
UNIVERZITA KARLOVA 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 

KATEDRA BIOLOGICKÝCH A LÉKAŘSKÝCH VĚD 

 

 

 

Baka lář ská  pr áce  

 

Citlivost testu pro koagulační vyšetření rezistence 

k aktivovanému proteinu C  

 

Pavla Martinátová 

Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Filip Vrbacký, Ph.D. 

HRADEC KRÁLOVÉ, 2020 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych ráda poděkovala RNDr. Filipovi Vrbackému, Ph.D. za jeho vedení, užitečné 

rady a názory. Dále bych ráda poděkovala svým nejbližším za jejich podporu a 

trpělivost. Mgr. Michaele Kneiflové a Mgr. Veronice Hrabcové za jejich ochotu a také 

kolektivu laboratoře, kde jsem zaměstnána. 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorských dílem. Veškerá literatura a 

další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité 

literatury a v práci jsou řádně citovány. Práce nebyla použita k získání jiného nebo 

stejného titulu.“ 

 

 

V Hradci Králové     

 Pavla Martinátová 



4 
 

1. OBSAH 

1. OBSAH .......................................................................................................................................... 4 

2. ABSTRAKT ..................................................................................................................................... 6 

3. ABSTRACT ..................................................................................................................................... 7 

4. ÚVOD ............................................................................................................................................ 8 

5. CÍL PRÁCE (ZADÁNÍ) ...................................................................................................................... 9 

6. TEORETICKÁ ČÁST: ...................................................................................................................... 10 

6.1 FUNKCE HEMOSTÁZY ................................................................................................................. 10 

6.1.1 Primární hemostáza ........................................................................................................ 10 

6.1.2 Hemokoagulace .............................................................................................................. 11 

6.2 SLOŽKY HEMOSTÁZY .................................................................................................................. 12 

6.2.1 Cévní stěna ..................................................................................................................... 12 

6.2.2 Tkáňové složky ................................................................................................................ 13 

6.2.3 Trombocyty ..................................................................................................................... 13 

6.3 KOAGULAČNÍ FAKTORY .............................................................................................................. 14 

6.4 INHIBITORY KOAGULACE ............................................................................................................. 18 

6.4.1 Antitrombin (AT) ............................................................................................................. 18 

6.4.2 Heparinový kofaktor II (HC II) ........................................................................................... 18 

6.4.3 Systém proteinu C ........................................................................................................... 19 

6.4.4 Inhibitor tkáňového faktoru (TFPI) ................................................................................... 21 

6.5 ZÍSKANÉ INHIBITORY.................................................................................................................. 21 

6.6 FIBRINOLÝZA ........................................................................................................................... 21 

6.7 TROMBOTICKÉ STAVY ................................................................................................................ 22 

6.7.1 Vrozené trombofilní stavy ................................................................................................ 23 

6.7.2 Získané trombofilní stavy ................................................................................................. 23 

6.8 REZISTENCE NA AKTIVOVANÝ PROTEIN C (APC-R) ............................................................................ 24 

6.8.1 Leidenská mutace (FV Leiden) .......................................................................................... 24 

6.8.2 Cambridge mutace (FV Cambridge) ................................................................................. 25 

6.9 POLYMERÁZOVÁ ŘETĚZOVÁ REAKCE (PCR) ..................................................................................... 26 

6.9.1 Metoda real-time PCR ..................................................................................................... 26 

7. PRAKTICKÁ ČÁST ......................................................................................................................... 28 

7.1 VYŠETŘOVANÝ MATERIÁL ........................................................................................................... 28 

7.2 AUTOMATICKÝ KOAGULOMETR CS-2000I ...................................................................................... 29 

7.3 PRINCIP TESTU REZISTENCE NA AKTIVOVANÝ PROTEIN C ...................................................................... 30 

7.3.1 Reagencie, jejich příprava a stabilita................................................................................ 31 

7.3.2 Nastavení přístroje .......................................................................................................... 32 

7.3.3 Kontrola kvality ............................................................................................................... 33 

7.3.4 Pracovní postup měření APC rezistence na koagulometru Sysmex CS-2000i ...................... 34 

7.4 METODIKA FV- LEIDEN.............................................................................................................. 34 

7.4.1 Izolace DNA ..................................................................................................................... 34 

7.4.2 Polymerázová řetězová reakce ........................................................................................ 34 

7.4.3 Pracovní postup FV Leiden pomoci real-time PCR ............................................................. 35 

8. VÝSLEDKY .................................................................................................................................... 36 

9.       DISKUSE……………………………………………………………………………………………………………………………………39 



5 
 

10. ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 41 

11. POUŽITÉ ZKRATKY ................................................................................................................... 42 

12. SEZNAM TABULEK ................................................................................................................... 44 

13. SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................. 45 

14. SEZNAM  GRAFŮ ..................................................................................................................... 46 

15.         POUŽITÁ LITERATURA ............................................................................................................. 47 

16. PŘÍLOHY .................................................................................................................................. 51 



6 
 

2. ABSTRAKT  

Žilní trombóza je multifaktoriální onemocnění, jehož patogeneze zahrnuje jednak 

environmentální a jednak genetické rizikové faktory. Tato nemoc každoročně postihne 

milióny lidí na celém světě. Nejčastější dědičná porucha spojená s vznikem žilní 

trombózy je rezistence na aktivovaný protein C, která je způsobená jednobodovou 

mutaci v koagulačním faktoru V. Vyšetření rizikových osob je zcela zásadní pro časné 

odhalení rezistence, tím pádem i pro zmírnění klinických projevů žilní trombózy. V praxi 

se nejčastěji používají koagulační testy, které fungují jako prvotní screening pro 

odhalení rizika trombofilních stavů a v další fázi pak testy genetické. 

Cíl práce: Zjistit, zdali koagulační test Pefakit ® APC-R Factor V  je dostatečně citlivý 

k odhalení rezistence na  aktivovaný protein C. Výsledky testu ve 

vyšetřovaném souboru pacientů byly porovnány s výsledky  genetického stanovení FV 

Leiden. 

Metody: K odhalení rezistence na aktivovaný protein C byly použity dvě metody. 

První metoda byla stanovení fenotypu pomoci koagulačního testu Pefakit ® APC-R 

Factor V Leiden. Druhá byla stanovení genotypu FV Leiden pomoci real-time PCR. 

Výsledky: Vyšetřovaný soubor obsahoval vzorky 84 pacientů. Koagulační metodou 

bylo stanoveno 67 negativních vzorků, 4 vzorky byly v tzv. šedé zóně a 13 pozitivních 

vzorků. U pozitivních vzorků jsme dále rozlišili, zda se jedná o heterozygotní nebo 

homozygotní genotyp pomoci PCR. Výsledky genotypu dle PCR jsme porovnávali s 

výsledky genotypu uvedené v příbalových informacích pro daný koagulační test. Ke 

statistickému rozlišení obou testu byly vytvořeny kontingenční tabulky, které byly 

vyhodnoceny pomoci chí – kvadrát testu. 

  Závěr: Koagulační test Pefakit ® APC-R Factor V Leiden byl dostatečně citlivý a 

můžeme ho doporučit jako prvotní screening k odhalení rezistence na aktivovaný 

protein C. 

Klíčová slova: rezistence na aktivovaný protein C, Leidenská mutace, trombofílie 

 

 



7 
 

3. ABSTRACT 

Venous thrombosis is a multifactorial disease whose pathogenesis involves both 

environmental and genetic risk factors. The disease affects millions of people around 

the world every year. The most common inherited disorder associated with venous 

thrombosis is resistance to activated protein C, which is caused by a single-point 

mutation in coagulation factor V. Examination of at-risk individuals is essential for early 

detection of resistance, and thus to alleviate clinical symptoms of venous thrombosis. 

In practice, coagulation tests are most often used, which function as an initial screen to 

detect the risk of thrombophilic conditions, and in the next phase, genetic tests. 

Objective: To determine whether the coagulation test Pefakit ® APC-R Factor V is 

sufficiently sensitive to detect resistance to activated protein C. The test results in the 

examined group of patients were compared with the results of genetic determination 

of FV Leiden. 

Methods: Two methods were used to detect resistance to activated protein C. The 

first method was to determine the phenotype using the Pefakit ® APC-R Factor V 

Leiden coagulation test. The second was the determination of the FV Leiden genotype 

by real-time PCR. 

Results: The examined group contained samples of 84 patients. The coagulation 

method determined 67 negative samples, 4 samples were in the so-called gray zone 

and 13 positive samples. For positive samples, we further distinguished whether they 

are heterozygous or homozygous by PCR-assisted genotype. We compared the 

genotype results according to PCR with the genotype results given in the package 

leaflet for the given coagulation test. To statistically distinguish both tests, contingency 

tables were created, which were evaluated using the chi - square test. 

Conclusion: The Pefakit ® APC-R Factor V Leiden coagulation test was sufficiently 

sensitive and can be recommended as an initial screen to detect resistance to 

activated protein C. 

Key words: resistance to activated protein C, Leiden mutation, thrombophilia 
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4. ÚVOD 

Trombofilní stavy jsou vrozené nebo získané poruchy hemostázy se zvýšeným 

rizikem trombózy. Jejím důsledkem je pak zvýšený výskyt tromboflebitid, hluboké žilní 

trombózy nebo plicní embólie. V dnešní době je přijímáno pět abnormalit jako 

prokázané vrozené rizikové faktory pro vznik žilní trombózy: Defekt antitrombinu, 

mutace faktoru V Leiden, defekt proteinu C či S (PC, PS) nebo mutace protrombinu 

G20210A.  Mezi nejčastější vrozené trombofilní  stavy patří mutace faktoru V Leiden. 

Rezistence na aktivovaný protein C je nejčastější dědičná porucha spojená 

s hlubokou žilní trombózou. Velmi často bývá indikována právě pro objasnění 

nevysvětlitelné či opakující se trombózy zejména u mladších osob (< 45 let), nebo 

s pozitivní rodinnou anamnézou pro tromboembolismus. 

