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přípravků ERD vyrobených z plné krve po 14 dnech jejího skladování.  
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odebraná do odběrových vaků IMUFLEX® WB-SP (Terumo BCT, USA) a 

nedeleukotizovaná plná krev odebraná do standardních odběrových vaků CompoFlex® 
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Title of diploma thesis: Whole blood – New Blood Component Containing Platelets  

Background: The aim of this thesis was to evaluate in vitro quality parameters and 

haemostatic function of leucodepleted WB and their comparison with non-leucodepleted 

WB. The same way the quality parameters (RBC, PLT, HB and hemolysis) of erythrocyte 

blood component were measured and compared in day D14, D21, D35 and D42.   

Methods: WB collected from 30 healthy group A donors  was divided into two groups – 

leucodepleted (LWB), using  in-line platelet-sparing filters and collected to a blood bag 

system IMUFLEX® WB-SP (Terumo BCT, USA) and non-leucodepleted WB (NLWB), 

colletected to a blood bag system CompoFlex® Single System (Fresenius Kabi, Germany).  

Both  groups  were stored at 42°C for 14 days and following parameters were measured 

in days D0, D1, D3, D5, D10 and D14: WBC, RBC, PLT, HB, hemolysis, pH, TEG, FVIII, TT, 

PT, aPTT, aggregometry, concentration of PF4 and sCD40L (ELISA). Moreover, in days D0, 

D7 and D14 was measured the level of expression of platelet activation marker CD62P  

(P-selectin), CD42b, CD61 by flow cytometry.  

Results: No significant differences between groups LWB and NLWB were found in 

following parameters: PT, aPTT, Fbg, FVIII, hemolysis and HB. PLTs are at LWB 

significantly lower at D0 to compare with NLWB. Coagulation index (CI) of TEG, is 

significantly different only in day D14, where is lower at LWB to compare with NLWB. 

That correlates with different increasing concentration sCD40L in D14. Marker CD62P 

shows the biggest differences in its expression between LWB and NLWB. Parameters of 

erythrocyte blood components don’t show any significant differences.  

Conclusions: The in vitro quality parameters and hemostatic function of leucodepleted 

WB with platelet-sparing filter to compare with non-leucodepleted WB are comparable 

and meet quality and clinical requirements. Both groups show identical or similar changes 

in storage time. The parameters of erythrocyte blood components are comparable.  
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1 ÚVOD 

Masivní krvácení a hemoragický šok jsou závažnou a velmi častou komplikací 

polytraumat. O jejich závažnosti svědčí mj. fakt, že jsou druhou nejčastější příčinou smrti 

polytraumatizovaných pacientů a vedoucí příčinou úmrtí mladých lidí. Dosavadní 

možnosti hemostatické resuscitace polytraumatického pacienta spočívaly v podávání 

jednotlivých krevních komponent podle tzv. masivního transfuzního protokolu (MTP). 

V současné době je za nejvhodnější poměr podávání transfuzních přípravků považován 

poměr 1:1:1 (plazma:trombocyty:erytrocyty). Alternativou aplikace MTP se nabízí podání 

plné krve (PK) obsahující všechny tyto tři složky, které by byly pacientovi podávány 

současně jedním žilním vstupem. Aby byla zaručena „univerzálnost“ plné krve a její 

možné podání z vitální indikace, musí být jejím dárcem muž krevní skupiny 0 RhD 

negativní s tzv. nízkým titrem přirozených anti-A a anti-B protilátek. Z důvodu snížení 

rizika vzniku potransfuzních reakcí je vhodné plnou krev deleukotizovat.  

Deleukotizace představuje proces, při kterém jsou z plné krve pomocí filtru odstraněny 

nejen leukocyty, ale zároveň s nimi i trombocyty. V případě plné krve pro klinické použití 

je ale ztráta trombocytů nežádoucí. Použitím speciální odběrové soupravy, jejíž součástí je 

deleukotizační filtr šetřící trombocyty, je však možné určitou část původního počtu 

trombocytů v plné krvi zachovat i po její deleukotizaci. Právě vyšetření počtu a funkčního 

stavu trombocytů po deleukotizaci jsou hlavním předmětem praktické části této práce.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Hemostáza    

Hemostáza neboli krevní srážlivost je složitý proces, který při neporušenosti cévního 

řečiště zajišťuje tekutost krve a v případě porušení celistvosti krevného řečiště dokáže 

v místě poranění krvácení zastavit. Mezi hlavní složky hemostázy patří cévy, trombocyty a 

plazmatické faktory. Dále se na srážlivosti podílí i ostatní látky přítomné v krvi a na 

vnitřní stěně cévy (např. erytrocyty, leukocyty, další bílkoviny aj.). Narušením 

hemostatické rovnováhy může dojít ke vzniku buď krvácivých stavů, nebo naopak ke 

stavům trombofilním.  [1, 2] 

2.1.1 Cévní složky hemostázy  

Důležitým faktorem hemostázy je integrita cévního systému. Při poranění nastává 

relativní ischemie postižené oblasti a vytvoří se zde podmínky vhodné pro vznik primární 

hemostatické zátky. Poraněním obnažený subendotel se tak dostává do kontaktu s krví a 

dochází k okamžité aktivaci všech systémů hemostázy.  Mezi nejvýznamnější hemostatické 

složky subendotelu patří kolageny a tkáňový faktor (TF). Na povrchu negativně nabitého 

kolagenu dochází k aktivaci vnitřní koagulační kaskády a k adhezi trombocytů 

prostřednictvím vazby mezi kolagenem, von Willebrandovým faktorem (vWF) a receptory 

destiček. Naopak neporušený endotel je za fyziologických podmínek nejdůležitějším 

antitrombotickým prostředkem organismu. Přepnutí endotelií do protrombotického stavu 

může způsobit např. trauma či různé cytokiny (např. interleukin-1). Při polytraumatu 

nebo sepsi může dojít vlivem rozsáhlé aktivace endotelu cytokiny k rozvoji syndromu 

diseminované intravaskulární koagulace (DIC). [1] 

2.1.2 Primární hemostáza  

Primární hemostáza je proces, při kterém vzniká primární cévní zátka (též agregát 

krevních destiček), díky které dochází k zástavě krvácení. Podmínkou tvorby agregátu je 

přítomnost dostatečného počtu normálně funkčních trombocytů obsahujících  a  

granula. [1] 
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Prvním krokem v tvorbě primární cévní zátky je adheze trombocytů (pomocí jejich 

membránového receptoru – glykoproteinu (GP) Ib) k receptorům kolagenních vláken v 

cévní stěně prostřednictvím von Willebrandova faktoru (vWF). Adheze je indukována 

malým množstvím adenosin difosfátu (ADP) pocházejícího z okolní perivaskulární tkáně. 

[1] 

Následuje agregace trombocytů. Ke shlukování destiček dochází díky reakci 

destičkového membránového receptoru GP IIb/IIIa s fibrinogenem a vWF. K navození 

agregace je, na rozdíl od adheze, potřeba velkého množství endogenního ADP 

pocházejícího z granul trombocytů. Kromě ADP vyvolává agregaci i trombin, adrenalin, 

kolagen, kyselina arachidonová a další látky. Shlukování destiček je spojeno také se 

změnou jejich tvaru a povrchových vlastností, především pak jejich „lepivosti“. [1] 

V posledním kroku primární hemostázy se uplatňuje schopnost retraktibility 

trombocytů. Smrštěním destičkového trombu jsou umožněny reparativní pochody. [1] 

Výsledkem primární hemostázy je tedy vytvoření destičkového agregátu, podléhajícího 

smrštění a odplavení v případě, že nedojde k jeho zpevnění a fixování fibrinovou sítí, která 

je vytvořena v procesu krevního srážení. Tímto krokem tak dochází k propojení primární 

hemostázy a plazmatické koagulace. K tvorbě destičkového agregátu dochází v řádu 

minut a k zástavě krvácení by mělo dojít do pěti minut.  [1] 

2.1.3 Systém plazmatických faktorů  

Jako plazmatické faktory označujeme proteiny plazmy, přímo se účastnící krevního 

srážení. Podle hlavního účinku rozlišujeme faktory koagulační, přirozené inhibitory 

krevního srážení a faktory fibrinolýzy.  [1] 

2.1.3.1 Proces koagulace  

Koagulace je proces vedoucí k tvorbě fibrinových sítí, který zahrnuje vzájemnou 

interakci koagulačních faktorů, a spolu s aktivovanými trombocyty dochází k vytvoření 

fyziologické hemostatické zátky. Koagulační faktory označujeme „F“ a příslušnou římskou 

číslicí; aktivované formy mají navíc „a“. [1, 2] 
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Jedná se o kaskádovitou aktivaci jednotlivých koagulačních faktorů, kdy vlastní 

aktivační proces je rozdělován na vnitřní, vnější a společnou cestu. Konečnou fází je vždy 

přeměna fibrinogenu na fibrin za pomoci trombinu. Mezi faktory vnitřní cesty patří FXII, 

FXI, FIX a FVIII; faktory vnější cesty jsou tkáňový faktor (TF) a FVII. Společnou cestu 

představují faktory FX, FV a FII. Koagulace neprobíhá fyziologicky volně v cévním řečišti, 

ale pouze na povrchu buněk exprimujících tkáňový faktor. Vzhledem k tomu, že buňky 

nesoucí na svém povrchu TF se za normálních podmínek v krvi prakticky nevyskytují, 

dochází k aktivaci koagulace pouze v místech cévního poškození nebo extravazálně. [2] 

Inhibiční mechanismy koagulace mohou zabraňovat nekoordinované propagaci 

koagulace pomocí plazmatických inhibitorů, nebo zajišťují rozpuštění již vzniklého 

trombu a rekanalizaci cévního řečiště pomocí fibrinolytického systému. [2] 

Včasné rozpuštění fibrinu a obnovení průchodnosti krevního řečiště zajišťuje 

fibrinolytický systém, jehož klíčovým enzymem je plazmin. Ten je v plazmě přítomen 

v neaktivní formě jako plazminogen. Aktivaci plazminu zajišťují aktivátory plazminu, 

z nichž má fyziologicky největší význam tkáňový aktivátor cévního typu (t-PA). 

Odbouráváním fibrinu vznikají degradační produkty fibrinu. I fibrinolytický systému 

musí být regulován, a to pomocí inhibitorů fibrinolytického systému, kam patří např. 

inhibitory t-PA (PAI-1, PAI-2). Přímo plazmin inhibují krevní antiproteázy, přičemž 

nejdůležitější jsou 2-globulin a 2-antiplazmin. [2] 

2.2 Závažný úraz  

Závažný neboli těžký úraz je definován jako úraz, který bezprostředně ohrožuje 

raněného na životě a bez adekvátní ofenzivní léčby nastává smrt postiženého jedince. U 

lidí do 45 let věku jsou ve vyspělých státech nejčastější příčinou úmrtí úrazy. Až 80 % 

závažných poranění u dospělých tvoří úrazy vzniklé při dopravních nehodách a po pádu z 

výšky, přičemž vůbec nejrizikovější je jízda na motocyklu. Ošetření poskytnuté raněnému 

během prvních 20 minut od úrazu je rozhodující pro konečný výsledek. V České republice 

jsou místem definitivního ošetření tzv. traumacentra, pracoviště, která jsou specializována 

mj. na péči o pacienta s těžkým úrazem. [2] 
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Mortalitu u traumat můžeme rozdělit do tří kategorií:  

• bezprostřední – smrt nastává do 30 minut od vzniku traumatu, úraz je neslučitelný 

se životem (např. ruptury velkých cév, poranění mozku, míchy či srdce). 

Představuje zhruba 50 % všech úmrtí na úraz;  

• časná – smrt nastává během prvních 4 hodin od vzniku traumatu, jedná se 

především o velká krvácení z jater a sleziny, rozlomení pánevního kruhu a další. 

