měření paralelně s proteomickou analýzou. Kritéria pro životaschopnost skladovaných 

destičkových koncentrátů spočívají v tom, že uložené krevní destičky by měly mít in vivo zotavení, 

které je ≥ 66 % zotavení u stejného dárce a že uchovávaná doba přežití krevních destiček by měla 

být ≥ 58 %. Při použití těchto pokynů jsme jednotky #330 a #348 definovali jako nepřijatelnou kvalitu 

ukládání a zbývající jednotky vykazovaly přijatelnou kvalitu ukládání. Většina charakteristik in vitro 

včetně hodnoty pH, laktátu a počtu krevních destiček, jak je uvedeno v jiných studiích, přiměřeně 

korelovala s údaji o zotavení in vivo a přežití. Tyto příklady podporují tvrzení, že je zapotřebí lepšího 

přístupu k identifikaci markerů, které spolehlivě identifikují vzorky špatné kvality anebo dárce, jejichž 

krevní destičky nejsou dobře uloženy. Hledání může být podpořeno aplikací proteomických 

technologií na analýzu uložených krevních destiček. 

Změny v proteinu RhoGDI také významně korelovaly s přežitím a zotavením. Spolu 

s pozorováním Rap 1 je třeba předpokládat, že u některých dárců existuje buď neobvyklá citlivost na 

degradaci bílkovin, nebo dochází ke zhoršení syntézy bílkovin, ke které dochází při skladování 

destiček. Proto lze spekulovat, že tyto předběžné nálezy jsou pravděpodobně specifické pro dárce.  
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Hemostáza [24] 

V článku autor popisuje jednotlivé složky hemostázy, které probíhají za pomoci 

vaskulárního endotelu, krevních destiček, koagulační cesty a fibrinolýzy. 

Hemostáza je nezbytný ochranný mechanismus, který závisí na rovnováze mezi 

prokoagulačními a antikoagulačními faktory. Rychlá přeměna krve z její tekuté podoby na trombus je 

řízena složitou souhrou klíčových komponentů, které budou diskutovány postupně. 

Endotel 

Vaskulární endotel má několik úloh. Funguje jako fyzická bariéra oddělující hemostatické 

krevní složky od reaktivních subendoteliálních struktur. Mění vaskulární napětí a propustnost. Další 

úlohou je produkce inhibitorů koagulace a agregace krevních destiček. Vyloučení specifických 

proteinů a mukopolysacharidů podnítí antikoagulační efekt urychlením běžně cirkulujících 

antikoagulantů. Agregace trombocytů je inhibována endogenní syntézou ektoenzymů, které snižují 

adenosindifosfát, a produkcí prostacyklinu a oxidu dusnatého. Nakonec endotel upravuje fibrinolýzu 

produkcí aktivátorů a inhibitorů krevní sraženiny.  

Poškozením integrity endotelu se vystaví na povrch extracelulární matrix a trombotické 

hemostatické faktory obsahující kolagen, von Willebrandův faktor, fibronektin a tkáňový faktor. Ten 

iniciuje koagulační dráhu, zhoršuje fibrinolýzu a snižuje povrchovou expresi antikoagulantu 

a trombomodulinu. Stimulované endoteliální buňky přitáhnou leukocyty syntézou chemokinů 

a expresí intracelulárních adhezních molekul. 

Tyto prokoagulační procesy jsou regulovány, což omezí další rozšiřování trombu. Každá 

vlastnost endotelu vytváří jemnou rovnováhu mezi prokoagulačním a antikoagulačním fenotypem. 

Krevní destičky 

Cirkulující krevní destička je bezjaderná diskoidní buňka produkovaná z megakaryocytů. 

Krevní destičky fungují jako prostředek pro transport regulace faktorů, prototrombotických proteinů, 

růstových faktorů a dalších molekul uvnitř granulí krevních destiček do endotelií. Krevní destičky 

cirkulují v blízkosti endotelu, což usnadňuje rychlé rozpoznání porušení nebo zranění tkáně. Při 

snížení počtu krevních destiček dojde ke krvácení. Běžná hodnota krevních destiček je  

150–450 ∙ 109/l. K hemostáze může dojít ještě při hodnotě 80 ∙ 109/l. 