Dle literárních pramenů se nejčastěji uvádí, že víc jak 95% APC-rezistenci  způsobí 

mutace faktoru V Leiden. K odhalení APC rezistence se k diagnostickým účelům 

používají koagulační testy, které fungují jako prvotní screening pro odhalení rizika 

trombofilních stavů, nebo testy genetické k určení definitivní diagnózy. 

Proto jsem se rozhodla zjistit, jestli koagulační test Pefakit ® APC-R Factor 

V Leiden, je dostatečně  citlivý k odhalení prvotního rizika trombofilních stavů.  
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5. CÍL PRÁCE (ZADANÍ)  

Cílem mé práce bylo zjistit, zdali koagulační test Pefakit ® APC-R Factor V Leiden 

(Diagnostika a.s.) je dostatečně citlivý k odhalení rezistence k aktivovanému proteinu C 

a zda naměřené výsledky korelují s genetickým vyšetřením FV Leiden. 
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6. TEORETICKÁ ČÁST: 

Hemostáza neboli zástava krvácení je pro život nepostradatelná. Jde o přesně 

regulovaný a velmi komplikovaný proces, který je schopen zastavit krvácení pouze 

v místě poranění. Za fyziologických podmínek udržuje tekutost krve v neporušeném 

cévním řečišti. Bez existence tohoto specifického regulačního mechanizmu by došlo 

k rozsáhlým krevním ztrátám a ve svém důsledku i k orgánovým selháním. Na procesu 

zástavy krvácení se podílí celá řada faktorů. Dokonalá spolupráce těchto faktorů vede 

k vytvoření krevní sraženiny (Kittnar Otomar et al 2011). 

Z hlediska vývoje organizmu prochází hemostáza několika různými stádii. Menší 

část probíhá už ve fetálním a neonatálním věku. V tomto období je hemostáza ještě 

nevyzrálá, s velmi malou rezervní kapacitou, ale probíhá zde již syntéza koagulačních 

faktorů. Jejich koncentrace pozvolna narůstá s prodlužující se dobou těhotenství. 

V dětském věku je hemostáza velmi křehká, mírné narušení této nestabilní rovnováhy 

může vyvolat závažné komplikace. Jednotlivé parametry, které se podílejí na 

mechanismech hemostázy se v dětském věku postupně vyvíjí a přibližují se hodnotám 

dospělých (Pecka, 2004). 

6.1 Funkce hemostázy 

6.1.1 Primární hemostáza 

 Je proces, který vede k vytvoření primární hemostatické zátky a zastavení 

krvácení.  Hemostázy se účastní hlavně cévní stěna a trombocyty. Při poranění cévní 

stěny a obnažení subendoteliálních struktur (kolagenu), trombocyty přilnou k povrchu 

prostřednictvím receptorů glykoproteinové povahy ke kolagenním vláknům (GP 

Ia/IIa/IIb a GP Ib/V/IX). Spojení je zprostředkováno adhezivními proteiny (vibronektin a 

fibronectin) a von Willebrandovým faktorem (vWF). Adhezí se změní tvar trombocytů a 

společně s aktivací receptorů se spustí kaskáda biochemických a metabolických 

pochodů, při nichž dojde k aktivaci krevních destiček (Šlechtová, 2007). Uvolněním 

silně proagregačních působků (ADP, Tromboxan A₂, Fibrinogen) dochází k aktivaci GP 

IIb/IIIa (Pecka, 2004). Primární hemostáza vrcholí vytvořením destičkového agregátu. 
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6.1.2 Hemokoagulace 

 Hemokoagulace neboli srážení krve, je soubor enzymatických reakci. Výsledkem 

je přeměna tekuté krve v nerozpustný gel. Patří mezi významné procesy hemostázy. 

Nejdříve se aktivují koagulační faktory (sekundy až minuty) a poté následuje vytvoření 

pevného fibrinového koagula (minuty). 

6.1.2.1 Buněčný model hemostázy 

 V minulosti byla všeobecně přijímána koncepce koagulační kaskády se dvěma 

místy nastartování procesu hemostázy označovanými jako zevní a vnitřní cesta. 

Konečný výsledek obou cest byla reakce přeměňující rozpustný fibrinogen na 

nerozpustná vlákna fibrinu. Výsledky novějších výzkumů prokázaly, že obě dráhy 

v organismu nefungují nezávislé, ale jsou funkčně propojeny. Zásadní role se tak 

přisazuje tkáňovému faktoru a krevním destičkám. Tento novější model rozděluje 

hemostázu do tří fází – iniciace, amplifikace a vytvoření fibrinového koagula 

působením velkého množství trombinu (Obrázek 1) (Gumulec, 2012). 

Fáze iniciace je zahájena expresí tkáňového faktorů (TF) v místě poranění, 

zánětu nebo v případě neoplazie. V krvi stále cirkuluje malé množství aktivovaného 

FVIIa. K aktivaci koagulace dochází poté co se FVIIa dostane do kontaktu s TF. 

Aktivovaný FVIIa automaticky aktivuje další molekuly FVII na FVIIa. Komplex TF/FVIIa 

aktivuje faktory IX a X. FXa zčásti aktivuje další molekuly FVII a vytváří malé množství 

trombinu. To sice nestačí k vytvoření fibrinového koagula, ale slouží ke 

zpětnovazebnému zvýšeni množství trombinu ve fázi amplifikace (Penka et al 2009). 

 Ve fázi amplifikace trombin aktivuje faktor XI na XIa, FVIII na FVIIIa, FV na FVa.  

Aktivovaný faktor FXIa aktivuje další molekuly FIX na FIXa. Vytvářený trombin aktivuje 

trombocyty a leukocyty. Ty mají na povrchu svých membrán exprimované negativně 

nabité molekuly fosfolipidů, které na sebe navážou aktivované faktory IXa, VIIIa a Va. 

Konečný výsledek amplifikační fáze je vznik většího množství trombinu a vytvoření 

reakčních povrchů s navázanými molekulami aktivovaných faktorů. (Penka et al 2009). 

 Ve fázi propagace vzniká vazba FX na komplex FIXa a FVIIIa (vnitřní tenáza). 

Aktivovaný faktor Xa vytváří s FVa komplex zvaný protrombináza. Ten po navázání 



12 
 

molekuly protrombinu, odštěpí aktivační fragmenty F1+2 a způsobí jejích aktivaci na 

trombin. Množství trombinu, které vzniklo ve fázi propagace, již stačí k přeměně 

fibrinogenu na fibrin. V posledním kroku je nestabilní fibrin stabilizován aktivovaným 

faktorem FXIIIa (Penka et al 2009). 

 

Obrázek 1Nový model koagulační kaskády-1- iniciační fáze, 2 – fáze amplifikace, 3 - fáze propagace. 

Zdroj:http://www.revespcardiol.org/en/the-new-coagulation-cascadeand/articulo/13114167. 

 

6.2 Složky hemostázy 

Hlavními složkami hemostázy jsou cévní stěna, tkáňový faktor, krevní destičky a 

plazmaticky koagulační systém. 

6.2.1 Cévní stěna 

Integrita cévního systému je jednou z velmi důležitých složek hemostatického 

procesu a to hlavně její styčná plocha s krevním řečištěm. Obecná stavba cévy má tři 

části - intima, media a adventicia. Tunica intima je vnitřní vrstva cévy, obsahující ploché 

endotelové buňky uložené na bazální membráně (BM). Cévní endotel vytváří styčnou 

http://www.revespcardiol.org/en/the-new-coagulation-cascadeand/articulo/13114167
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plochu mezi cirkulující krví a tkáněmi. Střední vrstva tzv. Tunica media je tvořená 

hladkou svalovinou. Tato vrstva umožňuje změnu průsvitu cév, reguluje krevní průtok a 

dodává cévní stěně pružnost. Vnější vrstva - tunica adventicia obsahuje četná elastická 

vlákna, zvyšující flexibilitu cévní stěny (Pecka, 2004). Při poranění dochází v rozmezí 

několika málo sekund k reflexnímu spazmu arteriol, venul a menších cév (Penka  et al 

2009). Cévní stěna plní v procesu srážení krve tři hlavní funkce: 1. schopnost 

vazokonstrikce – dochází ke stažení cévy, 2. je místem vzájemného působení 

jednotlivých složek všech systému hemostázy, 3. je zdrojem a zásobárnou určitých 

faktorů, inhibitorů a dalších látek důležitých pro zástavu krvácení (Pecka, 2004).  

6.2.2 Tkáňové složky 

Z poraněné tkáně a okolních buněk se uvolňuje Tkáňový faktor (TF), účastnící se 

procesů vedoucích k přeměně protrombinu na trombin. Další složkou je adenosin 

difosfát (ADP) vyvolávající primární agregaci trombocytů (Pecka, 2004). 

 Tkáňový faktor je syntetizován plně funkční. Nepotřebuje k naplnění své funkce 

proteolytickou modifikaci. Jeho proteinová složka je úzce spojena s fosfolipidy. Tato 

vazba je nutná pro prokoagulační aktivitu tkáňového faktoru. TF se nalézá v organizmu 

na buňkách, které se fyziologicky nedostanou do kontaktu s krví. Běžně není přítomen 

na cévních endoteliích ani krevních elementech. Tkáňový faktor se dostává do 

kontaktu s krví při porušení nebo poranění cévy, ale může být exprimován i při intaktní 

cévě (stimulace endotoxiny, cytokiny a trombinu) a to jak na endotelu, tak i na 

monocytech (Penka et al 2011). 

6.2.3 Trombocyty 

Trombocyty jsou malé krevní buňky, které nemají jádro a vznikají odštěpením 

cytoplazmy z megakaryocytu.  Denní produkce destiček je 1,2-1,5 x 1011. Počet 

krevních destiček v periférii se pohybuje v rozmezí  150- 350 x 109 /l krve (Penka, et al 

2011). Hlavní funkcí trombocytů je srážení krve (Vigué Jordi et al 2008). Pro jejich 

bezchybnou funkci jsou podstatné vlastnosti jejich cytoplazmatické membrány (CPM). 