Představuje zhruba 30 % všech úmrtí na úraz;  

• pozdní – smrt nastává v řádech dnů až týdnů od vzniku traumatu, jedná se např. o 

multiorgánové selhání či sepsi. Představuje zhruba 20 % všech úmrtí na úraz. [3] 

2.3 Krvácení  

Krvácení je stav, kdy v důsledku porušení celistvosti cévní stěny dochází k úniku krve 

do mimocévního prostoru. Možných příčin porušení integrity cévní stěny je mnoho, např. 

poranění, úrazy či popáleniny. V případě traumat je krvácení jejich častou a velmi 

významnou komplikací. Dle typu postižené cévy rozlišujeme krvácení tepenné a žilní. 

Tepenné krvácení je pulzního charakteru a způsobuje prudké krevní ztráty. U žilního 

krvácení vytéká krev kontinuálně a krevní ztráty jsou postupné. Barva krve je při 

tepenném krvácení světlejší oproti krvi při žilním krvácení. [4] 

2.3.1 Krvácení v traumatologii  

Krvácení je přítomno prakticky u každého úrazu. Přes nepatrné krvácení u drobných 

poranění, při kterých dochází k porušení integrity kůže až po masivní krvácení při 

polytraumatech, mnohočetných poraněních či závažných monotraumatech, kdy jsou 

postiženy velké cévní kmeny nebo jejich hlavní větve. Rozsáhlé krvácení je častou příčinou 

smrti – až 40 % traumat končí fatálně právě v důsledku velkých krevních ztrát. [4] 

Vlastním poraněním při traumatu dochází k poškození endotelu, uvolnění tkáňového 

faktoru do krevního oběhu a k rozvoji masivního krvácení. Následkem toho vzniká 

hypotermie, acidóza a poruchy hemostázy. Dále je přítomna hypotenze a snížená saturace 

tkání kyslíkem; ve vznikajícím šokovém stavu se zhoršuje clearence aktivovaných 

koagulačních faktorů a v důsledku poranění tkání jsou poškozeny erytrocyty a dochází 

k jejich hemolýze. Projevy poruchy hemostázy jsou často mikrovaskulární krvácení, 
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trombóza, ale může dojít i k rozvoji život ohrožující diseminované intravaskulární 

koagulace (DIC), jež může vyústit v orgánové selhání. Krvácivé projevy jsou navíc 

podporovány sekundárně aktivovanou fibrinolýzou. [1] 

Nemocniční péče o polytraumatizovaného pacienta probíhá podle tzv. trauma 

protokolů. Jedná se o standardní postupy stanovení priorit dalšího léčebného postupu, 

podle kterých se ošetřující multidisciplinární tým, vedený úrazovým chirurgem, řídí. 

Hlavní cílem je co nejdříve stabilizovat polytraumatizovaného pacienta. Mezi nejčastější 

příčiny masivních krevních ztrát patří hemothorax, hemoperitoneum, mnohočetné 

zlomeniny dlouhých kostí, krvácení do retroperitonea, zlomeniny pánve a zevní krvácení. 

[4] 

2.3.2 Život ohrožující krvácení (ŽOK) 

Život ohrožující krvácení (ŽOK) může být definováno jako ztráta jednoho celého 

krevního objemu během 24 hodin; ztráta 50 % krevního objemu během 3 hodin; narůstající 

krevní ztráta rychlostí 150 ml/min; krvácení do životně důležitých orgánů (centrální 

nervová soustava, perikard aj.). Jelikož dochází k vyčerpání regulačních mechanismů 

organismu, nemohou již dále kompenzovat masivní krevní ztráty a rozvíjí se hemoragický 

šok. Pokud není zahájena okamžitá intenzivní léčba, dojde ke smrti postiženého jedince. 

[4, 5, 6] 

2.3.3 Traumatem indukovaná koagulopatie (TIC)  

Vznik traumatem indukované koagulopatie (TIC) je výsledkem spolupůsobení více 

faktorů – samotného úrazu, vzniku a rozvoje šoku, neadekvátní tekutinové resuscitace, 

hypotermie a acidózy. Rozsáhlá postižení měkkých tkání, rozsáhlé zhmoždění plic či 

poranění mozku vedou k masivnímu poškození endotelu a k aktivaci hemostázy přes 

tkáňový faktor (tj. vnější cestou). Dochází tak ke spotřebě koagulačních faktorů a zároveň 

k aktivaci fibrinolýzy. Příspěvek šoku v rozvoji TIC spočívá v hypoperfuzi tkání vedoucí 

k poškození endotelu a k následné aktivaci koagulační kaskády. [1, 7, 8, 9] 

Hypotermie má negativní vliv na funkci trombocytů a zároveň snižuje aktivitu 

koagulačních faktorů a inhibuje syntézu fibrinogenu. Na vzniku hypotermie se podílí 
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teplota vnějšího prostředí, ve kterém se postižený jedinec nachází, podávání nezahřátých 

roztoků a transfuzních přípravků (především erytrocytů), ale též samo krvácení – snížený 

objem krve s následnou tkáňovou hypoperfuzí vedou ke snížené tvorbě tepla v tkáních 

v důsledku klesající na kyslíku závislé produkce adenosin trifosfátu (ATP). [10, 11, 12, 13] 

Acidóza inhibuje tvorbu trombinu potřebného k přeměně fibrinogenu na fibrin a 

zároveň zvyšuje degradaci fibrinogenu. Příčiny acidózy u jedince s masivním krvácením 

jsou především:  

• generace laktátu v ischemických tkáních při hypotenzi; 

• náhrada objemu nevhodnými roztoky (např. velké množství fyziologického 

roztoku); 

• podávání velkého množství transfuzních přípravků obsahujících citrát jako 

antikoagulační roztok. [12] 

2.3.4 Diluční koagulopatie  

Masivní transfuze a/nebo masivní podání náhradních roztoků mohou vést k rozvoji 

závažné poruchy hemostázy, tzv. diluční koagulopatii. Dochází k naředění koagulačních 

faktorů např. v důsledku podávání výhradně erytrocytárních transfuzních přípravků, 

které obsahují pouze minimální množství plazmy, a tím i koagulačních faktorů. Proto je 

v současné době doporučováno podání kromě erytrocytární masy též ostatních 

transfuzních přípravků – čerstvě zmražené plazmy a trombocytárních přípravků. Kromě 

toho má na jejím vzniku podíl také hypotermie, která snižuje aktivitu koagulačních 

faktorů a trombocytů a zvyšuje jejich vychytávání v játrech, čímž je stávající porucha 

koagulace ještě zhoršována. Diluční efekt náhradních roztoků je také jedním z faktorů 

podílejících se na vzniku diluční koagulopatie. [14, 15, 16, 17] 

Pokles jednotlivých složek krevního srážení není proporcionální. Nejrychleji se snižuje 

hladina fibrinogenu, a to na kritické hodnoty kolem 1 g/l při krevní ztrátě odpovídající 

1,5násobku celkového objemu krve. Naopak nejpomalejší je pokles (na klinicky významné 

hodnoty) počtu trombocytů. Vhodným léčebným postupem je včasné podání čerstvě 

zmražené plazmy (dostatečnou rychlostí a v adekvátním množství) a případně 

koncentrátů trombocytů. Při poklesu hodnot parametrů krevního srážení pod kritickou 
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hranici je třeba podávat koncentráty koagulačních faktorů, neboť čerstvě zmražená plazma 

již nedokáže tyto rozsáhlé ztráty kompenzovat. Z koncentrátů faktorů je podáván zejména 

fibrinogen, faktory protrombinového komplexu, rekombinantní faktor VIIa a další. [14, 15, 

16, 17] 

2.3.5 Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)  

Diseminovaná intravaskulární koagulace je závažný stav, při kterém je poškozen celý 

proces krevního srážení. Dochází k aktivaci hemostázy s tvorbou intravaskulárních 

mikrotrombů, spotřebě koagulačních faktorů, aktivaci sekundární fibrinolýzy a k tendenci 

krvácení.  Vyskytuje se vždy jako sekundární syndrom doprovázející jiný patologický stav, 

např. infekci, popáleniny, polytrauma a mnohé další. U polytraumat je diseminovaná 

intravaskulární koagulace relativně častým doprovodným syndromem, především dojde-li 

k rozvoji traumatického šoku. Ke vzniku DIC dochází již v časných fázích traumatu, často 

ještě před přijetím pacienta do nemocnice. Přítomnost DIC se významně podílí na 

zvyšování mortality u pacientů v šokovém stavu. [1, 4, 18, 19] 

2.4 Šok 

Pojmem šok označujeme soubor klinických příznaků, které jsou důsledkem akutně 

vzniklé poruchy oběhového systému, který tak nedokáže zajistit dostatečnou dodávku 

kyslíku a živin tkáním. Vzniká tkáňová hypoperfuze a hypoxie. Pokud není včas zahájena 

intenzivní léčba, dochází k zániku buněk, nevratnému poškození tkání či úplnému selhání 

orgánů, které může vést ke smrti jedince.  [20, 21] 

Základními rysy šoku jsou snížená spotřeba kyslíku (v důsledku snížené nabídky), 

anaerobní metabolismus, kyslíkový dluh a laktátová acidóza, tvorba a uvolňování 

toxických mediátorů a iniciace rozvětvených a propojených kaskád. [3] 

Mezi běžné příznaky patří tachykardie, projevy vazokonstrikce (např. periferní 

cyanóza, pokles diurézy), tachypnoe (důsledek acidózy mozkomíšního moku), 

hypoxemie, projevy tkáňové hypoxie, hypotenze, aktivace koagulačního systému (s 

možným rozvojem DIC) a alterace vědomí. [21] 
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2.4.1 Klasifikace  

Podle patogeneze rozlišujeme šok hypovolemický, kardiogenní, distribuční a 

obstrukční. Hypovolemický šok vzniká v důsledku náhlého snížení cirkulujícího objemu 

krve způsobeného rozsáhlými krevními ztrátami či ztrátou tělesných tekutin (např. při 

popáleninách, dehydrataci nebo průjmech). Kardiogenní šok je reakcí organismu na 

selhání srdce jako pumpy, např. při rozsáhlém infarktu myokardu. Distribuční šok je 

důsledkem akutně vzniklého nepoměru mezi objemem cirkulující krve a kapacitou 

krevního řečiště při extrémní vazodilataci; nejčastější příčinou bývá sepse nebo anafylaxe. 

Ke vzniku obstrukčního šoku dochází např. při plicní embolizaci, kdy dochází k obstrukci 

krevního řečiště. [20, 21] 

Podle etiologie rozlišujeme šok hemoragický, traumatický, popáleninový, septický, 

kardiogenní, neurogenní a anafylaktický. Hemoragický šok je formou šoku 

hypovolemického, který vznikl v důsledku akutní krevní ztráty. Časná fáze šoku 

traumatického je též variantou hypovolemického šoku, která vzniká v důsledku traumatu. 

V pozdější fázi dochází k rozvoji ještě distribuční poruchy, která je důsledkem systémové 

zánětové odpovědi spojené s produkcí vazodilatačních mediátorů. Popáleninový šok je 

variantou traumatického. Za vznik septického šoku jsou odpovědné mikroorganismy či 

jejich produkty, na jejichž přítomnost reaguje organismus systémovým zánětem a ten je 

pak vyvolavatelem šoku. Jednou z příčin kardiogenního šoku je např. porucha systolické 

či diastolické funkce srdce. Ztrátou autonomního cévního tonu vzniká šok neurogenní. 