Proces formování krevních destiček nazýváme primární hemostáza a skládá se z adheze 

aktivace a agregace krevních destiček a dále také z interakce mezi destičkami, endotelem 

a plazmatickými bílkovinami. 

Adheze 

Tok krve je za běžných okolností laminární, rychlejší ve středu než na okrajích, což vytváří 

smykový efekt. Smyková síla je tedy největší u endotelu.  

Těsnění destiček nastává, když se povrchový glykoprotein GPIbα na destičce naváže na 

vWF. Toto spojení však není stabilní. Proto se naváže druhý glykoprotein-fibrinogen na GPIIb 

a vytvoří tak pevnější přilnutí. 
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Aktivace 

Destičky se aktivují, protože postupně přiléhají k endotelovým buňkám. To vede také 

k aktivaci endotelových buněk a chemokinů. Aktivace destiček vede k strukturním změnám 

a centralizaci granul. Po aktivaci destiček se redukuje aktivita adenylátcyklázy, snižuje se koncentrace 

cyklického adenosinmonofosfátu a zvyšuje se mobilita vápníku. Na vápníku závisí mnoho reakcí, jako 

např. sekrece obsahu destičkových granulí. 

Agregace 

Přicházející destičky se postupně nabalují na již adherované a aktivované destičky. Takto se 

pomalu vytváří mikrotrombus. Interakce dalších proteinů s glykoproteinovými receptory napomáhají 

procesu agregaci, případně stabilizaci agregátu krevních destiček. 

Koagulace 

Koagulace se skládá ze série enzymů a jejich kofaktorů, které interagují na fosfolipidovém 

povrchu, čímž vzniká stabilní fibrinová sraženina. Tradiční koncept koagulační kaskády byl založen 

na konceptu odlišných vnitřních a vnějších koagulačních cest. 

Tkáňový faktor (TF) a glykoprotein jsou rozhodující pro zahájení prokoagulačního systému. 

Aktivovaný faktor VIIa se váže na exponovaný TF, a spolu vytvoří silný komplex, který dokáže 

aktivovat faktory IX a X. Toto se nazývá iniciační fáze. Aktivovaný faktor Xa se kombinuje 

s faktorem Va a vytváří dostatek trombinu, aby vyvolal lokální agregaci krevních destiček a aktivaci 

faktorů V a VIII. Pro udržení hemostázy je třeba tenázový komplex tvořený faktory IXa a VIIIa, který 

aktivuje faktor X. Tento aktivovaný faktor spolu s faktorem Va přemění protrombin na trombin. 

Trombin hydrolyzuje argininglycinové vazby fibrinogenu a aktivuje faktor XIII, který zesílí fibrin.  

Antikoagulační cesty 

Jemná rovnováha mezi prokoagulačními a antikoagulačními mechanismy je nutná k omezení 

trombózy na místě poranění. Přirozeně se vyskytující antikoagulanty zahrnují antitrombiny, inhibující 

serinové proteázy koagulačního systému a protein C, který neutralizuje aktivované koagulační 

kofaktory. Antitrombin a heparinový kofaktor II jsou hlavními antikoagulanty. Antitrombin inhibuje 

faktory IXa a Xa a trombin. Nedostatek antitrombinu je spojen s rizikem žilní trombózy. Heparinový 

faktor inhibuje trombin. Další přírodní antikoagulant je proteázový inhibitor závislý na proteinu Z. 

Trombin také chytře funguje jako antikoagulant. Komplex trombin-trombomodulin je silným 

aktivátorem proteinu C, který může zvýšit fibrinolýzu.  

Fibrinolýza 

Rozpuštění krevní sraženiny se skládá ze série přísně regulovaných enzymatických kroků. 

Klíčový plasminogen se štěpí mimo jiné na tkáňový aktivátor plasminogenu, jehož aktivita je výrazně 

zvýšena při navázání na fibrin. Plazmin hydrolyzuje vazby fibrinogenu, fibrinu a faktorech V, VIII 

a XIII. 

Závěr 

Autorovým cílem bylo shrnout problematiku hemostázy. Do podrobnosti popsal jednotlivé 

části od podráždění endotelu až ke konečné fibrinolýze. Tento článek měl pouze popisný charakter, 

nebyl zde prováděn žádný výzkum.  