Na povrchu CPM se nachází glykoproteiny, které brání uchycení destiček 

k nepoškozené cévní stěně. Membrána krevní destičky obsahuje velké množství 
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fosfolipidů, které při poškození poskytují svůj povrch pro navázání koagulačních 

faktorů. Krevní destičky jsou důležité jak v primární tak i sekundární hemostáze. 

Aktivně se podílí také v zánětlivých procesech a při hojení ran (Holinstat, 2017). 

6.3 Koagulační faktory 

 Koagulační faktory jsou proteiny cirkulující v plazmě v neaktivním stavu. Většina 

faktorů je tvořena v játrech (Kittnar Otomar et al 2011). Mezinárodní komise pro 

názvosloví koagulačních faktorů jejich názvy v minulosti sjednotila. Používají se buď 

tradiční jména/názvy jejich objevitelů, nebo římské číslice v pořadí, v jakém byly 

postupně faktory objevovány (Pecka 2004). Celkem se účastní hemokoagulace 13 

plazmatických faktorů. Většina z nich, mimo fibrinogen a protrombin, se nachází 

v plazmě ve velmi nízkých koncentracích. Značná část je v plazmě přítomná v podobě 

proenzymu, kdy proteolytickým štěpením vzniká z původního proenzymu koagulačně 

aktivní enzym. Jediný faktor VII koluje v krvi v aktivní formě, jeho koncentrace je však 

velmi nízká (Pecka 2004). 

Fibrinogen (Faktor I) 

Fibrinogen (FI) je proteinová molekula, přítomna jak v plazmě tak i v α granulích 

krevních destiček. Je syntetizována v játrech. Při onemocnění jater může docházet 

k jeho deficienci. Pro svojí obrovskou molekulovou hmotnost neprostupuje kapilárami 

do intersticiálního prostoru. Intersticiální tekutina tak není schopna koagulace (Kittnar 

et al 2011). Fibrinogen patří mezi proteiny akutní fáze. Tvoří substrát pro trombin i 

plazmin. Je také hlavní bílkovinou podporující agregaci krevních destiček. Minimální 

plazmatická koncentrace fibrinogen k udržení hemostázy nesmí klesnout pod hodnotu 

menší než 0,5 g/l (Pecka 2004).  

Za fyziologických podmínek, by měla být plazmatická koncentrace fibrinogenu 1,8-

4,2g/l(http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/referencni_meze/Dopor

uceni_LS_CHS_CLS_JEP-Referencni_meze-koagulace_v7.pdf). 

 

 

http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/referencni_meze/Doporuceni_LS_CHS_CLS_JEP-Referencni_meze-koagulace_v7.pdf
http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/referencni_meze/Doporuceni_LS_CHS_CLS_JEP-Referencni_meze-koagulace_v7.pdf
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Protrombin (Faktor II) 

 Protrombin je plazmatický protein, který se tvoří v játrech a poté se plynule 

odplavuje do krevního oběhu, kde hraje roli při udržování hemostázy.  V plazmě se 

vyskytuje v koncentraci 100 až 200  mg/l. (Kittnar et al 2011, Pecka, 2004). Účinkem 

protrombinázy se mění na aktivní formu trombin. Trombin se řadí do skupiny 

serinových proteáz a uplatňuje se jak koagulačně, tak inhibičně. Nejdůležitější aktivita 

trombinu je přeměna fibrinogenu na fibrin. Působí i jako aktivátor krevních destiček. 

Kromě toho aktivuje limitovanou proteolýzu faktorů Va a VIIIa. Po navázání trombinu 

na trombomodulin dochází k aktivaci proteinu C (Matýšková, et al. 1999). Protrombin 

tak nachází uplatnění při procesech zánětu a hojení. 

Kalcium (Faktor IV) 

 Vápenaté ionty (Ca²⁺) jsou nezbytnou složkou pro celou řadu reakcí ve všech 

systémech hemostázy. Nejnižší nutná koncentrace vápenatých iontů k proběhnutí 

hemokoagulační reakce je 0,5 mmol/l. U faktorů závislých na vitamínu K (FII, FVII, FIX a 

FX) umožňují Ca²⁺ ionty připojení γ karboxylové skupiny kyseliny glutamové na 

fosfolipidy. Mimo jiné jsou Ca²⁺ ionty vyžadovány pro uspořádání koagulačně aktivních 

komplexů vnitřní [VIIIa.IXa] a vnější [VIIa.TF] tenázy a protrombinázy [Va.Xa] (Pecka 

2004).   

Faktor V (Proakcelerin) 

 Faktor V (FV) je jednořetězcový glykoprotein, který vzniká v játrech a 

megakaryocytech. Nachází se jak v plazmě tak i v α granulích krevních destiček (asi 

20%). Faktor V je aktivován limitovanou proteolýzou trombinu (FII) nebo FXa. Dále 

může být aktivován plazminem bez přítomnosti Ca²⁺ iontů, elastázou neutrofilů, nebo 

jedem Russellovi zmije. Inhibitorem FV je aktivovaný protein C (APC), ale štěpen může 

být také plazminem. Komplex protrombinázy s Ca²⁺ a fosfolipidy, významně urychluje 

aktivaci faktorů (Penka et al 2011).  

Faktor VII (Prokonvertin) 

 Faktor VII (FVII) se nachází v krvi ve formě zymogenu jako jedno řetězcový 

glykoprotein o 406 aminokyselinách. V procesu koagulace se proteolyticky štěpí na 
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aktivní serinovou proteázu FVIIa. K aktivaci dochází buď v přítomnosti trombinu (FII) 

popřípadě jiného z faktorů: IXa, Xa a XIa. (Pecka, 2004).  Po navázání FVIIa a TF za 

přítomnosti Ca²⁺ iontů a fosfolipidů vzniká komplex tzv. vnější tenáza. Ta katalyzuje 

přeměnu faktorů IX a X (Nemerson, 1992). 

Faktor VIII (Antihemofilický faktor A) 

 Faktor VIII (FVIII)  cirkuluje v plazmě navázán na von Willebrandův faktor (vWF). 

Z vazby se uvolňuje při kontaktu s fosfolipidy nebo trombinem (Penka et al 2011). 

Aktivní forma faktoru VIIIa vzniká za účastí fosfolipidů a Ca²⁺ iontů. V koagulační 

kaskádě působí FVIIIa v komplexu s faktorem IXa, PL a Ca²⁺ za vzniku vnitřní tenázy, 

která je nezbytná k aktivaci F X. K zábraně samovolného krvácení je nutná hladina F VIII 

vyšš než 1 %. Nízká hladina FVIII směřuje k těžkým krvácivým stavům – hemofilie A. Na 

druhou stranu se FVIII zvyšuje při zánětech, chronických infekcí a při stresu (Matýšková 

et, al 1999). 

Faktor IX (Christmas faktor) 

 Faktor IX (FIX)  je jednořetězcový glykoprotein vznikající v játrech za přítomnosti 

vitamínu K. Aktivovaný FIXa je enzymatický aktivní v komplexu vnitřní tenázy [F IXa . 

FVIIIa . PL. Ca²⁺], ten poté aktivuje FX (Penka et al 2011). Minimální hladina faktoru IX 

nutná k zástavě krvácení se pohybuje v rozmezí 20-30 % (Pecka, 2004). Nedostatek FIX 

nebo jeho snížená aktivita způsobuje těžké krvácivé stavy – hemofilie B. 

Faktor X (Faktor Stuarta-Prowerové) 

 Faktor X (FX) je dvouřetězcový glykoprotein, který vzniká v játrech za účastí 

vitamínu K. Faktor X je aktivován buď komplexem tzv. vnitřní tenázy [IXa . VIIIa . PL. 

Ca²⁺] nebo za účastí komplexu tzv. vnější tenázy [VIIa .TF. PL. Ca²⁺]. Aktivní forma Xa je 

součástí komplexu protrombinázy, která katalyzuje přeměnu protrombinu na trombin 

(Pecka, 2004). 
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Faktor XI (Rosenthalův faktor) 

 Faktor XI (FXI) koluje v plazmě v komplexu s vysokomolekulárním kininogenem 

(HMWK). Je aktivován limitovanou proteolýzou FXIIa, FVIIa a trombinem za účasti 

negativně nabitých částic. V přítomnosti vápenatých iontu probíhá aktivace FXIa 

rychleji (Penka et al 2011). FXI bývá vyvazován na povrchu krevních destiček, ale silně 

adheruje také k aniontovým povrchům jako jsou např. sklo, kaolin, celit (Hu et al 1998). 

Faktor XII (Hagemanův faktor - FXII) 

  FXII  je glykoprotein tvořící se v játrech, který se řadí mezi serinové proteázy. 

V podobě proenzymu nereaguje za fyziologických podmínek s povrchem cévní stěny. 

Bývá přítomen jak v plazmě, tak i v séru (Pecka, 2004). FXII je aktivován kontaktem 

se subendotelovými strukturami při poškození cévní stěny. Aktivačním povrchem bývá 

i sklo, elagová kyselina, kaolin, endotoxiny a jiné (Penka et al 2011). Zvýšena hladina 

FXII se nachází u žen v těhotenství nebo po menopauze. 

Faktor XIII (Transglutamináza) 

 Faktor XIII  (FXIII) se nachází v plazmě a játrech v podobě tetrameru, nebo je 

přítomen ve formě dimeru v buněčných komponentách (krevní destičky, monocyty, 

megakaryocyty). V plazmě cirkuluje FXIII spolu s fibrinogenem. FXIII je aktivován 

trombinem za účastí Ca²⁺ iontů a celá reakce je katalyzovaná polymerním fibrinem. 

Funkce FXIII je stabilizace fibrinové sraženiny a katalýza formace intermolekulárních 

vazeb mezi různými proteiny. Důležitá úloha FXIIIa je nejen v hemostáze, ale i hojení 

ran a udržení těhotenství (Pecka, 2004). 