Příčina anafylaktického šoku je anafylaktická či anafylaktoidní reakce. Jedná se o 

kombinaci šoku hypovolemického a distribučního, terminální fáze má obraz 

kardiogenního šoku. [21] 

2.4.2 Fáze šoku  

Z časového pohledu můžeme průběh šoku rozdělit do tří stádií. Prvním je 

kompenzovaná fáze šoku (latentní); jedná se o obrannou reakci s cílem zachování perfuze 

životně důležitých orgánů. Kompenzační mechanismy nedostatečného srdečního výdeje 

jsou vazokonstrikce, přesun krve z kapacitního řečiště do arteriální cirkulace a centralizace 

oběhu. Jeden z prvních příznaků šokového stavu je snížení diurézy způsobené poklesem 
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perfuze ledvin. Při její prolongaci jsou vyčerpány fyziologické kompenzační mechanismy 

a nastává druhá fáze – dekompenzační. Centralizací oběhu a nedostatkem kyslíku pro 

aerobní glykolýzu vzniká energetický dluh, hypoxie a následně porucha integrity 

membrán, poškození endotelu a aktivace koagulačních procesů. Rozvíjí se hypotenze, 

oligurie, tachykardie, vzniká těžká laktátová acidóza a aktivací koagulace může dojít k 

rozvoji diseminované intravaskulární koagulace (DIC). Výše zmíněné projevy mohou 

vyústit v nevratné orgánové a buněčné změny, které jsou typické pro třetí neboli 

ireverzibilní fázi, jež vede až ke smrti postiženého jedince. [22] 

Časové úseky mezi jednotlivými fázemi i jejich samotné trvání jsou různé a 

individuální dle závažnosti inzultu a vnitřních rezerv jedince. Ne vždy vůbec dojde 

k rozvoji těchto příznaků, neboť např. při masivním vnitřním krvácení může dojít 

k natolik těžké hypovolémii, jež není možné v rámci přednemocniční péče zvládnout a 

pacient zemře ještě před přijetím do nemocničního zařízení. [22] 

2.4.3 Hemoragický šok  

Těžké úrazy jsou spojeny s velkými krevními ztrátami a následným rozvojem 

hemoragického šoku, jež je závažnou komplikací těchto stavů. Známky šoku jsou snadno 

rozpoznatelné, ale přichází až ve fázi dekompenzace, kdy ztráty přesahují 30 % 

intravazálního objemu. Jeho přítomnost je spojena s vysokou mortalitou a morbiditou. [3, 6] 

Ztráty cirkulujícího objemu tekutin lze rozdělit do následujících čtyř stupňů:  

1. ztráty menší než 15 % – tyto ztráty jsou kompenzovány krví ze splanchniku; 

2. ztráty 15–30 % – k udržení krevního tlaku je nutná vazokonstrikce a 

volumoterapie; 

3. ztráty 30–40 % – periferní vazokonstrikce nestačí kompenzovat ztráty, dochází 

k rozvoji typických klinických symptomů šoku; 

4. ztráty větší než 40 % – bezprostřední ohrožení na životě, nutnost ofenzivní léčby. 

[3] 

Při léčbě hemoragického šoku je nutné nejen doplňovat ztracený objem, ale musí být 

léčena i možná příčina šoku, tedy zástava krvácení většinou chirurgickými postupy. 
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V přednemocniční péči jsou jako objemové náhrady využívány krystaloidní roztoky a 

syntetické koloidy. [3] 

2.4.3.1 Kontrola krvácení u hemoragického šoku  

Základním předpokladem úspěchu léčby hemoragického šoku je včasná kontrola 

zdroje krvácení a jeho bezprostřední léčba. Při oddálení vyšetření a léčby krvácení může 

dojít k rozvoji tzv. letální triády resuscitace – hypotermie, acidózy a koagulopatie. 

V současné době je u traumatických pacientů s život ohrožujícím krvácením (ŽOK) 

preferován přístup tzv. damage control surgery. Tento postup spočívá v prvořadém 

provedení co nejméně invazivního chirurgického výkonu s cílem rychlé zástavy krvácení. 

Konečná ošetření jsou provedena až po stabilizaci stavu pacienta, úpravě koagulačních 

parametrů, homeostázy a korekci tělesné teploty. [23] 

Damage control resuscitation (DCR)  

Damage control resuscitation představuje koncept popisující léčebnou strategii v rámci 

časné resuscitační fáze traumatu, jejímž cílem je zabránit rozvoji letální triády – 

hypotermie, acidózy a koagulopatie. Skládá se ze dvou složek – hypotenzní a 

hemostatické resuscitace. [23, 24] 

Hypotenzní resuscitace představuje nízkoobjemovou tekutinovou terapii s cílem 

obnovení systolického krevního tlaku do bezpečných hodnot. Masivní volumoterapie, 

pomocí které je dosaženo normálních hodnot krevního tlaku před definitivním ošetřením 

krvácení může zapříčinit zvýšení hydrostatického tlaku v cévách, a tím podpořit krvácení 

a naředit koagulační faktory. Z těchto důvodů ji není vhodné praktikovat u pacientů 

s předpokládaným poraněním mozku a míchy, s arteriální hypotenzí a u starších pacientů. 

Hypotenzní resuscitace zatím není doporučována k rutinnímu použití, neboť dosud 

nebylo provedeno dostatečné množství randomizovaných studií u tupých poranění. 

Hemostatická resuscitace je postup spočívající v časném podání transfuzních přípravků 

traumatickým pacientům. Jejím cílem je normalizovat perfuzi a koagulaci a současně 

omezit podání krystaloidních roztoků. [23] 
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2.5 Masivní transfuzní protokol (MTP)  

Masivní transfuzní protokol (MTP) je dle tradiční definice popisován jako podání deseti 

a více jednotek erytrocytů za 24 hodin. V současné době jsou však do protokolu přidávány 

i ostatní transfuzní přípravky, tedy kromě původních erytrocytů i plazma a transfuzní 

přípravky trombocytů ve fixních poměrech a kratších intervalech. V současné době je za 

vhodný poměr podávání transfuzních přípravků v rámci MTP považován poměr 1:1:1 

(plazma:trombocyty:erytrocyty). Kromě transfuzních přípravků v již zmíněném poměru je 

doporučována také současná aplikace fibrinogenu. [9, 25, 26] 

Úspěch aplikace MTP spočívá především v časnosti zahájení jeho aplikace a ve správné 

identifikaci pacienta, tj. zda pro něj bude aplikace MTP přínosná či naopak. Identifikace 

pacienta ještě v přednemocniční péči je možná na základě skladby jeho poranění. Při 

vícečetném poranění pacienta je až u poloviny případů možné předpokládat vznik 

traumatem indukované koagulopatie (TIC) jen na základě anatomické skladby poranění. 

Incidence TIC je při:  

- závažném izolovaném poranění hlavy 34 %; 

- poranění hrudníku 23 %;  

- poranění břicha 16 %; 

- závažném izolovaném poranění končetin 21 %.  [9, 27, 28] 

Jakmile je pacient předán do ambulance akutního příjmu v nemocnici, o zahájení 

aplikace MTP rozhoduje vždy vedoucí traumatýmu, a to na základě potvrzení masivního 

krvácení nebo při jeho odůvodněném předpokladu. Základem pro úspěšnost logistiky 

MTP je jeho standardizace, ale ne na všech pracovištích tomu tak je. [29, 30, 31] 

Aplikace masivního transfuzního protokolu je určena pro pacienty s masivním 

krvácením po traumatu, a to při aktivním krvácení až do ustanovení hemostázy. Po 

zástavě krvácení (např. chirurgicky) je doporučena již léčba cílená, tj. podání jednotlivých 

složek krve a koagulačních faktorů. K optimalizaci cílené léčby mohou pomoct vyšetření 

pomocí viskoelastických metod, např. ROTEM.  [24, 32] 
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2.6 Současné možnosti hemoterapie  

Pojem hemoterapie představuje léčbu transfuzními přípravky a krevními deriváty. 

Jelikož se jedná o léčebný postup provázený mnoha riziky (potransfuzní reakce), je nutné 

podání transfuzních přípravků pečlivě zvážit. Je-li možné pacienta léčit jinými léčebnými 

postupy nebo léčivy, měly by být upřednostněny před podáním krevní transfuze.  Osobou 

rozhodující o indikaci transfuze a odpovědnou za její provedení je lékař. Podle zásad 

účelné hemoterapie by měly být pacientovi podávány pouze ty složky krve, které jeho 

současný stav vyžaduje.  [4, 33, 34] 

2.6.1 Léčba transfuzními přípravky  

Výchozí surovinou pro výrobu transfuzních přípravků je krev odebraná od 

dobrovolného bezplatného dárce v zařízeních transfuzní služby. Krev je dále zpracována a 

separována na jednotlivé složky. Další možností je odběr konkrétních složek krve na 

separátoru. Transfuzní přípravky patří mezi individuálně vyráběné léčivé přípravky 

(IVLP) a jejich výhradní funkcí je substituce. [34] 

Léčba transfuzními přípravky erytrocytů  

Cílem léčby pomocí erytrocytárních transuzních přípravků (TP) je zvýšení transportní 

kapacity krve pro kyslík a následné zmírnění projevů anemické hypoxie zejména 

v případech, kdy není možná volba jiného léčebného postupu. Indikace podání transfuze 

erytrocytů musí vycházet z komplexního zhodnocení stavu pacienta a je ovlivněna 

několika faktory – například příčinou a tíží anémie, očekávaným pokračováním krevních 

ztrát atd. Mezi nejčastější indikace transfuze erytrocytů patří akutní ztráty krve spolu 

s různými druhy anémií (např. sideropenická, chronických onemocnění nebo při selhání 

kostní dřeně u pacientů s leukemií, nádorovou infiltrací kostní dřeně nebo po 

chemoterapii). Jedním z hlavních parametrů v rozhodování o podání transfuze erytrocytů 

je obsah hemoglobinu v krvi.[4, 23, 34] 

V případech akutních krevních ztrát je v prvé řadě potřeba zastavit krvácení (zejména 

chirurgickými nebo mechanickými postupy) a zachovat průtok krve důležitými orgány 
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infuzí krystaloidních a/nebo koloidních roztoků. Při vážně narušeném zásobování orgánů 

a tkání kyslíkem je indikována transfuze erytrocytů s cílem zlepšit kapacitu transportu 

kyslíku erytrocyty. Indikace transfuze erytrocytů je velmi individuální proces, o kterém 

rozhoduje lékař na základě klinických projevů a výsledků laboratorních vyšetření. Pokud 

se jedná o pacienta s dobře fungujícími kompenzačními mechanismy organismu a nejedná 

se o akutní ztrátu, je transfuze indikována teprve při poklesu hladiny hemoglobinu pod 

60 g/l. Pokud ale kompenzační mechanismy selhávají, nebo se jedná o náhlou krevní 

ztrátu, je doporučována substituce erytrocytů při hodnotách hemoglobinu 60–80 g/l, a je-li 

již stupeň jejich poškození vyšší, transfuze se podává již při hodnotách hemoglobinu 80–

100 g/l. [33] 

V současné době jsou v transfuzní praxi nejčastěji používány erytrocyty 

resuspendované deleukotizované (ERD), někde se ještě používají erytrocyty bez buffy–

coatu resuspendované (EBR), které s sebou ale nesou určité riziko z leukocytární příměsi. 

[33] 

Léčba transfuzními přípravky trombocytů  

Důvodem k podání trombocytových transfuzních přípravků je léčba nebo profylaxe 

krvácení navozeného trombocytopenií (vzácně i trombocytopatií). Nejčastějšími 

indikacemi k transfuzi trombocytů jsou diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC), 

masivní krvácení či masivní transfuze, krvácivé projevy při chirurgických zákrocích, těžké 

trombocytopenie u pacientů s hematologickým nebo hematoonkologickým onemocněním 

a trombocytopenie po chemoterapii nebo radioterapii. [4, 23] 

Parametry, které pomáhají lékaři při rozhodování o podání, resp. nepodání transfuze 

jsou počet a funkčnost trombocytů, velikost krvácení a případné faktory zvyšující 

pravděpodobnost krvácení (např. infekce, koagulační poruchy aj.). Co se týče počtu 

destiček, hraniční hodnotou pro terapeutické podání trombocytů je 40–50 x109/l, pro 

profylaktické podání je to kolem 10 x109/l. Výjimkou je multiorgánové poranění nebo 

poranění centrálního nervového systému, kdy je vhodné podání transfuze již při poklesu 

počtu trombocytů pod 100 x109/l. [4, 33] 
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Léčba transfuzními přípravky plazmy pro klinické použití  

Hlavním cílem transfuze plazmy pro klinické použití (čerstvě zmražené plazmy, ČZP) 

je předejít případně zastavit krvácení vzniklé kvůli nedostatku či vzájemného nepoměru 

koagulačních faktorů. Indikací pro podání plazmy je krvácení nebo hrozící krvácení, a to 

především v důsledku kombinovaných poruch krevního srážení (např. diluční 

koagulopatie při akutním krvácení), kdy je potřeba dodat několik různých koagulačních 

faktorů. V případě selektivního deficitu koagulačních faktorů je vhodné podat koncentrát 

daného faktoru, neboť krevní deriváty představují menší rizika nežádoucích reakcí než 

plazma. Jednoznačnou indikací k podání ČZP je masivní krvácení/transfuze, a to zejména 

v důsledku traumatu. Plazma je v tomto případě lékem volby. [14, 23, 34] 

2.6.2 Léčba krevními deriváty  

Krevní deriváty patří mezi hromadně vyráběné léčivé přípravky (HVLP).  Jsou jimi 

koncentráty albuminu, imunoglobulinů, koagulačních faktorů, přirozených inhibitorů 

koagulace a tkáňová lepidla. Krevní deriváty jsou považovány za bezpečnější z hlediska 

případného přenosu krví přenosných chorob než transfuzní přípravky, protože musí být 

povinně ošetřeny metodami inaktivace patogenů. Tato léčiva mohou být vyráběna 

frakcionací zdrojové suroviny – plazmy pro frakcionaci, nebo pomocí rekombinantních 

technik. Rekombinantními metodami jsou vyráběny zejména koncentráty koagulačních 

faktorů VII, VIII a IX. Současné uměle vyrobené krevní deriváty rekombinantními 

metodami (tzv. 3. generace) jsou již zcela bez lidských nebo zvířecích bílkovin (jako tomu 

bylo u krevních derivátů 1. generace, které musely být stabilizovány např. lidským 

albuminem), čímž se jejich bezpečnost ještě zvyšuje. [33] 

Koncentrát fibrinogenu  

Aby v procesu krevní koagulace došlo k vytvoření definitivní zátky, je zapotřebí určité 

hladiny fibrinogenu, a to minimálně 0,5–1,0 g/l. Při poklesu pod tuto hranici dochází 

k tvorbě insuficientní (nebo žádné) definitivní zátky. Jednou z nejčastějších indikací 

terapeutického podání koncentrátu fibrinogenu je porucha krevní srážlivosti u masivního 

krvácení/transfuze. Pokud při probíhající substituci čerstvě zmraženou plazmou 
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nedochází ke zvýšení hladiny alespoň na 0,8 g/l, je indikováno podání fibrinogenu, neboť 

jeho množství obsažené v ČZP nezvládá pokrýt jeho ztráty. Navíc při případném 

předchozím podání infuze syntetických koloidů (součást volumoterapie při masivních 

krevních ztrátách) je nutné počítat s jejich interferencí při laboratorním stanovení 

koncentrace fibrinogenu metodou dle Clause, a vydávané výsledky jsou tak „falešně 

vyšší“. [3, 14] 

Koncentrát protrombinového komplexu (PPC – partial prothrombin complex)  

Koncentrát protrombinového komplexu obsahuje definované množství vitamin 

K dependentních faktorů, konkrétně faktorů II, VII, IX a X. Některé preparáty mohou 

obsahovat i vitamin K dependentní inhibitory – protein C a protein S. Indikací k podání 

tohoto komplexu může být mj. koagulopatie u masivního krvácení, jejíž kompenzace 

pomocí ČZP není možná – buď z důvodu příliš rychlých masivních ztrát, nebo při riziku 

objemového přetížení pacienta. Rizikem při podávání PPC je vznik tromboembolických 

komplikací. [14, 33] 

Rekombinantní aktivovaný faktor VII  

Dalším krevním derivátem, který je možné použít pro pacienty se závažnou 

koagulopatií v důsledku traumatu je rekombinantní aktivovaný faktor VII. Při léčbě tímto 

přípravkem je však třeba brát na vědomí, že jeho účinek může být limitován nízkou 

hladinou fibrinogenu (pod 0,5–1,0 g/l), nízkou hladinou hemoglobinu (pod 60–70 g/l), 

trombocytopenií (pod 20 x 109/), acidózou (pH pod 7,2) a/nebo hypotermií. Jelikož jsou 

tyto limitující faktory častými doprovodnými projevy závažné hemoragie, je vhodné 

podávat rekombinantní faktor VIIa v případě stabilizace těchto faktorů. [14, 35] 

2.7 Objemové náhrady – krystaloidní a koloidní roztoky  

Krystaloidní roztoky jsou svým složením více či méně podobné složení extracelulární 

tekutiny.  V oběhu zůstávají jen krátkou dobou – přibližně do 30 minut a poté přestupují 

do intersticia. Základní krystaloidní roztoky, tzv. balancované roztoky, jsou svým 

iontovým složením velmi blízké složení krevní plazmy. Mezi výhody patří zejména nízká 
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cena, dlouhá trvanlivost absence potenciálu vyvolat alergické reakce a poruchy koagulace. 

Výraznou nevýhodou je nutnost potřeba velkých převodů – podání trojnásobného 

množství krystaloidů, než je ztracený objem a také riziko přetížení oběhu, v jehož 

důsledku může dojít ke vzniku otoku plic a mozku. [3, 20] 

Koloidy používané v terénu jsou vyráběny synteticky. Jedná se o látky na bázi želatiny, 

škrobu nebo glukózových polymerů. Výhodou oproti krystaloidním roztokům je poměr 

podávání – ztracený objem je doplněn stejným množstvím koloidů, tedy v poměru 1:1 a 

jejich delší doba setrvání v oběhu. Nevýhodami koloidů jsou možné alergické reakce (i 

když jejich výskyt je vzácný), poruchy koagulace, poškození ledvin a při skladování 

v chladu dochází k jejich rosolovatění. [3, 20] 

2.8 Současné použití plné krve ve světě  

V rámci časné nemocniční péče o vážně poraněné pacienty je aplikace transfuzních 

přípravků relativně častá, zatímco plná krev je podávána pouze na několika pracovištích 

po světě. Aplikace plné krve je málo častá i v rámci časné nemocniční péče a 

v přednemocniční fázi péče je v civilních podmínkách zatím raritní. Jinak je tomu 

v moderní válečné medicíně, kdy je v současné době použití plné krve v přednemocniční 

péči v poli považováno za state of art a je postupně zaváděno a uplatňováno v řadě armád 

NATO. [36] 

Ve Spojených státech amerických je několik pracovišť, která již aplikují transfuzní 

přípravky nebo plnou krev v rámci přednemocniční péče. Jedním z nich je spádová oblast 

traumacentra Mayo Clinic, kde jsou pacientům aplikovány transfuzní přípravky při 

leteckém transportu do traumacentra již několik let a v poslední době transfundují i plnou 

krev. Dalšími oblastmi v USA, kde je aplikována v rámci pozemní přednemocniční péče 

plná krev s nízkým titrem protilátek jsou okolí měst Houston a San Antonio v Texasu. 

V Evropě je plná krev s nízkým titrem protilátek aplikována od roku 2015 v Norsku, a to 

leteckou záchrannou službou. [36, 37] 

V České republice zatím probíhají pilotní programy týkající se aplikace transfuzních 

přípravků, krevních derivátů nebo plné krve v rámci přednemocniční fáze péče o vážně 
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raněné pacienty. Krevní deriváty, konkrétně 2 g fibrinogenu, podává letecká výjezdová 

skupina zdravotnické záchranné služby (ZZS) hlavního města Prahy pacientům se 

známkami hemoragického šoku 3. a/nebo 4. stupně. Následně jsou transportováni do 

některého z pražských traumacenter. Další zařízení, které testuje podávání fibrinogenu, je 

ZZS Kraje Vysočina. Pacientům jsou v rámci přednemocniční péče podány 4 g fibrinogenu 

s následným transportem do traumacentra Brno Bohunice. Výsledkem spolupráce 

traumacentra Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) a letecké výjezdové skupiny 

ZZS Královéhradeckého kraje byla v letech 2017-2020 v rámci projektu RABBIT aplikace 

univerzálních TP (jedné jednotky rozmražené plazmy následované jednou jednotkou 

erytrocytů) jako součást přednemocniční péče o pacienta s podezřením na život ohrožující 

krvácení. Pokud se při příjmu do traumacentra FN HK prokázalo ŽOK, následovalo 

podávání masivního transfuzního protokolu. Od dubna 2020 je tento program nahrazen 

programem RABBIT 2 a 1 TU erytrocytů a 1 TU plazmy byly nahrazeny 2 TU univerzální 

plné krve. V Ústřední vojenské nemocni v Praze je od letošního jara také zavedena 

aplikace plné krve, která je k dispozici na oddělení Emergency, kde jsou k dispozici 2 TU 

deleukotizované univerzální plné krve. [36, 38] 

2.9 Potransfuzní reakce  

V souvislosti s podáním transfuze jakéhokoliv TP přípravku mohou vzniknout 

nežádoucí účinky, které nazýváme nežádoucími či potransfuzními reakcemi. [34] 

Podle časového intervalu mezi vznikem nežádoucí reakce a aplikací transfuzního 

přípravku rozlišujeme reakce akutní a pozdní. Nežádoucí účinky u akutních reakcí se 

objevují nejpozději do 24 hodin od podání TP, zatímco projevy pozdních reakcí nastávají 

min. za 24 hodin od transfuze, řádově několik dnů či týdnů. Akutní průběh má např. 

akutní hemolytická reakce nebo akutní poškození plic způsobené transfuzí (TRALI). 

Zástupci pozdních reakcí jsou například pozdní hemolytická reakce či přenos infekcí 

transfuzí. [33, 34] 

Klinický průběh rozděluje reakce na lehké a závažné. Lehké nežádoucí reakce se 

klinicky manifestují nejčastěji horečkou, třesavkou a kopřivkou; tyto projevy odezní po 

přerušení transfuze a následné jednoduché léčbě. Závažné reakce, při kterých dochází 
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k poškození orgánů, ohrožují pacienta na životě (mohou být příčinou smrti), poškozují 

jeho zdraví a bývají příčinou nutné hospitalizace či jejího prodloužení v případě již 

hospitalizovaných pacientů. Nejčastější závažné reakce jsou akutní hemolytická reakce po 

podání nekompatibilních TP erytrocytů, akutní poškození plic způsobené transfuzí 

(TRALI) po podání TP plazmy nebo trombocytů resuspendovaných v plazmě. Raritní, ale 

velmi závažná je bakteriálně toxická reakce po podání kontaminovaného TP, nejčastěji 

trombocytů. [33, 34] 

2.9.1 Akutní hemolytická potransfuzní reakce (HTR)  

Akutní HTR je velmi závažná komplikace transfuze s často fatálními následky. Je 

důsledkem podání AB0 inkompatibilní transfuze erytrocytů. IgM protilátky anti-A a/nebo 

anti-B přítomné v plazmě příjemce se navážou na komplementární antigeny 

transfundovaných erytrocytů, čímž aktivují komplement a vzniká tak intravaskulární 

hemolýza.  O závažnosti hemolýzy rozhoduje mj. titr protilátek v plazmě příjemce a také 

množství transfundovaných erytrocytů. Příčinou vzniku HTR může být také neimunitní 

podnět, a to transfuze poškozených (hemolyzovaných) erytrocytů. Intravaskulární 

hemolýza, která je charakteristickým projevem této reakce, může vést k rozvoji 

diseminované intravaskulární koagulace (DIC) a dalších život ohrožujících stavů, jako je 

oběhové selhání a šok. Jedinou prevencí vzniku HTR je striktní dodržování postupů při 

odběru vzorku krve pacienta pro předstransfuzní vyšetření, při aplikaci TP a řádná 

kontrola všech průvodních dokumentů souvisejících s podáním transfuze. [33, 34] 

2.9.2 Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce (FNHTR)  

Tato reakce se vyskytuje v souvislosti s transfuzí přípravků obsahujících 

leukocyty. Během zpracování a skladování TP se z leukocytů uvolňují mediátory a 

cytokiny, jež jsou za vznik reakce zodpovědné. V některých případech může 

FNHTR vyvolat přítomnost antileukocytárních protilátek (často anti-HLA) 

v plazmě příjemce, kterému je podána transfuze kontaminovaná leukocyty – např. 

trombocytárních přípravků. Klinickými projevy jsou horečka, třesavka a zimnice a 

objevují se zpravidla do 30 až 60 minut od zahájení transfuze. Výskyt reakce lze 

snížit deleukotizací transfuzních přípravků. [34] 
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2.9.3 Reakce TRALI (transfusion related acute lung injury)  

Reakce TRALI neboli akutní poškození plic způsobené transfuzí je život ohrožující, 

akutně probíhající reakce. Způsobují ji dárcovské antileukocytární protilátky (anti-HLA 

nebo anti-HNA) nebo biologicky aktivní lipidy, které reagují s leukocyty v krvi příjemce. 