Vysokomolekulární kininogen (HMWK) 

 Kininogeny jsou plazmatické proteiny syntetizované v játrech a endotelu 

pupečníkových žil. Z kininogenů vznikají za spoluúčastí prekalikreinu vazoaktivní 

peptidy nazývané kininy. Nejdůležitějšími jsou bradykinin a lysylbradykinin, jejich 

funkce spočívá ve snížení cévní propustnosti, vyvolávání kontrakce hladkých svalů a 

navozování pocitu bolesti.  V hemostáze se kininy váží společně s F XI a prekalikreinem 

na poškozenou cévní stěnu a to tak, aby se vytvořila ideální vazebná poloha pro F XII 

(Pecka, 2004). 
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Prekalikrein (Fletcherův faktor) 

 Prekalikrein se syntetizuje v játrech a slinivce břišní. V krevní plazmě se 

vyskytuje ve formě zymogenu, který je vyvázán na HMWK. Aktivován je F XIIα nebo β 

na α-kalikrein. Kalikrein nadále aktivuje F XII a tím zvyšuje uvolňování kininů 

z kininogenů (Pecka, 2004). 

6.4 Inhibitory koagulace 

 Velmi důležitou roli v procesech krevního srážení hrají přirozené inhibitory, 

které patří k základním plazmatickým faktorům (Penka, et al 2011). Inhibitory udržují 

flexibilní hemokoagulační rovnováhu, regulují srážení zpětnou vazbou a tím zabraňují 

nekontrolovatelnému srážení krve. Jejich deficit výrazně zvyšuje riziko žilní trombózy. 

Rozdělují se dle původů (přirozené a získané), specifity (inhibitory serinových proteáz, 

inhibitory kofaktorů serinových proteáz a nespecifické inhibitory s rozšířeným 

spektrem) a systému (inhibitory koagulace a fibrinolýzy) (Pecka, 2004). 

6.4.1 Antitrombin (AT)  

Antitrombin je protein akutní fáze, tvoří se v játrech a bývá přítomen i 

v endotelových buňkách. Jedná se o antikoagulačně nejúčinnější látku, která je 

schopna neutralizovat účinek trombinu (Corral, et al 2018). Tvoří ireverzibilní komplex 

nejen s trombinem, ale i s dalšími serinovými proteázami. Samotný je schopen jen 

pomalé inhibice FIIa a Xa, avšak s navázáním heparinu, může být tato rychlost 

mnohonásobně zvýšená.  Antitrombin je nejdůležitější inhibitor koagulační kaskády, 

proto vrozené i získané defekty AT jsou spojeny s nejvyšším rizikem hyperkoagulací 

(Penka, et al 2009).  

6.4.2 Heparinový kofaktor II (HC II) 

 Heparinový kofaktor II (HC II) patří mezi inhibitory serinových proteáz, který se 

nachází hlavně na cévním endotelu a fyziologicky má patrně jen lokální význam. HC II je 

specifický inhibitor – inhibuje výhradně trombin. Bývá aktivován heparinem, hlavně 

dermatansulfátem (Penka, et al 2011). 
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6.4.3 Systém proteinu C 

 Je to přirozená antikoagulační cesta, která má za cíl štěpit aktivované faktory Va 

a VIIIa, a tím regulovat tvorbu sraženiny (Obrázek 2). Systém proteinu C tvoří: protein C 

(PC), protein S (PS), trombomodulin (TM), inhibitor aktivovaného proteinu C (PCI) a 

receptorem pro protein C na endotelu (EPCR) (Penka et al 2011). 

 

Obrázek 2 Úloha proteinu C v koagulaci 

Zdroj: https://www.wikiskripta.eu/w/Protein_C 

 

Protein C (PC) 

 Protein C je tvořen v hepatocytech a pravděpodobně i v endotelu. Aktivace 

proteinu C se odehrává na povrchu cévních endotelií. Jako kofaktor této reakce působí 

specifický endoteliální receptor trombinu – trombomodulin.  Trombin (T) vázaný na 

trombomodulin (TM) není koagulačně aktivní, ale umožňuje aktivaci proteinu C (PC). 

Aktivovaný protein C (APC) společně s kofaktorem proteinu S (PS) inaktivuje FVa, 

kofaktorem inaktivace FVIIIa je i FV. Štěpení obou kofaktorů je inhibováno 

ceruloplazminem (Penka et al 2011). 

 

https://www.wikiskripta.eu/w/Protein_C
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Protein S (PS) 

 Protein S je jednořetězcový glykoprotein, který vzniká v játrech za účastí 

vitamínu K, dále se může nacházet v endoteliálních buňkách a megakaryocytech 

(Penka, 2004). Přibližně 40 % PS koluje v plazmě ve volné formě, zbytek PS je pak 

reversibilně navázáno na C4b (C4b vázající protein). Pouze volná forma PS je 

kofaktorem PC, se kterým vytváří komplex. Jeden z dalších účinků PS je 

zprostředkování vazby C4bBP na povrch buněk. C4bBP je regulační multimerní protein 

cesty komplementu složený z α řetězců (6-7) a část také s β řetězcem. Jen forma s β 

řetězcem reverzibilně váže protein S (Penka, et al 2011).  

Trombomodulin (TM)  

 Trombomodulin je integrální transmembránový glykoprotein trvale přítomný na 

cévním endotelu, kde váže trombin. V hemostáze plní tři funkce: 1. je kofaktorem pro 

aktivaci PC trombinem, 2. inhibuje proteolytické působení trombinu, 3. pokud TM 

obsahuje galaktozaminoglykan urychluje inaktivaci trombinu antitrombinem. Vazba 

TM-T (Trombomodulin-Trombin) nevyžaduje přítomnost Ca²⁺ iontů. Nízká koncentrace 

FVa zrychluje vazbu PC na TM-T (Penka, et al 2011). 

Inhibitor aktivovaného proteinu C (PCI) 

 PCI je serinová proteáza syntetizovaná v játrech bez závislosti na vitamínu K. Po 

vazbě na heparin inhibuje proteázy včetně APC, FIIa, komplex [TM-FIIa] a jiné složky 

koagulace (FXa, tPA, uPA). PCI je identický s PAI-3 (Pecka, 2004). 

Endoteliální receptor pro protein C (EPCR) 

 EPCR je transmembránový protein lokalizovaný na cévním endotelu. V rámci 

hemostázy hraje EPCR klíčovou roli ve vazbě PC/APC nebo vyvazuje FVII a jeho 

aktivovanou formu. (Rao, et al 2014). Zvyšuje aktivaci PC na endotelu, snižuje 

antikoagulační působení APC (Penka, et al 2011). 
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6.4.4 Inhibitor tkáňového faktoru (TFPI) 

 TFPI je plazmatický inhibitor serinových proteáz, který tvoří komplexy s faktory 

VIIa a Xa a tím inhibuje tzv. zevní cestu koagulace. Nachází se v plazmě (20 %), vázaný 

na endotel (80 %) nebo vázaný na trombocyty (2–10 %). TFPI přímo inhibuje FXa 

navázáním ve stechiometrickém poměru (1:1), reakce může být urychlená heparinem a 

dalšími polyanionty. Druhým účinkem TFPI je tvorba koagulačních neaktivního 

komplexu [TFPI.Xa.VIIa.TF], který je závislý na koncentraci Ca²⁺iontů. TFPI se váže 

pouze na komplex s [VIIa.TF], avšak neinhibuje volný FVIIa (Pecka, 2004). Patologický 

význam TFPI je jeho konzumpce při generalizované koagulaci (DIK) a při sepsi (Penka, 

et al 2009). 

6.5 Získané inhibitory 

 Zatímco přirozené inhibitory jsou podstatnou součástí koagulačního systému, 

získané inhibitory nepříznivě zasahují do procesu koagulace a je to nález patologický 

(Cines, et al 1995). Získané inhibitory krevního srážení jsou vzácná autoimunitní 

onemocnění podmíněná autoprotilátkami proti faktorům hemostázy. Jejich přítomnost 

je nejčastěji provázená krvácivými projevy, ale vzácně je klinická manifestace 

asymptomatická nebo trombotická (Bulíková, 2008). Mezi nejvýznamnější inhibitory 

patří nespecifické antifosfolipidové protilátky (APA). APA jsou heterogenní protilátky 

namířené proti negativně nabitým fosfolipidům s makromolekulární látkou bílkovinné 

povahy. Patří sem lupus antikoagulans (LA) a antikardiolipinové protilátky (ACLA). LA 

jsou protilátky namířené proti fosfolipidovým složkám protrombinového komplexu 

koagulační kaskády (Debize et al 1995). 

 

6.6 Fibrinolýza 

 Fibrinolytický systém je odpovědný za rozpuštění stabilního koagula. Mimo jiné 

se účastní dalších procesů např. při degradaci kolagenu, metastáz u tumoru, 

v angiogenezi. Za fyziologických podmínek je krev udržována v tekutém stavu. Vznik 

fibrinového koagula významně ovlivní krevní tok, proto je organismus jištěn 
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fibrinolytickým systémem, pokud by tak nebylo, mohlo by to vést k nekontrolovanému 

uzávěru cévy (Šlechtová, 2007). 

 K aktivaci fibrinolytického systému dochází současně s aktivací koagulační 

kaskády, tedy při porušení endotelu. Fibrinolýza probíhá pomaleji, tj. 48-72 hodin i 

déle, do té doby, než dojde k důkladnému zahojení rány (Matýšková, et al 1999). Za 

chorobných stavů se může tento proces zkrátit až na několik minut. Klíčovým enzymem 

fibrinolýzy je plazmin, jenž vzniká štěpením plazminogenu působením tzv. aktivátorů. 

Mezi aktivátory plazminogenu se řadí tkáňový aktivátor plazminogenu (tPA), který se 

nachází v cévním řečišti a urokináza (uPA ) přítomná hlavně v ledvinách. Plazminogen 

(Plg) může být také aktivován vnitřní cestou přes koagulační faktor XII, 

vysokomolekulárním kininogenem a prekalikreinem (Penka, et al 2011, Pecka, 2004). 

Na přítomnost fibrinového koagula nebo fibrinového vlákna reaguje organismus 

aktivaci fibrinolytického systému. Plazminogen se naváže na krevní sraženinu, a je 

aktivován na plazmin. Hlavním inhibitorem plazminu je α₂- antiplazmin (α₂AP), 

nejdůležitější inhibitor tPA a uPA je PAI - inhibitor aktivátoru plazminogenu. 

Patologické zvýšení fibrinolytické aktivity vede ke krvácení a naopak snížení může 

vyvolat trombotické stavy (Pecka, 2004). 

6.7 Trombotické stavy 

Trombofilie je vrozená nebo získaná porucha hemostatického mechanizmu, 

která vede ke zvýšené tendenci k trombóze. Výskyt vrozené trombofilie je asi 5 krát 

vyšší než u vrozené hemofilie (Penka, et al 2009). Zdravotní důsledky trombofilních 

stavů jsou např. nejrůznější žilní trombózy, plicní embolie, ateroskleróza, akutní infarkt 

myokardu, neurologické deficity a také může způsobit neplodnost (porucha průtoku 

krve cévami placenty). Podle etiologie lze trombofilní stavy rozdělit na vrozené, získané 

a smíšené. Přehled trombofilií je uveden v tabulce č. 1. 
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Tabulka 1 Rozdělení trombofilií 

Vrozené trombofilie Získané trombofilie Smíšené trombofilie 

Deficience inhibitorů: 

AT3, protein C, protein S 

Antifosfolipidový syndrom Získaná APCR 

Mutace faktoru V (APCR) 

-F V Leiden 

-F V Cambridge 
 

Myeloproliferativní nemoc: 
-polycytemia vera 
-esenciální trombocytopenie 
-primární myelofibróza 

Hyperhomocysteinemie 
-mutace MTHFR C677T 
-mutace A1298C 
-nedostatek vitamínu B12 a 
kyseliny listové 

Protrombin 20210A Sekundární trombocytóza 
Obezita 

Zvýšena aktivita FVIII 
-protein akutní fáze 
-familiární 

Disfibrinogenemie Maligní nádory Zvýšena aktivita fibrinogenu 

Sticky platelet syndrom Autoimunní choroby Zvýšena aktivita FIX 

Homozygotní 
homocystinurie 

Nefrotický syndrom  

Zdroj: vlastní zpracování, převzaté od (Kessler, 2006) 

6.7.1 Vrozené trombofilní stavy 

 Vrozené trombofilní stavy neboli dědičné trombofilie jsou podmíněné zvýšením 

produkce koagulačních faktorů, nebo inhibitorů fibrinolýzy (Kvasnička, 2010). Vrozené 

trombofilní stavy se rozdělují podle pořadí jejích klinické významnosti. 1. APC 

rezistence způsobená mutaci faktoru V, jejíž příčinou je nejčastěji mutace faktoru 

V Leiden (FVL), nebo je způsobená mutaci faktoru V Cambridge. 2. mutace 

protrombinu 20210A - jde o mutaci genu pro trombin, která je způsobená záměnou 

aminokyseliny guaninu v poloze 20210 za adenin, 3. deficit antikoagulačních faktorů 

(deficit proteinu C, proteinu S a antitrombinu), 4. dysfibrinogenemie, 5. homozygotní 

homocystinurie, 6. sticky platelet syndrom (Poul, 2006). 

6.7.2 Získané trombofilní stavy 

 Mezi získané trombofilní stavy náleží samotný stav po prodělané trombóze, 

jenž může narušit průtok krve. Dále zde spadají různá onemocnění spojená 

se zánětlivou odpovědí při aktivaci imunitního systému např. nádorová onemocnění, 

vážná onemocnění srdce, dýchacího systému a ledvin, autoimunitní onemocnění, 
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chronické střevní choroby ap. Poruchu srážlivosti může způsobit i podáváni léků, 

především hormonálních. Rizikové faktory vedoucí k trombofilním stavů jsou např. 

obezita, kouření, přechodná nebo dlouhodobá nepohyblivost při úrazech a 

neurologická onemocnění. (Poul, 2006). 

6.8 Rezistence na aktivovaný protein C (APC-R) 

 Rezistence na aktivovaný protein C představuje nedostatečnou nebo vůbec 

žádnou odpověď na aktivovaný protein C. Popisuje odolnost koagulačního systému 

vůči inhibičnímu vlivu proteinu C na koagulačně aktivní faktory Va a VIIIa (Poort, et al 

1996). Rezistence může být vrozená nebo získaná.  

 Vrozená APC-R je vyvolána jednobodovou mutací genu pro faktor V. Aktivovaný 

protein C štěpí FVa na 3 místech – Arg306, Arg506 a Arg679 (Kolfschoten, et al 2004). 

Mutace zruší jedno ze tří míst štěpení APC, to zapříčiní rezistenci FVa k antikoagulační 

aktivitě APC  (Castoldi et al. 2004).   Na základě lokalizace dané mutace byly popsány 

typy FV (Leiden, Cambridge) (Penka, et al 2009). Prevalence dominantně dědičné 

mutace Leiden faktoru V je v Evropě a Severní Americe u bílé rasy 3 - 15 % ve zdravé 

populaci. V ostatních částech světa se mutace Leiden vyskytuje jen výjimečně. U osob 

postižených trombofilií se vyskytovala FV Leiden mutace z 20 - 60 %. Výskyt forem 

Cambridge je jen sporadický. Přítomnost mutovaného FV Leiden obecně zvyšuje riziko 

tromboembolické nemoci (Penka, et al  2009). 

 Získaná rezistence na aktivovaný protein C nastává, jestliže je nerovnováha 

mezi prokoagulačními a antikoagulačními proteiny hemostázy (zvýšena hladiny FVIII, 

zánět, těhotenství, hormonální antikoncepce, defekty proteinu S a C, antikoagulační 

léčba, lupus antikoagulans). Získaná APC-R má stejné riziko žilní trombózy a klinické 

projevy podobající se vrozené APC-R (Pecka, 2004). 

6.8.1 Leidenská mutace (FV Leiden) 

 V roce 1993 popsal Dahlbäck a spol. tzv. rezistenci na aktivovaný protein C 

způsobenou bodovou mutaci FV, kdy je zaměněná aminokyselina argininu za glutamin 

(Arg506Gln) (obrázek 3) (Penka, et al 2009). FV Leiden je nejčastější vrozená 
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trombofilie. Asi 90% případů rezistentních na APC vzniká mutací faktoru V. 

Heterozygotní forma má riziko trombózy třikrát až sedmkrát, ovšem u homozygotní 

formy je riziko až 80násobně vyšší (Van Cott et al. 2016). 

6.8.2 Cambridge mutace (FV Cambridge) 

 FV-Cambridge je způsoben jednobodovou mutací FV záměnou aminokyseliny 

argininu v pozici 306 za threonin (Arg306Thr), tím ztrácí štěpné místo pro aktivovaný 

protein C, který je zásadní pro inaktivaci FVa. Pacienti s FV-Cambridge mutaci mají 

rezistenci na APC (Norström, et al 2002). 

 

 

Obrázek 3 Inaktivace APC faktorů Va – APC inaktivuje membránově vázaný faktor V proteolytickým štěpením na 
třech specifických místech těžkého řetězce. Rezistence APC je způsobená hlavně mutaci Arg506 za Gln. 

Zdroj: https://diapharma.com/activated-protein-c-apc-factor-v-leiden/ 

 

 

 

 

https://diapharma.com/activated-protein-c-apc-factor-v-leiden/
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6.9 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

 Polymerázová řetězová reakce je metoda enzymatické amplifikace DNA 

(deoxyribonukleová kyselina), která umožňuje geometrické namnožení specifické části 

DNA (Pecka, et al. 2010). Zásadním přínosem PCR je rychlé zmnožení (amplifikace) 

vybraného fragmentu nukleové kyseliny pomocí krátkých uměle syntetizovaných 

oligonukleotidů (primerů). Ty se za specifických podmínek vážou na základě své 

komplementarity na místa v DNA a tím přesně vymezují oblast k amplifikaci. PCR je 

souvislá opakující se reakce, při které se střídají tři teploty v rámci jednoho cyklu. Při 

teplotě 90-95°C dochází k denaturaci dvouřetězových molekul DNA. Při teplotě 

v rozmezí 30-65°C dochází k připojení primerů (k hybridizaci primerů) na základě 

komplementarity k odděleným řetězcům DNA. Syntéza nových řetězců se vytváří za 

pomoci termostabilního enzymu DNA-polymerázy při teplotě kolem 72°C. Reakce se 

provádí na zařízeních, které označujeme jako termocyklery, v nichž se tyto tři teploty 

střídají (Penka, et al 2009). 

6.9.1 Metoda real-time PCR 

PCR v reálném čase (real-time PCR) umožnila přesné určení množství 

templátové DNA v analyzovaném vzorku. Vzrůstající množství amplifikované DNA je tak 

možné měřit v průběhu reakce (Bustin et al. 2005). Detekce je umožněna přítomnosti 

fluorescenčního substrátu, který se váže na přítomnou DNA. Fluorescence je 

vyzařována substrátem až po jeho navázání DNA ( Labguide - metody). Pro detekci 

signálu se využívá detekce sekvenčně nespecifická barviva (např. SybrGreen) nebo 

detekce specifická pro sekvenci za použití sond (např. TaqMan nebo FRET) (Gibson, 

2006). 

SybrGreen je interkalární látka, která se váže pouze na dvouřetězcovou DNA. 

Jestliže je v reakci přítomna pouze  jednořetězcová  DNA, tato interkalární barviva jsou 

v roztoku ve volné formě a nefluoreskují. Hlavní výhoda SybrGreenu je cena. Hlavní 

nevýhodou je nespecifita vazby barviva do DNA, protože dochází ke vzniku signálu i u 

nespecifického produktu PCR jako je tvorba dimeru primerů (Gibson, 2006). 
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TaqMan sondy jsou označeny fluorescenčními značkami. Sondy obsahují na 

jednom konci fluorochrom a na druhém konci tzv. zhášeč, který zabraňuje fluorescenci 

po excitaci fluorochromu. Sondy se naváží ke komplementárnímu místu DNA řetězce a 

při elongaci primeru jsou štěpeny DNA polymerázou. Dochází k oddělení fluorescenční 

značky od zhašeče a narůstá fluorescence (Gibson, 2006).  