Reakce leukocytů dárce s protilátkami příjemce jsou vzácné. Antileukocytární protilátky 

aktivují leukocyty, které adherují k endotelu plic, čímž dochází k uvolnění proteolytických 

enzymů a kyslíkových radikálů způsobujících obstrukci plicní mikrocirkulace a vznik 

plicního edému. Charakteristickými klinickými projevy jsou těžká dušnost nastupující 

během šesti hodin od zahájení transfuze, těžký oboustranný otok plic a hypoxie. 

Doporučenou prevencí vzniku TRALI je používání plazmy pro klinické použití od 

mužských dárců, neboť u žen (multipar) je výskyt antileukocytárních protilátek častější 

z důvodu předchozí senzibilizace těhotenstvím. [33, 34] 

2.9.4 Bakteriálně toxická potransfuzní reakce  

K bakteriální kontaminaci transfuzního přípravku může dojít:  

• při odběru krve od dárce s bakteriémii (nejčastěji při podcenění průjmovitých 

onemocnění); 

• při špatné dezinfekci místa vpichu odběrové jehly – TP je kontaminován 

bakteriemi z kožní mikroflóry dárce;  

• během zpracování transfuzního přípravku;   

• kontaminací odběrových vaků. [33, 34] 

Reakce má většinou akutní průběh, projevuje se v průběhu několika hodin od podání 

transfuze. Klinicky se manifestuje mj. horečkou, zimnicí, hypotenzí a šokem. Nejvyšší 

riziko přenosu bakteriální infekce představuje transfuze trombocytárních TP, protože jsou 

skladovány při teplotě 20–24°C. Prevencí vzniku bakteriálně toxické reakce je vizuální 

kontrola vzhledu TP (tj. kontrola neporušenosti vaku, barvy a homogenity přípravku) 

těsně před jeho aplikací pacientovi. [33, 34] 

2.9.5 Reakce TACO (transfusion associated circulatory overload)  

Jedná se o přetížení oběhu transfuzí neboli hypervolemii, ke které dochází při podání 

většího množství transfuzních přípravků či při podání více přípravků velkou rychlostí; 
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transfundovaný objem je tak větší než objem cirkulující krve pacienta. Klinicky se 

nejčastěji projevuje dušností a rozvojem akutního edému plic. Prevence hypervolemie 

spočívá v dodržování rychlosti podávání transfuzí na 2–4 ml/kg tělesné hmotnosti 

pacienta za hodinu. [33, 34] 

2.9.6 Hypotermie  

Hypotermie může nastat zejména při masivních transfuzích v důsledku rychlého 

podání velkého množství přípravků. Tělesná teplota může klesnout na 32–34°C, což může 

pacienta ohrozit na životě. Prevencí podchlazení je ohřívání transfuzních přípravků při 

masivní transfuzi. [33, 34] 

2.9.7 Hyperkalemie  

Ke zvýšení hladiny draslíku v krvi dochází při rychlém podání erytrocytových TP (tj. 

rychleji než 60 ml/min). Vyšší množství draslíku bývá také ve „starých“ a ozářených 

přípravcích erytrocytů. [33, 34] 

2.9.8 Nežádoucí účinky po podání krevních derivátů   

Vzhledem k tomu, že se jedná o látky bílkovinné povahy, představuje jejich podání 

riziko vzniku hypersenzitivní reakce alergického typu. [34] 
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3 CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je ověřit vlastnosti plné krve, deleukotizované pomocí 

speciálního filtru šetřícího trombocyty a vzájemně je porovnat s vlastnostmi 

nedelukotizované plné krve, která slouží jako kontrolní skupina. Hlavní důraz je kladen 

na vyšetření trombocytů, protože právě tato krevní složka je deleukotizací ovlivněna 

nejvíce. Kromě vyšetření trombocytů jsou srovnávány mj. vybrané parametry červené 

krevní řady a hemostatické funkce obou přípravků.  

Druhá část práce se zabývá erytrocytárním transfuzním přípravkem ERD vyrobeným 

zpracováním plné krve po 14 dnech jejího skladování. U přípravků ERD jsou sledovány 

vybrané parametry po dobu 28 dnů od jejich výroby.  
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4 METODIKA 

V praktické části práce byly zkoumány a vyšetřovány dva druhy transfuzních 

přípravků. První část se zabývá plnou krví (PK), zatímco druhá část se zaměřuje na 

erytrocytární transfuzní přípravek (ERD) vyrobený z PK po 14 dnech jejího skladování.  

Obě části měření vzájemně porovnávají vlastnosti dvou typů odběrových systémů – 

Imuflex® WB-SP (Terumo BCT, USA) a CompoFlex® Single System (Fresenius Kabi, 

Germany). Pro skupinu přípravků Imuflex® je v práci používáno označení „Terumo“ a pro 

druhou skupinu „Compoflex“. Porovnávaným přípravkem první části je plná krev; 

v druhé části je to erytrocytární transfuzní přípravek ERD (erytrocyty resuspendované 

deleukotizované) vyrobený z plné krve po 14 dnech jejího skladování.  

Měření výsledků probíhalo od 27. 5. do 11. 7. 2019 a od 14. 10. do 19. 12. 2019. Všechna 

měření byla prováděna v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici 

Praha. Převážná většina vyšetření byla měřena na Oddělení hematologie a krevní 

transfuze (OHKT), výjimkou byla průtoková cytometrie, která byla prováděna v laboratoři 

na Klinice infekčních nemocí (KIN) a metoda ELISA měřená na Oddělení klinické 

biochemie (OKB). Odběry dárců krve zajistilo Odběrové centrum dárců krve OHKT.  

Plná krev byla odebrána 30 dárcům (pro každou část měření), které k odběru propustil 

lékař OHKT na základě standardního předodběrového vyšetření a vyplnění dotazníku 

dárce krve. Mezi jednotlivými dárci nebyly, na základě výsledků předodběrového 

vyšetření, shledány žádné statisticky významné rozdíly v jednotlivých parametrech (počet 

RBC, WBC a PLT, Hgb a Hct), a můžeme tak považovat obě skupiny dárců za srovnatelné.  

4.1 První část – měření transfuzních přípravků plné krve (PK)  

Výchozím biologickým materiálem byla pro všechna vyšetření citrátová plná krev. 

Jelikož cílem této práce je porovnat vlastnosti deleukotizovaných (odběrový systém 

Imuflex) a nedeleukotizovaných (odběrový systém CompoFlex) transfuzních přípravků 

plné krve, bylo 15 dárců odebráno do vaků Terumo obsahujících deleukotizační filtr šetřící 

trombocyty, a dalších 15 dárců do běžných jednovaků Compoflex. Plná krev odebraná do 
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Compoflex vaků není deleukotizována a slouží jako kontrolní skupina. Krev byla 

odebírána od dárců, jež měli krevní skupinu A RhD pozitivní, případně A RhD negativní.  

Každý transfuzní přípravek byl měřen vždy ve stejné měřící dny – v den odběru (D0), 

následující den (D1), třetí (D3), pátý (D5), desátý (D10) a čtrnáctý den (D14) od odběru. 

V tyto dny byla prováděna vždy všechna vyšetření kromě průtokové cytometrie, která 

byla měřena pouze v den odběru (D0), sedm (D7) a čtrnáct (D14) dní od odběru.  

Plná krev byla z vaků vzorkována v otevřeném systému do sekundárních zkumavek 

bez aditiv (Vacuette). Vaky byly před samotným vzorkováním vždy dostatečně a šetrně 

promíchány. Plná krev v sekundárních zkumavkách byla dále upravována podle potřeb 

pro konkrétní vyšetření – např. centrifugací na plazmu aj. Konkrétní příklady biologického 

materiálu budou uvedeny vždy u každé vyšetřovací metody.  

4.1.1 Vyšetření krevního obrazu  

Z parametrů krevního obrazu byly použity a dále hodnoceny následující parametry – 

počet trombocytů (PLT), počet leukocytů (WBC), počet erytrocytů (RBC) a koncentrace 

hemoglobinu (Hgb) v jednotkách g/L, která byla přepočítána na každou konkrétní 

transfuzní (TU) jednotku plné krve – jednotky g/TU.  

Krevní obraz byl měřen na automatických hematologických analyzátorech XN–1500 

(Sysmex, Japan) a XN–1000 (Sysmex, Japan). Vyšetřovaným materiálem byla citrátová plná 

krev.  

Princip stanovení  

Leukocyty (WBC) byly detekovány a kvantifikovány pomocí metody fluorescenční 

průtokové cytometrie (FFC). Počet trombocytů a erytrocytů byl stanovován pomocí 

hydrodynamické fokusace. Koncentrace hemoglobinu byla měřena fotometricky. [39] 
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4.1.2 Stanovení stupně hemolýzy  

Stupeň hemolýzy je definován jako procento rozpadlé erytrocytární masy z celkového 

množství erytrocytů v daném transfuzním přípravku.  [40] 

Hemolýza byla měřena na biochemickém analyzátoru Cobas Integra (Roche 

Diagnostics, USA), který ji vyhodnocoval jako hodnotu hemolytického indexu HI (= 

koncentrace volného hemoglobinu v supernatantu/plazmě). Stupeň hemolýzy je parametr 

vypočítaný z koncentrace volného hemoglobinu, hematokritu a celkového hemoglobinu. 

Výpočet se provádí dle následujícího vzorce:   

𝐻𝑒𝑚𝑜𝑙ý𝑧𝑎 [%] =  
(100 − 𝐻𝑐𝑡 [%])  ∙ 𝑣𝑜𝑙𝑛ý 𝐻𝑔𝑏 [𝑔/𝐿]

𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣ý 𝐻𝑔𝑏 [𝑔/𝐿]
 

Hemolýza … stupeň hemolýza [%] 

Hct … hematokrit [%] 

Volný Hgb … hemolytický index (koncentrace volného Hgb) [g/L] 

Celkový Hgb … koncentrace Hgb v celém transfuzním přípravku [g/L] [40] 

4.1.3 Koagulační vyšetření  

Pro posouzení změn koagulačních vlastností plné krve během skladování byla 

provedena tato vyšetření: protrombinový test (PT), aktivovaný parciální tromboplastinový 

test (aPTT), trombinový test (TT), koncentrace fibrinogenu (Fbg) a aktivita faktoru VIII 

(FVIII).  

Všechna výše zmíněná vyšetření byla měřena na automatickém hemokoagulačním 

analyzátoru ACL TOP 500 CTS (Instrumentation Laboratory, USA). Analyzovaným 

materiálem byla citrátová plazma.  