FRET sondy (fluorescence resonance energy transfer) je interakce mezi 

excitovanými stavy dvou molekul, při které je excitace přenesená z jedné molekuly 

(donor – dárce) na molekulu druhou (akceptor – příjemce) bez emise fotonu. Molekuly 

akceptoru a donoru musí být blízko sebe. Během PCR sondy hybridizují k cílovým 

sekvencím. Absorpční spektrum molekuly příjemce se musí překrývat s emisním 

spektrem molekuly dárce (Labguide – sondy). 
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7. PRAKTICKÁ ČÁST 

Existuje mnoho způsobů jak vyšetřit defekt faktoru V. Například funkční 

koagulační stanovení z plazmy vyjadřující poruchu fenotypu, nebo stanovení genotypu 

pomoci polymerázová řetězová reakce (PCR) a další. 

Praktická část mé bakalářské práce se zabývá vyšetřením rezistence na 

aktivovaný protein C pomoci funkčního koagulačního testu. Vyšetření koagulačního 

testu bylo prováděno v Laboratoři klinické hematologie, Laboratoře Agel, a.s. Nový 

Jičín v době od 21. 11. 2019 do 11. 3. 2020. Námi získaný soubor dat byl porovnán s 

výsledky genetického stanovení FV Leiden (FV-L) poskytnutými Laboratoří molekulární 

biologie, Laboratoře Agel, a.s. Nový Jičín. 

7.1 Vyšetřovaný materiál 

Pro vyšetření rezistence na aktivovaný protein C je důležitý správný odběr krve. 

K odběru pro koagulační vyšetření se používá citrátová krev. Odebírá se devět dílu žilní 

krve do umělohmotné zkumavky, která obsahuje jeden díl 0,109 mol/l (3,2%) citrátu 

sodného. Po odebrání se zkumavka 5-7 krát převrátí dnem vzhůru (netřepat), aby 

nedocházelo ke vzniku sraženiny (Pecka, et al. 2010). 

U transportu vzorku je důležité sledovat dva parametry - teplotu a dobu transportu. 

Teplota vzorku musí být po dobu transportu udržována v rozmezí +15°C - +25°C 

(http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/obecna/Doporuceni_LS_CHS_

CLS_JEP-Transport_a_stabilita_vzorku_v01_rev01.pdf). Doba transportu vzorku nesmí trvat 

déle jak dvě hodiny. Vzorky jsou doručeny do hematologické laboratoře buď sanitářem 

nebo svozovou službou Laboratoře Agel. Odseparována plazma by měla být 

zamražená. 

Před vyšetřením byly vzorky centrifugovány deset minut při 4000 ot. /min. Po 

centrifugaci byla plazma převedena do nové plastové mikrozkumavky. Pokud vzorek 

nebyl nepoužit ihned k vyšetření, plazma byla zamrazena v hlubokomrazícím boxů na 

teplotu - 70 °C.  Jedná se totiž o speciální vyšetření, které je prováděno v sériích. 

http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/obecna/Doporuceni_LS_CHS_CLS_JEP-Transport_a_stabilita_vzorku_v01_rev01.pdf
http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/obecna/Doporuceni_LS_CHS_CLS_JEP-Transport_a_stabilita_vzorku_v01_rev01.pdf
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Zamražená plazma byla před samotným vyšetřením rozmražena v termostatu při 

teplotě 37°C. Rozmrazování by mělo být provedeno rychle – za přibližně 5 min.  

7.2 Automatický koagulometr CS-2000i 

 V Laboratoři klinické hematologie je měření testu rezistence na aktivovaný 

protein C prováděno na koagulometru  Sysmex CS-2000i (Siemens). Sysmex CS -2000i 

je plně automatizovaný koagulační analyzátor k diagnostickému použití in vitro. 

Umožňuje analyzovat vzorky pomocí koagulační, chromogenní a imunologické metody.  

 

Obrázek 4 Koagulometr CS 2000i Sysmex 

Zdroj: vlastní zpracování 

K vyšetření testu APC rezistence byla použita koagulační metoda. Detekce pro 

koagulační měření je založena na poklesu intenzity světla procházející reakční směsi 

během koagulace. Intenzita procházejícího světla přítomna v okamžiku po přidání 

reagencie, ale ještě před zahájením srážení, je stanovena jako 0 % a intenzita 

procházejícího světla přítomna po dokončení srážení jako 100 %. Diference mezi 
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optickým signálem na počátku reakce a na konci reakce se rozpůlí. V tomto bodě je 

bod detekce koagulace. 

 

Obrázek 5 Metoda procentuální detekce 

Zdroj: Sysmex  Corporation KOBE, JAPONSKO, Automated blood coagulation analyzer, CS-2000i/CS-2100i 

 

7.3 Princip testu rezistence na aktivovaný protein C 

 Ke zjištění APC rezistence se používá funkční koagulační test k porovnání dvou 

koagulačních časů. Z nichž jeden je měřen za přítomnosti aktivovaného proteinu C, 

druhý bez přítomnosti aktivovaného proteinu C.  

Test ke stanovení APC rezistence využívá dva různé hadí jedy.  Prvním krokem 

v obou testech bylo ředění vyšetřovaná plazmy diluční plazmou. Následující krok se pro 

dvojicí testů lišil. V prvním testu byl přidán aktivátor FV z hadího jedu (RVV-V z Daboia 

russelli), který obsahoval aktivovaný protein C. Do druhého testu byl přidán aktivátor 

FV z hadího jedu (RVV-V z Daboia russelli) bez aktivovaného protein C. Délka inkubace 

směsi byla 3 min. při 37°C. Koagulace byla spuštěná přídavkem protrombinového 

aktivátoru závislého na FVa (hadí jed z Notechis scutatus-Noscarin) v nepřítomností 

Ca2+. Výsledný koagulační čas byl závislý na přítomnosti či nepřítomnosti Leidenské 

mutace faktoru V ve vyšetřovaném vzorku.  
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7.3.1 Reagencie, jejich příprava a stabilita 

Reagencie Pefakit ® APC-R Factor V Leiden byly uchovávány v lyofilizované 

formě při teplotě 6-8°C . Před naředěním byly vytemperovány na teplotu laboratoře. 

Naředěné roztoky R1-R4 byly inkubovány v zavřených lahvičkách po dobu 30 minut při 

pokojové teplotě. Před použitím byly reagencie mírně promíchány. Reagencie byly 

připraveny podle příbalového letáku, ten je součásti každého balení reagencií. Pro 

koagulační metodu byly použité reagencie viz tabulka č. 2. 

Tabulka 2 Reagencie 

Reagencie Obsah 

R1 APC/RVV-V (+APC) Reagent 

(APC, RVV-V, Polybrene, Hepes, BSA) 

3 lahvičky (lyofilizát, rozpustit v 2,0 ml deionizované vody na každou 
lahvičku) 

R2 RVV-V (-APC) Reagent 

(RVV-V, Polybrene, Hepes, BSA) 

3 lahvičky (lyofilizát, rozpustit v 2,0 ml deionizované vody na každou 
lahvičku) 

R3 PTA Reagent 

(Prothrombin aktivátor, EDTA, Hepes, BSA) 

3 lahvičky (lyofilizát, rozpustit v 4,0 ml deionizované vody na každou 
lahvičku) 

R4 Ředící plazma 

(Lidská plazma, processed) 

3 lahvičky (lyofilizát, rozpustit v 2,0 ml deionizované vody na každou 
lahvičku) 

Zdroj: vlastní zpracování – převzaté viz příbalový leták Pefakit ® APC-R Factor V Leiden (Diagnostika) 

V případě zamražení naředěných reagencií docházelo k jejich rozmražení při 

teplotě 37°C a před použitím byly homogenizovány mírným promícháním. Reagencie 

bylo možné zamrazit pouze jednou! Stabilita reagencií je uvedená v tabulce č. 3. 
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 Tabulka 3 Stabilita reagencií po naředění 

Reagencie Teplota skladování Stabilita 

R1 
-20°C 
2-8°C 

15-25°C 

6 měsíců 
14 dní 

24 hodin 

R2 
-20°C 
2-8°C 

15-25°C 

6 měsíců 
14 dní 

24 hodin 

R3 
-20°C 
2-8°C 

15-25°C 

6 měsíců 
14 dní 

24 hodin 

R4 
-20°C 
2-8°C 

15-25°C 

6 měsíců 
14 dní 

24 hodin 
Zdroj: vlastní zpracování – převzaté viz příbalový leták Pefakit ® APC-R Factor V Leiden (Diagnostika) 

7.3.2 Nastavení přístroje 

 APC rezistence byla měřena funkčním testem Pefakit ® APC-R Factor V Leiden 

(Diagnostika a.s.) na koagulometru Sysmex CS-2000i. Analyzátor byl nastaven dle 

pipetovacího protokolu aplikačním technikem daného přístroje. Nastavení přístroje je 

uvedeno v tabulce č. 4. a č. 5. 

Tabulka 4 Test s přídavkem APC 

Vzorek nebo kontrolní plazma 40ul 

R4 – ředěná plazma 25ul 

R1 – APC/RVV-V (+APC) reagent 50ul 

Inkubace 3 min, 37°C 

R3 – PTA reagent 50ul 

Změří se koagulační čas 

Zdroj: vlastní zpracování nastavení přístroje CS 2000i 
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Tabulka 5 Test bez přídavku APC 

Vzorek nebo kontrolní plazma 40ul 

R4 – ředěná plazma 25ul 

R2- RVV-V ( - APC) reagent 50ul 

Inkubace 3 min, 37°C 

R3 – PTA reagent 50ul 

Změří se koagulační čas 

Zdroj: vlastní zpracování – nastavení přístroje CS 2000i 

Z naměřených hodnot koagulačních časů byl vypočten poměr (R) dle následujícího 

vzorce:  R= koagulační čas s APC/ koagulační čas bez APC 

 negativní výsledek = ratio >3,50 

 pozitivní výsledek = ratio <2,00 

7.3.3 Kontrola kvality 

Před analýzou byla vždy změřena kontrola kvality na dvou atestovaných 

kontrolních plazmách s rozmezím hodnot deklarovaných výrobcem. Byly použity 

kontrolní plazmy Pefakit ® APC-R Factor V Leiden controls (Diagnostica, a.s.), které 

slouží ke konfirmaci mutace faktoru V Leiden (FV:Q506) při stanovení funkčního 

fenotypu na aktivovaný protein C způsobenou mutaci faktoru V Leiden. Pefakit ® APC-R 

Factor V Leiden controls obsahoval FV-L negativní a FV-L heterozygotní kontrolu. 

Kontroly obsahují směsnou dárcovskou plazmu. Negativní kontrola vykazuje normální 

odezvu na APC, zatímco heterozygotní kontrola má přítomnost mutace faktoru 

V Leiden (FV:Q506).  Referenční rozmezí se stanovuje dle aktuální šarže dané atestované 

kontrolní plazmy. 

Před použitím byly lyofilizované kontrolní plazmy vytemperovány na teplotu 

laboratoře, naředěny v 1 ml vody pro injekce a inkubovány po dobu 30 min. při 

pokojové teplotě. Naměřené hodnoty kontrol se musely pohybovat v deklarovaném 

rozmezí výrobce. 
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7.3.4 Pracovní postup měření APC rezistence na koagulometru 
Sysmex CS-2000i 

1. Nejprve jsme potřebné reagencie a kontrolní materiály připravily dle 

doporučení výrobce. 

2. Naředěné reagencie jsme vložily do analyzátorů, včetně zadání jejich šarže, 

objemu a doby stability. 

3. Provedli jsme kontrolu správnosti pomoci atestovaných kontrolních plazem 

Pefakit ® APC-R Factor V Leiden controls. 

4. Po rozmražení jsme vzorky vložily do analyzátorů pod čísly, která jim byla 

přiřazená laboratorním informačním systémem. 

5. Analyzátor provedl změření vzorků. Výsledek je poměr dvou časů. Koagulační 

čas s APC/ koagulační čas bez APC. 

6. Naměřené výsledky se přenesou do laboratorního informačního systému. 

7. Naměřené hodnoty jsme zadaly do tabulky a porovnaly jsme vzorky 

s genetickým vyšetřením FV Leiden. 

7.4 Metodika FV- Leiden 

7.4.1 Izolace DNA 

DNA byla izolována metodou využívající magnetických částic. Izolace byla 

založena na principu lýzy buněk pomoci proteinázy K, přečištění uvolněné DNA pomoci 

magnetických částic potažených celulózou a eluci pufrem s nízkým obsahem soli. Tato 

metoda byla prováděna na automatickém analyzátoru MagCore HF16 Plus (RBC 

Bioscience, USA.)  K izolaci se používal komerční kit MagCore Genomic DNA Whole 

Blood Kit (výrobce - RBC Bioscience, USA).  

7.4.2 Polymerázová řetězová reakce 

Polymerázová řetězová reakce byla prováděna v celkovém objemu 10 μl. 

1 reakce obsahovala Master mix a požadovanou DNA.  K měření byl připraven master 

mix (tabulka č. 6)  podle počtu vzorků + wild type kontrola + heterozygotní kontrola + 

blank + jeden vzorek na eliminaci pipetovací chyby. 
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Tabulka 6 Složení Master mixu 

Master Mix 1 reakce (l) 

H2O 5,2 

LC Fast Start DNA Master HybProbe 1 

25 mM MgCl2 0,8 

FVL primer mix (10 μM each)* 1 

FVL sondy (4 μM each)** 1 

Celkem 9 

Zdroj: vlastní zpracování 

*obsahuje primery M5F a M3R (koncentrace každého primeru je 10 M) 

**obsahuje sondy P1 a P2 (koncentrace každé sondy je 4 M) 

Používané primery: 

M5F:  5´-TGC CCA GTG CTT AAC AAG ACC A-3´ 

M3R:  5´-CTT GAA GGA AAT GCC CCA TTA-3´ 

Používané FRET sondy (próby):  

P1:  5´-GGC GAG GAA TAC AGG TAT-3´-FLU 

P2:  5´-LC Red705-TGT CCT TGA AGT AAC CTT TCA GAA ATT CTG-3´        

7.4.3 Pracovní postup FV Leiden pomoci real-time PCR 

1.  DNA byla izolována pomoci kitu MagCore Genomic DNA Whole Blood Kit. 

2.  Dále byl připraven master mix. 

3.  Do připravených kapilár bylo odpipetováno 9 μl master mixu.  

4.  Do každé kapiláry byl přidán 1 μl izolované DNA a kapilára byla uzavřena. 

5.  Kapiláry byly umístěny do karuselu a stočeny v centrifuze. 

6.  Poté byl karusel umístěn do LightCYCLERU  a spuštěn amplifikační program. 

7.  Po amplifikaci probíhala automaticky analýza křivek teploty tání (Tm). 

8.  Genotyp pacientů byl odečten z křivek tání (FRET detekce) a porovnán 

s pozitivní kontrolou a wild type kontrolou. 
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8. VÝSLEDKY 

Naměřené hodnoty APCR testu Pefakit ® APC-R Factor V Leiden byly porovnány 

s hodnotami genetického testu FV Leiden, viz. příloha tabulka č. 8. Soubor obsahoval 

84 pacientů, z čehož bylo 60 žen a 24 mužů. Věkové rozmezí se pohybovalo od 16 do 

73 let. Průměrný věk pacientů byl 44 let. 

Námi naměřené výsledky jsme shrnuli v podobě kontingenčních tabulek. 

V tabulkách jsme porovnávali 1. genotyp dle PCR a INTR (nález svědčí nebo nesvědčí 

pro přítomnost APC rezistence) (tabulka č. 7) a 2. genotyp dle PCR proti genotypu dle 

kitu Pefakit ® APC-R Factor V Leiden (tabulka č. 8). Následně jsme výsledky statisticky 

vyhodnotili pomocí metody CHISQ.TEST v aplikaci MS Excel 2013. Byla prokázána 

závislost výsledků  získaných dle PCR a za použití koagulační metody dle kitu Pefakit ® 

APC-R Factor V Leiden . V obou případech nám vyšlo p= <0,0001.  

 

Tabulka 7 Genotyp dle PCR a INTR 

INTR 

 

Genotyp dle PCR 

heterozygot homozygot wild - type 

Celkový 

součet 

mutovaný homozygot 0 2 0 2 

wild – type homozygot 0 0 71 71 

heterozygot 11 0 0 11 

Celkový součet 11 2 71 84 

zdroj: vlastní zpracování 

p= <0,0001 

INTR wild – type homozygot: nález nesvědčí pro přítomnost APC rezistence 

INTR heterozygot: nález svědčí pro přítomnost APC rezistence 

INTR mutovaný homozygot: nález svědčí pro přítomnost APC rezistence 
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Tabulka 8 Genotyp dle PCR proti genotypu dle kitu Pefakit ® APC-R Factor V Leiden 

Genotyp dle PCR 

 

Genotyp dle kitu  Pefakit ® APC-R Factor V Leiden 

heterozygot homozygot negativní 

šedá 

zóna Celkový součet 

heterozygot 11 0 0 0 11 

homozygot 0 2 0 0 2 

wild - type 0 0 67 4 71 

Celkový součet 11 2 67 4 84 

zdroj: vlastní zpracování 

p= <0,0001 

Genotyp koagulační metody jsme porovnávali dle příbalového letáku Pefakit ® 

APC-R Factor V Leiden, rozmezí poměrů pro koagulometr Sysmex je následující: FV 

Leiden negativní ratio > 3,50, FV Leiden heterozygot ratio 1,40 – 2,0 a FV Leiden 

homozygot ratio v rozmezí 1,0 – 1,1.  

Jelikož dle příbalového letáku je negativní výsledek >3,50 a pozitivní výsledek 

<2,0, vytvořili jsme si v naší laboratoři tzv. šedou zónu, která se pohybuje v rozmezí 

[>2,0  - <3,50]. V případě výsledků spadajících do tzv. šedé zóny, nelze jednoznačně 

určit koagulačním stanovením, zda je výsledek pozitivní či negativní. Pro definitivní 

potvrzení lze využit pouze genetické testování. 

Omezení a interference koagulačního testu může být způsobená velkým 

deficitem faktoru V, nebo také pacientovou léčbou. Přímé inhibitory trombinu (např. 

argatroban, dabigatran)  mají na výsledky testu významně silný vliv. 

Námi naměřený soubor pomoci koagulačního testu Pefakit ® APC-R Factor 

V Leiden, obsahoval 67 negativních, 4 v šedé zóně a 13 pozitivních pacientů. Pozitivní 

pacienty jsme dále rozlišili, zda se jedná o heterozygotní nebo homozygotní mutaci. A 

to  pomoci PCR určující genotyp (graf č.1.), nebo určení  genotypu dle kitu  Pefakit ® 

APC-R Factor V Leiden (graf č. 2).  Pacienty v tzv. šedé zóně jsme dále vyšetřily 

genetickým testem (PCR), který potvrdil, že vrozená APC rezistence je ve všech 

případech negativní. 
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graf 1 Genotyp dle PCR 

 

  Zdroj: vlastní zpracování 

graf 2 Genotyp dle kitu Pefakit ® APC-R Factor V Leiden  

  
zdroj: vlastní zpracování  
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9. DISKUSE 

K vyšetření trombofilního stavu lze použít ke stanovení APC rezistence speciální 

koagulační vyšetření. Testy jsou schopné rozlišit jak vrozenou tak i získanou APC 

rezistenci. Klinický význam má pouze snížení ratio (R). Právě snížené hodnoty signalizují 

riziko výskytu trombofilií. 

K vyšetření APC rezistence jsme použily koagulační test, který porovnává dva 

koagulační časy (s a bez přídavku aktivovaného proteinu C). Měření probíhalo na 

reagencii  Pefakit ® APC-R Factor V Leiden.  

Naměřený soubor 84 pacientů jsme porovnávali s genetickým testem FV Leiden. 

Celkově bylo 13 pozitivních pacientů, z čehož 11 mělo heterozygotní mutaci a 2 měli 

homozygotní mutaci. Po porovnání koagulačního testu a genetického, výsledky 

koagulačního stanovení vykazovaly 100% citlivost a 100% specifitu pro nositele 

heterozygotní a homozygotní mutace FV Leiden. U negativních pacientů už byl patrný 

rozdíl ve výsledcích. Koagulační metodou jsme měli 67 negativních a 4 pacienty v tzv. 