Princip koagulačních vyšetření  

Při vyšetření PT a aPTT sledujeme pomocí optické detekce čas, za který dojde 

k vytvoření prvních fibrinových vláken. U protrombinového testu k tomu dochází vnější 
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cestou aktivace koagulační kaskády, u aPTT vnitřní cestou aktivace. Pro měření 

protrombinového testu je potřeba k plazmě přidat lidský rekombinantní tromboplastin, 

syntetické fosfolipidy a vápenaté ionty. U aPTT je k plazmě přidáván parciální 

tromboplastin obsahující syntetickou fosfolipidovou složku, koloidní křemičitany a 

chlorid vápenatý. [41] 

Trombinový test podává, na rozdíl od PT a aPTT, informaci pouze o poslední fázi 

hemokoagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. K vyšetřované plazmě je přidán 

nadbytek trombinu a měří se čas, během kterého dojde ke štěpení fibrinogenu trombinem 

na fibrin a vzniku fibrinového koagula. [42] 

Ke stanovení koncentrace fibrinogenu pomocí Claussovy metody je potřeba inkubace 

zředěné plazmy s nadbytkem trombinu. Důvodem zředění vyšetřované plazmy je 

potlačení vlivu inhibitorů koagulace. Výsledný koagulační čas je tak závislý pouze na 

množství fibrinogenu přítomném ve vzorku. [43] 

Vyšetřovaná plazma je smíchána s FVIII deficitní plazmou obsahující ostatní koagulační 

faktory v nadbytku a následně inkubována s aPTT reagencií. Následně se měří koagulační 

čas, který je přímo úměrný hladině měřeného faktoru VIII. [44] 

4.1.4 Měření pH  

Hodnoty pH byly měřeny na acidobazickém analyzátoru Cobas b 221 (Roche 

Diagnostics, USA). Biologickým materiálem byla citrátová plná krev.  

Princip měření pH 

Měření probíhá pomocí pH elektrody, což je skleněná průtoková elektroda obsahující 

skleněnou kapiláru citlivou na změny pH. Obal elektrody je naplněn pufrovaným 

elektrolytem. Na rozhraní mezi skleněnou kapilárou a vyšetřovaným vzorkem vzniká, 

v závislosti na pH vzorku, elektrický potenciál, který je měřen pomocí druhé, referenční 

elektrody. [45] 
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4.1.5 Agregometrie  

Agregometrie slouží k funkčnímu vyšetření trombocytů, při kterém sledujeme jejich 

schopnost adheze a agregace.  

Vzorky byly měřeny pomocí impedančního agregometru Multiplate® analyzer (Roche 

Diagnostics, USA). Biologickým materiálem byla citrátová plná krev. Agregace byla 

měřena po stimulaci třemi různými induktory – ADP (adenosindifosfát), ASPI (kyselina 

arachidonová) a TRAP (peptid aktivující trombinový receptor).  

Princip impedanční agregometrie  

Impedanční agregometr Multiplate® pracuje na principu Multiple Electrode 

Aggregometry (MEA). Měření probíhá v jednorázových kyvetách, do kterých je 

napipetován vzorek a následně je k němu přidán konkrétní induktor – např. ADP, ASPI, 

COL (kolagen), RISTO (ristocetin) nebo TRAP.  Přidáním induktoru dojde k aktivaci a 

agregaci trombocytů, které se začnou přichycovat na povrch dvou stříbrem potažených 

elektrod, čímž se začne zvyšovat odpor (impedance) mezi elektrodami. Změny impedance 

jsou kontinuálně zaznamenávány a jsou převáděny na arbitrární jednotky agregace (AU). 

Výsledkem měření je graf závislosti agregace (vyjádřené v AU) na čase (jednotkou je 

minuta), který má dvě křivky – jedna udává agregaci neboli nárůst impedance během 

analýzy, druhá představuje rychlost. Celkovou aktivitu destiček pak odečítáme z plochy 

pod křivkou (AUC). Nejčastějším vyjádřením plochy pod křivkou jsou jednotky [U].  

[46, 47, 48, 49] 

4.1.6 Tromboelastografie (TEG)  

Tromboelastografie (TEG) je metoda měřící in vitro změny viskoelastických vlastností 

krve během procesu tvorby krevního koagula. Výhodou TEG oproti běžným koagulačním 

vyšetřením (např. PT, aPTT aj.) je možnost vyšetřování plné krve, nikoliv pouze plazmy. 

Díky tomu lze hodnotit kompletní proces krevního srážení – iniciační tvorbu fibrinu, 

rychlost tvorby silného koagula, interakci fibrin-trombocyty přes GPIIb/IIIa a i konečnou 

lýzu koagula. [50, 51, 52, 53] 
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V této práci byl použit tromboelastograf TEG® 5000 Hemostasis System 

(Haemonetics®, USA). Vyšetřovaným materiálem byla citrátová plná krev.   

Princip TEG  

Do kyvety, vyhřívané na 37°C, je napipetován vzorek o objemu 0,36 ml, do kterého je 

ponořen měřící trn zavěšený na torzním drátě. Kyveta se vzorkem rotuje s úhlovou 

amplitudou 4°45`; každá rotace trvá 10 vteřin a po ní následuje jednovteřinová pauza. 

V okamžiku, kdy dojde k tvorbě prvních fibrinových vláken, adheruje trn k vláknu a 

pohyb kyvety se začne přenášet na měřící trn. Nárůst fibrinové sítě mění amplitudu 

výkyvu trnu. Během fibrinolýzy pak dochází k rozpouštění trombu a vazeb mezi fibrinem 

a trombocyty, čímž dojde ke snížení velikosti pohybu trnu. Pohyb torzního drátu, na 

kterém je zavěšen trn, vyvolá změny elektromagnetického pole, které jsou registrovány 

elektromagnetickým snímačem. Zaznamenané elektrické signály jsou počítačově 

zpracovány a výsledkem je tromboelastografická křivka, která je záznamem změn 

elasticity v reálném čase. [53] 

Výsledkem měření jsou kromě TEG křivky také konkrétní číselné hodnoty jednotlivých 

parametrů, na jejichž základě je křivka sestavována. Konkrétně pro tuto práci byly měřeno 

následujících pět základních parametrů:  

• R-time – čas od zahájení měření do okamžiku, kdy dojde k vytvoření 

zjistitelného koagula (amplituda křivky odpovídá 2 mm). Pomocí tohoto 

parametru lze hodnotit počáteční formování fibrinu. Při nedostatku 

koagulačních faktorů je tento čas prodloužen, naopak při hyperkoagulačních 

stavech je zkrácen.  

• K-time – jeho měření se spouští v okamžiku, kdy dojde k detekci zjistitelného 

koagula s amplitudou 2 mm (= R-time), a je ukončeno v momentě, kdy 

amplituda dosáhne 20 mm. Popisuje rychlost tvorby silného koagula.  

• Úhel alfa – představuje odklon křivky od horizontální linie v čase R. Jeho 

hodnota nás informuje, podobně jako K-time, o rychlosti tvorby koagula.  
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• Maximální amplituda (MA) – udává nejvyšší odchylku TEG křivky a odráží tak 

absolutní pevnost koagula. Pevnost koagula odráží interakci trombocytů a 

fibrinu přes GPIIb/IIIa.  

• Koagulační index (CI) – parametr odvozený od čtyř předchozích parametrů, 

tudíž jeho hodnota popisuje celkový koagulační stav. [53] 

4.1.7 Trombin generační test (TGT)  

Trombin generační test (TGT) slouží ke sledování tvorby (generace) trombinu a 

poskytuje tak informaci o stavu hemostatického systému. [54] 

Generace trombinu byla měřena pomocí koagulometru Ceveron® alpha with 

TGA module (Technoclone GmbH, Austria). Vyšetřovaným materiálem byla 

citrátová plazma chudá na trombocyty.  

Princip TGT  

K vyšetřované plazmě je přidán trombinový kalibrátor (ke korekci variability 

v barevnosti plazmy apod.) a fluorogenní substrát. Následně jsou přidány další složky – 

lidský tkáňový faktor, vápenaté ionty a směs fosfolipidů, kterými dojde k aktivaci 

koagulační kaskády. Aktivací dochází ke generaci trombinu, který přeměňuje fluorogenní 

substrát na fluorofor a poskytuje signál, který je kontinuálně zaznamenáván fluorimetrem. 

Měří se tedy fluorescence vzniklého fluoroforu – aminomethylkumarinu při vlnové délce 

390/460 nm (excitace/emise). Výsledkem testu je trombogram popisující koncentraci 

trombinu v čase během krevního srážení. [55] 

Výsledná křivka (trombogram) je popisována těmito parametry:  

• lag time (tLag) – jedná se o čas od aktivace koagulační kaskády do první 

detekovatelné tvorby trombinu; 

• peak thrombin (Peak) – udává maximální koncentraci vytvořeného trombinu; 

• ETP – endogenní trombinový potenciál; udává celkové množství vytvořeného 

trombinu;  
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• velocity index (VI) – popisuje strmost křivky, která odpovídá rychlosti tvorby 

trombinu za minutu; 

• time to peak (tPeak) – čas, za který dojde k vytvoření nevyšší koncentrace 

trombinu. [4, 56] 

4.1.8 Metoda ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay)  

Pomocí metody ELISA byla stanovována koncentrace destičkového faktoru 4 (PF4) a 

solubilního CD40 ligandu (sCD40L). Biologickým materiálem byla plazma.  

PF4 je cytokin obsažený v  granulech trombocytů, jež se uvolňuje z aktivovaných 

trombocytů během agregace. Aktivací trombocytů dochází také ke zvýšené expresi jejich 

transmembránového proteinu CD40L, jehož solubilní forma (sCD40L) se uvolňuje do 

cirkulace. [57] 

Ke stanovení sCD40L byl použit kit InvitrogenTM CD40L (Soluble) Human ELISA Kit 

(Thermo Fisher Scientific). Destičkový faktor PF4 byl stanovován pomocí kitu PF4 

(CXCL4) in vitro SimpleStep ELISATM kit (Abcam®, UK).  

Princip metody ELISA  

ELISA je imunochemická metoda založená na reakci antigen–protilátka. Pro účely této 

práce bylo zvoleno přímé sendvičové uspořádání, při kterém je na dno jamky 

mikrotitrační destičky vázána primární monoklonální protilátka proti vyšetřovanému 

antigenu (analytu); v našem případě PF4, resp. sCD40L. Po přidání vyšetřované plazmy 

dojde během inkubace k navázání detekovaného analytu na primární protilátku a vznikne 

tak komplex antigen–protilátka. Na tento komplex je následně navázána další 

(sekundární) protilátka, která je enzymaticky značena (např. křenovou peroxidázou – 

HRP). V posledním kroku je do jamky přidán chromogenní substrát, jehož přeměna na 

barevný produkt je katalyzována enzymem vázaným na sekundární protilátce. Mezi 

jednotlivými kroky se obsah jamky promývá, aby se odstranily nenavázané analyty, resp. 

protilátky. Vyhodnocení množství vzniklého barevného produktu probíhá 

spektrofotometricky. [58, 59] 
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4.1.9 Průtoková cytometrie  

Pomocí fluorescenční průtokové cytometrie (FACS, Fluorescence-Activated Cell 

Sorting) jsme sledovali expresi znaků CD42b, CD61 a CD62P na povrchu trombocytů.  

Antigen CD42b je membránový glykoprotein vyskytující se na povrchu trombocytů a 

megakaryocytů. Komplex CD42 slouží jako receptor pro von Willebrandův faktor (vWF) a 

uplatňuje se tak v procesu adheze trombocytů k endotelu poraněné cévní stěny. Antigen 

CD61 (destičkový glykoprotein GPIIIa) tvoří spolu s CD41 (destičkový glykoprotein 

GPIIb) integrinový receptor pro fibrinogen – glykoproteinový komplex GPIIb/IIIa, který je 

exprimován na povrchu trombocytů a megakaryocytů. CD62P (P-selektin) je antigen, který 

je uložen v  granulech trombocytů. Během aktivace dochází k jeho translokaci na povrch 

membrány, kde zajišťuje interakci trombocytů s monocyty a neutrofily. [60, 61, 62, 63] 

Analyzovaným materiálem byla citrátová plná krev. Použity byly tyto protilátky: 

• anti–Hu CD42b APC (Exbio, Czech Republic);  

• anti–Hu CD61 FITC (Exbio, Czech Republic); 

• anti–Hu CD62P PE (Exbio, Czech Republic).  

Každá protilátka byla výrobcem specificky označena fluorochromem. Pro anti-CD42b 

to byl allophycocyanin (APC), pro anti-CD61 fluoresceinisothiocyanate (FITC) a pro anti-

CD62P phycoerytrin (PE). Exprese CD znaků byla měřena v klidovém stavu a po aktivaci 

TRAP.  

Princip fluorescenční průtokové cytometrie  

Průtoková cytometrie je metoda, která za použití laserového paprsku analyzuje 

buněčné povrchy a intracelulární molekuly charakterizující a definující různé typy 

buněk v heterogenní buněčné směsi. Dále umožňuje analýzu buněk na základě 

jejich velikosti a obsahu (vnitřní struktury). Dominantním využitím FACS je 

měření intenzity fluorescence, kterou poskytují fluorescenčně značené protilátky 

proti detekovaným antigenům. [64] 
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4.2 Druhá část – měření transfuzních přípravků ERD  

Výchozím biologickým materiálem byla pro všechna vyšetření nejprve plná krev a poté 

erytrocytový transfuzní přípravek ERD z ní vyrobený. Stejně jako v první části, i zde bylo 

odebráno 15 dárců do vaků Imuflex s deleukotizačním filtrem šetřícím trombocyty a 15 

dárců do běžných jednovaků CompoFlex. Dárci byli krevní skupiny AB RhD pozitivní či 

negativní a B RhD pozitivní či negativní.  

Plná krev byla měřena pouze dvakrát, a to v den odběru (D0) a v poslední den jejího 

skladování (D14). ERD byly měřeny v D14 (= den zpracování PK a výroby ERD), D21, D35 

a D42. Vyšetřovanými parametry byl obsah hemoglobinu (Hgb) s následným přepočtem 

na obsah v transfuzní jednotce (TU), počet trombocytů (PLT) a hemolýza. Vzorkování 

probíhalo stejně jako v první části.  

4.2.1 Vyšetření parametrů krevního obrazu  

Z parametrů krevního obrazu byl vyšetřován pouze obsah hemoglobinu, hematokrit a 

počet PLT. Vyšetření byla prováděna, stejně jako u první části, na automatickém 

hematologickém analyzátoru XN–1000 (Sysmex, Japan) a XN–1500 (Sysmex, Japan).  

4.2.2 Stanovení stupně hemolýzy  

Hemolýza byla měřena na stejném analyzátoru jako v první části – Cobas Integra 

(Roche Diagnostics, USA) a stejně tak byl vypočítáván i stupeň hemolýzy. U plné krve byl 

hemolytický index měřen v plazmě, u ERD v supernatantu.  
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5 VÝSLEDKY 

Zpracování výsledků je rozděleno na dvě části – první a druhou. První se zabývá 

sledováním a porovnáváním parametrů plné krve během 14denního skladování. Druhá 

část se pak zabývá zejména ERD vyrobenými z plné krve po 14 dnech jejího skladování. 

ERD byly skladovány a vyšetřovány po dobu 28 dnů.  

5.1 Výsledky první části – měření PK  

Výsledky jsou členěny podle jednotlivých metod. Vždy je uvedena tabulka, která 

srovnává sledované parametry v D0, D5 a D14 mezi skupinami Terumo a Compoflex a 

poskytuje přehled minimálních, maximálních a průměrných hodnot, a dále také hodnotu 

variačního koeficientu (CV). Variační koeficient udává míru rozptylu dat v rámci skupiny 

vzhledem k průměrné hodnotě. Kromě tabulek je ke každému parametru vytvořen 

spojnicový graf, který opět srovnává skupinu Terumo a Compoflex, tentokrát však pouze 

průměrné hodnoty daného parametru v každý měřící den (D0, D1, D3, D5, D10 a D14). 

Z grafu je jednoznačně vidět trend vývoje hodnot během skladování přípravků.  

Signifikantní rozdíl mezi skupinami je hodnocen pomocí p-hodnoty ve dnech D0, D5 a 

D14. Hladina významnosti  je 95 %, proto jsou za statisticky významné rozdíly 

považovány hodnoty p <0,05.  

5.1.1 Krevní obraz  

Měřenými parametry krevního obrazu jsou počty jednotlivých buněk – trombocytů 

(počet PLT), leukocytů (počet WBC) a erytrocytů (počet RBC); a dále pak obsah 

hemoglobinu v konkrétní transfuzní jednotce (Hgb v TU), který je vypočítán z objemu 

daného transfuzního přípravku a celkového hemoglobinu změřeného na hematologickém 

analyzátoru XN–1000, resp. XN–1500 (Sysmex, Japan)   
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Tabulka 1 Srovnání hodnot parametrů krevního obrazu mezi skupinami Terumo a Compoflex 

 

Deleukotizace transfuzních přípravků plné krve skupiny Terumo je příčinou 

signifikantního rozdílu v počtu trombocytů a leukocytů, a to ve všech třech dnech (PLT: 

p = 0,0008 v D0; p = 0,0021 v D5; p = 0,0032 v D14; WBC: p = 0,0000).  Rozdíly v počtu 

erytrocytů nejsou statisticky významné. Téměř všechny jednotky plné krve min. 43 g/TU. 

Pouze jedna jednotka neobsahovala toto mezinárodně doporučované minimální množství 

hemoglobinu, a to z důvodu odebrání malého množství krve od dárce. 

CV 

[%]

D0 101 204 154 17,88

D5 44 164 106 35,30

D14 59 130 102 19,47

D0 162 213 189 9,31

D5 91 217 156 22,06

D14 95 162 129 16,31

D0 0,00 0,83 0,11 222,04

D5 0,00 0,37 0,06 184,57

D14 0,00 0,17 0,02 209,53

D0 3,49 8,49 5,28 25,87

D5 3,60 8,16 5,22 24,09

D14 3,06 7,43 4,76 26,06

D0 4,00 5,07 4,52 6,88

D5 3,99 6,44 4,67 14,55

D14 3,61 5,47 4,35 12,37

D0 3,74 4,86 4,32 7,86

D5 3,72 4,86 4,32 7,05

D14 3,77 4,92 4,30 7,98

D0 44,11 64,49 56,05 9,04

D5 42,83 89,40 58,60 19,53

D14 38,32 68,57 54,86 12,67

D0 55,22 76,65 65,70 9,46

D5 55,72 76,65 65,93 8,91

D14 55,22 77,16 65,34 9,81

Průměr 

Počet PLT 

Terumo 

[x10^9/L]

Compoflex 

Sledovaný 

parametr 
Skupina Měřící den Minimum Maximum

[x10^12/L]

Compoflex 

Hgb v TU 

Terumo 

[g/TU]
Compoflex 

Počet WBC 

Terumo 

[x10^9/L]

Compoflex 

Počet RBC 

Terumo 
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Obrázek 1 Sledování průměrných hodnot parametru počet PLT v průběhu skladování 

Průměrný počet trombocytů klesá u obou skupin v průběhu skladování, hodnoty se 

odvíjí od původního počtu trombocytů v přípravku, resp. v krvi dárce.  

 

Obrázek 2 Sledování průměrných hodnot počtu WBC v průběhu skladování 

Během skladování nedochází k výrazným změnám v počtu leukocytů v rámci skupin. 

U Compoflex přípravků jejich počet mírně klesá; u Terumo se drží po celou dobu kolem 

nulových hodnot, tudíž není možné sledovat výrazné změny.  
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Obrázek 3 Sledování průměrných hodnot počtu RBC v průběhu skladování 

Průměrný počet erytrocytů je lehce vyšší u Terumo přípravků. Zároveň zde také 

dochází ke strmějším poklesům a nárůstům hodnot, což je pravděpodobně způsobeno 

vzorkováním, neboť počet RBC je parametr, který by měl být po celou dobu skladování 

víceméně konstantní.   

 

Obrázek 4 Sledování průměrného obsahu hemoglobinu v TU v průběhu skladování 

Výrazně vyšší obsah hemoglobinu v transfuzní jednotce u přípravků skupiny 

Compoflex je způsoben odběrem většího množství plné krve od dárce. Průměrný 

odebraný objem plné krve do vaků Compoflex byl 509 ml, kdežto u vaků Terumo to bylo 

431 ml. U obou skupin je nejnižší průměrná hodnota naměřena v D10.   
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5.1.2 Stupeň hemolýzy  

Tabulka 2 Srovnání hodnot stupně hemolýzy mezi skupinami Terumo a Compoflex 

 

Stupeň hemolýzy je parametr, který nevykazuje v žádný z porovnávaných dnů 

statisticky významný rozdíl mezi hodnotami skupin Terumo a Compoflex.  

 

Obrázek 5 Sledování průměrných hodnot stupně hemolýzy v průběhu skladování 

Průměrné hodnoty hemolýzy transfuzních přípravků plné krve obou skupin stoupají 

v čase. Výjimkou je den D3 u skupiny Terumo, kdy dochází oproti dni D1 k poklesu. 

Nejvyšších průměrných hodnot dosahuje hemolýza v D14, a to konkrétně 0,0185 u 

skupiny Terumo a 0,0297 u Compoflex. Dle mezinárodních doporučení je nejvyšší 

přípustná hodnota hemolýzy na konci doby skladování rovna 0,8 %. Toto kritérium splňují 

všechny testované jednotky, u žádné nebyla hodnota maximální hodnota překročena.  

Minimum Maximum Průměr CV 

[%] [%] [%] [%]

D0 0,000 0,024 0,003 277,03

D5 0,000 0,018 0,005 131,51

D14 0,000 0,044 0,019 71,58

D0 0,000 0,000 0,000 0,00

D5 0,000 0,015 0,006 101,96

D14 0,000 0,080 0,030 74,20

[%]
Compoflex 

Sledovaný 

parametr 
Skupina Měřící den 

Hemolýza 

Terumo 

0,000

0,005
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0,015
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0,025
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Hemolýza [%]
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5.1.3 Koagulační testy   

Pro posouzení koagulačních vlastností transfuzních přípravků plné krve byly měřeny a 

hodnoceny následující parametry: aktivita faktoru VIII (Faktor VIII), trombinový test (TT), 

koncentrace fibrinogenu (Fbg), protrombinový test (PT) a aktivovaný parciální 

tromboplastinový test (aPTT).  

Tabulka 3 Srovnání hodnot koagulačních testů mezi skupiami Terumo a Compoflex 

 

 

CV 

[%]

D0 85,4 177,2 126,4 23,01

D5 33,4 101,3 69,6 27,76

D14 46,7 145,6 91,9 29,48

D0 71,9 171,3 125,6 25,24

D5 42,0 106,0 106,0 27,24

D14 47,9 220,3 220,3 42,88

D0 17,8 22,9 19,6 7,36

D5 16,0 23,1 19,6 9,42

D14 15,9 22,0 18,8 9,48

D0 18,2 25,0 22,7 9,64

D5 18,8 23,0 21,0 6,56

D14 17,5 21,8 19,5 7,21

D0 1,8 2,9 2,43 12,60

D5 1,8 3,1 2,49 15,26

D14 2,1 3,5 2,59 15,18

D0 1,7 3,7 2,64 20,27

D5 1,6 3,9 2,52 18,90

D14 1,5 3,9 2,50 22,09

D0 1,0 1,3 1,03 7,59

D5 0,8 1,4 1,14 9,56

D14 0,9 1,4 1,23 9,88

D0 0,9 1,1 1,00 5,58

D5 1,0 1,3 1,13 6,06

D14 1,1 1,4 1,26 5,29

D0 0,8 1,1 0,93 8,66

D5 0,8 1,1 0,92 10,08

D14 0,6 1,0 0,84 12,32

D0 0,8 1,2 0,99 11,05

D5 0,8 1,4 0,98 15,55

D14 0,7 1,3 0,93 17,64

Sledovaný 

parametr 
Skupina Měřící den Minimum Maximum

[s]

Compoflex 

Fbg 

Terumo 

[g/L]

Compoflex 

Průměr

Terumo 

Compoflex 

TT

Terumo 

Faktor VIII 

[%]

[ratio]
Compoflex 

PT 

Terumo 

[ratio]

Compoflex 

aPTT 

Terumo 
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Aktivita faktoru VIII, koncentrace fibrinogenu (Fbg), protrombinový test (PT) a 

aktivovaný parciální tromboplastinový test (aPTT) jsou parametry, u kterých není mezi 

skupinami Terumo a Compoflex signifikantní rozdíl v žádný ze srovnávaných dnů. U 

trombinového testu (TT) prokazujeme statisticky významný rozdíl ve dnech D0 

(p = 0,0006) a D5 (p = 0,0462).  