šedé zóně. U genetického testu bylo všech 71 negativních. Vzhledem k potvrzení 

těchto výsledků genetickým testem, by se dalo předpokládat, že hodnoty koagulačního 

testu těchto diagnostikovaných pacientů spadajících do této tzv. šedé zóny, jsou přesto 

negativní. Nemůžeme však toto tvrzení jednoznačně uvést ve výsledkové zprávě, bylo 

by to v rozporu s doporučením výrobce tohoto screeningového koagulačního testu. 

V obou případech byly výsledky porovnávaných metod statisticky významně 

závislé (p= <0,0001). 

Výsledky této práce ukazují, že funkční koagulační test Pefakit ® APC-R Factor 

V Leiden je dostatečně citlivý k odhalení  rezistence na aktivovaný protein C.  

 Výhodou koagulačního testu oproti genetickému je hlavně čas potřebný 

k diagnostice, protože  samotná analytická fáze (příprava vzorku, reagencií, měření a 

detekce vzorku) koagulačního testu je kratší než u genetického. Teoreticky lze vyšetřit 

APC rezistenci jako statimový vzorek, pokud si lékař požádá a potřebuje mít výsledek 

co nejdříve. Další výhodou koagulačního stanovení oproti genetickému vyšetření je 

rozdílná cena daného úkonu. 
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I přesto, že koagulační metoda je rychlejší a levnější než genetický test, pořád je 

považována jen za screeningový test k určení diagnózy. Pouze genetický test je 

schopen na 100% potvrdit, zdali má pacient mutaci FV Leiden či nikoli.  
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10. ZÁVĚR 

Cílem práce bylo zjistit, zda je  koagulační test dostatečně citlivý k odhalení 

rezistence na aktivovaný protein C.  

Vzorky jsme nejdříve změřili koagulační metodou za použití reagencií Pefakit ® 

APC-R Factor V Leiden, poté byly porovnány s genetickým testem FV Leiden. 

Statistickým vyhodnocením naměřených výsledků pomoci chí – kvadrát testu, jsme 

dospěli k závěru, že porovnávané metody mají významný statistický vztah a zamítáme 

jejich nezávislost (p < 0,0001). 

K vyšetření APC rezistence je koagulační metoda vhodnou alternativou oproti 

genetickému testu FV Leiden. To jsme potvrdili na pozitivních vzorcích, kde jsme ještě 

rozlišili, jestli se jedná o homozygotní nebo heterozygotní mutaci. Z negativních vzorků  

byli 4 pacienti v šedé zóně, nešlo jednoznačně vyloučit APC rezistenci a bylo 

doporučeno u pacienta  vyšetřit genetický test FV Leiden.  

Proto bychom koagulační test Pefakit ® APC-R Factor V Leiden i nadále doporučily 

jako prvotní screening pro odhalení rizika trombofilních stavů a v další fázi pak testy 

genetické. Nevýhodou genetického stanovení je vyšší cena a delší doba odezvy. 

Nespornou výhodou je ale přesné stanovení genotypu a tudíž možnost vhodného 

naplánování vyšetření dalších příbuzných. 
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11. POUŽITÉ ZKRATKY 

ACLA – antikardiolipinové protilátky 

ADP – adenosindifosfát 

APA – antifosfolipidové protilátky 

APC – aktivovaný protein C 

APC-R – rezistence na aktivovaný protein C 

Arg – arginin 

AT – antitrombin 

BM – bazální membrána 

C4bBP - C4b vázající protein 

Ca²⁺ - vápenaté ionty 

CPM – cytoplazmatická membrána 

DIK – diseminovaná intravaskulární koagulace 

DNA – deoxyribonukleová kyselina 

EPCR - endoteliální receptor pro protein C 

Fret – fluorescence resonance energy transfer – přenos fluorescenční rezonanční 

energie  

FVa – aktivovaný faktor V 

FV-L – Leidenská mutace pro faktor V 

Gln – glutamin 

HC II – heparinový kofaktor II 

HMWK – vysokomolekulární kininogen 

INTR – nález svědčí nebo nesvědčí pro přítomnost APC rezistence 

LA – lupus antikoagulans 

PAI – inhibitor aktivovaného plazminogenu 

PC – protein C 
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PCI – inhibitor aktivovaného proteinu C 

PCR – polymerázová řetězová reakce 

Plg – plazminogen 

PS – protein S 

TF – tkáňový faktor 

TFPI – inhibitor tkáňového faktoru 

Thr - threonin 

Tm – teplota tání 

TM – trombomodulin 

tPA – tkáňový aktivátor plasminogenu 

uPA – urokináza 

vWF - von Willebrandův faktor 

α₂AP - α₂- antiplazmin 
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16. PŘÍLOHY 

Tabulka 9 Výsledky měření 

Pacient APCR FV - Leiden INTR 

Genotyp dle kitu 

Pefakit ® APC-R 

Factor V Leiden 

1 1,47 heterozygot heterozygot heterozygot 

2 5,62 wild - type wild - type homozygot negativní 

3 5,19 wild - type wild - type homozygot negativní 

4 4,92 wild - type wild - type homozygot negativní 

5 5,29 wild - type wild - type homozygot negativní 

6 1,58 heterozygot heterozygot heterozygot 

7 4,95 wild - type wild - type homozygot negativní 

8 5,26 wild - type wild - type homozygot negativní 

9 4,26 wild - type wild - type homozygot negativní 

10 4,9 wild - type wild - type homozygot negativní 

11 3,28 wild - type wild - type homozygot šedá zóna 

12 5,26 wild - type wild - type homozygot negativní 

13 4,77 wild - type wild - type homozygot negativní 

14 6,11 wild - type wild - type homozygot negativní 

15 4 wild - type wild - type homozygot negativní 

16 1,4 heterozygot heterozygot heterozygot 

17 3,84 wild - type wild - type homozygot negativní 

18 8,59 wild - type wild - type homozygot negativní 

19 1,43 heterozygot heterozygot heterozygot 

20 4,69 wild - type wild - type homozygot negativní 

21 2,89 wild - type wild - type homozygot šedá zóna 

22 4,84 wild - type wild - type homozygot negativní 
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23 3,36 wild - type wild - type homozygot šedá zóna 

24 1,53 heterozygot heterozygot heterozygot 

25 3,91 wild - type wild - type homozygot negativní 

26 0,97 homozygot mutovaný homozygot homozygot 

27 3,87 wild - type wild - type homozygot negativní 

28 4,55 wild - type wild - type homozygot negativní 

29 5,03 wild - type wild - type homozygot negativní 

30 3,76 wild - type wild - type homozygot negativní 

31 3,76 wild - type wild - type homozygot negativní 

32 1,5 heterozygot heterozygot heterozygot 

33 6,1 wild - type wild - type homozygot negativní 

34 3,57 wild - type wild - type homozygot negativní 

35 3,77 wild - type wild - type homozygot negativní 

36 4,49 wild - type wild - type homozygot negativní 

37 5,25 wild - type wild - type homozygot negativní 

38 4,59 wild - type wild - type homozygot negativní 

39 4,32 wild - type wild - type homozygot negativní 

40 3,66 wild - type wild - type homozygot negativní 

41 4,39 wild - type wild - type homozygot negativní 

42 4,48 wild - type wild - type homozygot negativní 

43 1,46 heterozygot heterozygot heterozygot 

44 5,46 wild - type wild - type homozygot negativní 

45 4,59 wild - type wild - type homozygot negativní 

46 3,84 wild - type wild - type homozygot negativní 

47 1,02 homozygot homozygot homozygot 

48 3,78 wild - type wild - type homozygot negativní 
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49 4,8 wild - type wild - type homozygot negativní 

50 4,87 wild - type wild - type homozygot negativní 

51 4,84 wild - type wild - type homozygot negativní 

52 5,13 wild - type wild - type homozygot negativní 

53 1,5 heterozygot heterozygot heterozygot 

54 4,68 wild - type wild - type homozygot negativní 

55 4,94 wild - type wild - type homozygot negativní 

56 1,53 heterozygot heterozygot heterozygot 

57 4,6 wild - type wild - type homozygot negativní 

58 5,15 wild - type wild - type homozygot negativní 

59 5,87 wild - type wild - type homozygot negativní 

60 3,63 wild - type wild - type homozygot negativní 

61 5,59 wild - type wild - type homozygot negativní 

62 5,3 wild - type wild - type homozygot negativní 

63 5,39 wild - type wild - type homozygot negativní 

64 4,7 wild - type wild - type homozygot negativní 

65 4,54 negativní wild - type homozygot negativní 

66 1,58 heterozygot heterozygot heterozygot 

67 4,59 wild - type wild - type homozygot negativní 

68 4,46 wild - type wild - type homozygot negativní 

69 4,05 wild - type wild - type homozygot negativní 

70 6,01 wild - type wild - type homozygot negativní 

71 1,47 heterozygot heterozygot heterozygot 

72 4,93 wild - type wild - type homozygot negativní 

73 4,63 wild - type wild - type homozygot negativní 

74 3,8 wild - type wild - type homozygot negativní 



54 
 

75 4,18 wild - type wild - type homozygot negativní 

76 4,34 wild - type wild - type homozygot negativní 

77 4,41 wild - type wild - type homozygot negativní 

78 3,36 wild - type wild - type homozygot šedá zóna 

79 6,2 wild - type wild - type homozygot negativní 

80 5,18 wild - type wild - type homozygot negativní 

81 4,83 wild - type wild - type homozygot negativní 

82 6,34 wild - type wild - type homozygot negativní 

83 4,75 wild - type wild - type homozygot negativní 

84 4,85 wild - type wild - type homozygot negativní 

Zdroj: autor 

INTR wild – type homozygot: nález nesvědčí pro přítomnost APC rezistence 

INTR heterozygot: nález svědčí pro přítomnost APC rezistence 

INTR mutovaný homozygot: nález svědčí pro přítomnost APC rezistence 
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