 

Obrázek 6 Sledování průměrných hodnot aktivity FVIII v průběhu skladování 

Průměrná hladina faktoru VIII zpočátku klesá – u skupiny Terumo do dne D3, u 

Compoflex přípravků do dne D5, a následně dochází u obou skupin k elevaci hodnot. Ke 

zvýšení aktivity faktoru VIII v průběhu skladování s největší pravděpodobností nedošlo, 

pravděpodobně se jedná pouze o zkreslené hodnoty, neboť faktor VIII je vysoce 

termolabilní, a proto naměřené hodnoty v D5, D10 a D14 nemusí odrážet skutečnou 

aktivitu tohoto faktoru. Za průkazné výsledky můžeme považovat první tři dny, kdy 

dochází k očekávanému poklesu. 
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Obrázek 7 Sledování průměrných hodnot koncentrace fibrinogenu v průběhu skladování 

Koncentrace fibrinogenu u obou skupin kolísá v průběhu skladování v relativně úzkém 

rozmezí hodnot; významný pokles koncentrace fibrinogenu neprokazujeme. U skupiny 

Terumo je průměrná koncentrace fibrinogenu nejnižší v D0 a nejvyšší v D14. U Compoflex 

přípravků je tomu přesně naopak. 

 

Obrázek 8 Sledování průměrných hodnot trombinového testu v průběhu skladování 

Průměrný čas trombinového testu (TT) se zkracuje u obou skupin. Výjimkou je den D1 

u skupiny Terumo, kde pozorujeme mírné prodloužení času. Zároveň je D1 dnem 

s nejvyšší hodnotou TT pro skupinu Terumo; pro Compoflex je to den D0. Nejnižší 

hodnoty jsou u obou skupin v D14.  
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Obrázek 9 Sledování průměrných hodnot protrombinového testu v průběhu skladování 

Protrombinový test (PT) slouží především k vyšetření vnějšího koagulačního systému. 

U obou sledovaných skupin pozorujeme postupné prodlužování koagulačního času 

během skladování. 

 

Obrázek 10 Sledování průměrných hodnot aktivovaného parciálního tromboplastinového testu v průběhu skladování 

Aktivovaný parciální tromboplastinový test (aPTT) je vyšetření monitorující zejména 

vnitřní koagulační systém. Průměrný koagulační čas u přípravků skupiny Terumo 

vykazuje obdobný vývoj jako přípravky odebrané do vaků Compoflex. U skupiny Terumo 

je nárůst v D1 a D3, poté dochází ke zkracování času. U druhé skupiny je nárůst pouze 

v D1 a pak se hodnoty také snižují.  
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5.1.4 Měření pH  

Tabulka 4 Srovnání hodnot pH mezi skupinami Terumo a Compoflex 

 

Hodnoty pH jsou mezi skupinami signifikantně rozdílné ve všech dnech (p = 0,0428 

v D0; p = 0,0008 v D5; p = 0,0002 v D14).  

 

Obrázek 11 Sledování průměrných hodnot parametru korigovaného pH v průběhu skladování 

U obou skupin dochází během skladování ke snižování průměrných hodnot pH. 

Strmější pokles pozorujeme u skupiny Compoflex, kde je v D14 průměrná hodnota pH 

rovna 6,796, zatímco u Terumo je to 6,872.  

5.1.5 Agregometrie  

Pomocí impedanční agregometrie byla sledována schopnost trombocytů agregovat. 

Jako induktory agregace byly použity adenosindifosfát (ADP), kyselina arachidonová 

(ASPI) a peptid aktivující trombinový receptor (TRAP).   

CV 

[%]

D0 7,192 7,287 7,235 0,43

D5 6,987 7,097 7,046 0,45

D14 6,816 6,902 6,872 0,45

D0 7,149 7,265 7,208 0,42

D5 6,938 7,05 6,992 0,51

D14 6,739 6,845 6,796 0,44

Měřící den Minimum Maximum Průměr 
Sledovaný 

parametr
Skupina 

 pH [–]
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Tabulka 5 Srovnání hodnot parametrů agregometrie mezi skupinami Terumo a Compoflex 

 

Hodnoty agregace jsou mezi skupinami statisticky významné u všech třech použitých 

induktorů ve všechny měřící dny (ADP: p = 0,0000 v D0, D5 i D14; ASPI: p = 0,0001 v D0 a 

D14, p = 0,0000 v D5; TRAP: p = 0,0000 v D0, D5 i D14). To může být opět způsobeno 

zejména odlišným počtem trombocytů v přípravku.  

 

Obrázek 12 Sledování průměrných hodnot agregace po stimulaci ADP v průběhu skladování 

CV 

[%]

D0 9 49 29 40,93

D5 4 26 14 44,19

D14 0 11 4 61,82

D0 31 97 72 27,05

D5 18 58 37 28,21

D14 5 19 11 34,60

D0 14 41 24 33,61

D5 4 23 15 38,58

D14 0 11 4 70,57

D0 20 66 47 29,46

D5 14 50 33 30,44

D14 4 20 11 42,43

D0 12 54 38 31,78

D5 4 34 20 46,01

D14 0 20 10 52,37

D0 56 131 99 18,21

D5 39 84 57 24,37

D14 13 34 22 31,44
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V D0 je po stimulaci induktorem ADP výrazně vyšší schopnost agregace trombocytů 

obsažených v přípravcích Compoflex, avšak během 14 dnů dochází k jejímu snižování a 

v D14 je průměrná hodnota agregace u obou skupin velmi podobná.  

 

Obrázek 13 Sledování průměrných hodnot agregace po stimulaci ASPI v průběhu skladování 

V den D1 pozorujeme u Terumo i Compoflex přípravků mírný nárůst agregace po 

stimulaci ASPI; ve všech následujících dnech dochází k postupnému snižování.  

 

Obrázek 14 Sledování průměrných hodnot agregace po stimulaci TRAP v průběhu skladování 

Stimulace pomocí induktoru TRAP popisuje stejný trend vývoje schopnosti agregace 

jako u dvou výše zmíněných induktorů. Opět dochází k poklesu schopnosti trombocytů 
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agregovat. U skupiny Compoflex je pokles vždy výraznější z důvodu vyššího obsahu 

trombocytů.  

5.1.6 Tromboelastografie (TEG) 

Sledovanými parametry tromboelastografie (TEG) jsou reakční časy R (R-time) a K (K-

time), maximální amplituda (MA), úhel alfa a koagulační index (CI).  

Tabulka 6 Srovnání hodnot parametrů TEG mezi skupinami Terumo a Compoflex  

 

CV 

[%]

D0 2,7 7,9 4,6 26,99

D5 2,5 4,5 3,7 15,21

D14 3,1 5 4 12,70

D0 3,8 6,2 4,8 15,12

D5 2,9 6,8 4,3 24,35

D14 3,3 6 4,4 16,26

D0 0,8 2,2 1,2 32,22

D5 0,8 3,2 1,3 49,12

D14 0,9 2,2 1,5 23,34

D0 0,8 1,2 0,9 13,28

D5 0,8 1,9 1,1 35,12

D14 0,8 2,3 1,2 38,20

D0 53,4 66,5 60,5 6,15

D5 45 65,2 57,6 9,72

D14 52,6 61,7 56,5 5,93

D0 55,4 70,8 63,9 5,75

D5 56,8 69,1 63,1 6,05

D14 55,3 68,3 62,1 5,56

D0 65,8 83,2 77 6,06

D5 63,4 82,3 76,1 6,45

D14 68,9 78,7 73,9 4,05

D0 56,2 84,3 78,2 8,24

D5 64,3 83,2 77,2 7,35

D14 65,4 81,8 76,2 6,32

D0 -0,3 4,2 2,1 52,52

D5 -0,7 4,2 2,2 62,79

D14 0 3,4 1,6 60,15

D0 1,4 3,6 2,5 29,49

D5 0,2 3,9 2,6 43,29

D14 -0,1 3,4 2,3 43,66

Sledovaný 

parametr
Skupina Měřící den 

R-time 

Terumo 

[min]

Compoflex 

K-time 

Terumo 

Compoflex 

Úhel alfa 

Terumo 

[°]

Compoflex 

Minimum Maximum Průměr 

CI 

Terumo 

[min]

Compoflex 

MA 

Terumo 

[mm]

[–]
Compoflex 
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U reakčního času R-time nepozorujeme mezi skupinami žádný signifikantní rozdíl. 

Rozdíly hodnot parametru K-time jsou statisticky významné ve dnech D0 (p = 0,0267) a 

D14 (p = 0,0117). Maximální amplituda (MA) vykazuje signifikantní rozdíly ve všech 

dnech (p = 0,0361 pro D0; p = 0,0095 pro D5; p = 0,0002 pro D14), zatímco úhel alfa nikoliv. 

Od všech čtyř měřených parametrů je odvozen parametr pátý – koagulační index (CI). Ten 

slouží k popisu celkového koagulačního stavu a statisticky významný rozdíl u něj 

pozorujeme pouze v D14 (p = 0,0323).  

 

Obrázek 15 Sledování průměrných hodnot parametru R-time v průběhu skladování 

Reakční čas R-time popisuje iniciační fázi koagulace. U přípravků skupiny Terumo 

dochází od D0 do D5 k poklesu hodnot tohoto parametru, poslední dva měřící dny (D10 a 

D14) jeho hodnoty naopak narůstají. Hodnoty přípravků skupiny Compoflex klesají a 

stoupají v průběhu skladování.   
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Obrázek 16 Sledování průměrných hodnot parametru K-time v průběhu skladování 

Parametr K-time je ukazatelem rychlosti tvorby silného koagula. U obou skupin 

pozorujeme během skladování prodlužování časů, s výjimkou D3 u skupiny Terumo, kdy 

je průměrný čas tvorby silného koagula kratší než u skupiny Compoflex. U té naopak 

pozorujeme pokles v D5, kdy je hodnota nižší než v D3.   

 

Obrázek 17 Sledování průměrných hodnot parametru úhel alfa v průběhu skladování 

Úhel alfa též popisuje propagační fázi koagulace. U Terumo skupiny dochází v D1 

k poklesu a následně k vzestupu hodnot v D3, zatímco u skupiny Compoflex je to přesně 

naopak. Od D5 je pak trend vývoje hodnot stejný pro obě skupiny – dochází 

k postupnému snižování hodnot úhlu alfa.  
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Obrázek 18 Sledování průměrných hodnot parametru MA v průběhu skladování 

Maximální amplituda (MA) odráží absolutní pevnost koagula. Nejvyšších průměrných 

hodnot dosahuje u obou skupin v D0 – v tento den je tedy vytvořené koagulum 

nejpevnější, a naopak nejméně pevné je u Terumo přípravků v D14 a u Compoflex skupiny 

v D3.  

 

Obrázek 19 Sledování průměrných hodnot parametru CI v průběhu skladování 

Průměrné hodnoty koagulačního indexu (CI) vykazují, stejně jako tomu bylo u 

parametru úhel alfa, první tři dny zcela opačný vývoj. U Terumo přípravků dochází k 

poklesu v D1 a následně nárůstu v D3, u Compoflex přesně naopak.   
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5.1.7 Trombin generační test (TGT)  

Parametry měřené v rámci vyšetření trombin generačního testu (TGT) jsou tLag, tPeak, 

Peak, VI a ETP. Díky tomuto testu získáme přehled o celkovém procesu koagulace, nejen o 

jednotlivých fázích, o kterých nás informují běžné koagulační testy, jako např. PT či aPTT.   

Tabulka 7 Srovnání hodnot parametrů TGT mezi skupinami Terumo a Compoflex 

 

U žádného z parametrů TGT neprokazujeme signifikantní rozdíl mezi skupinami 

v žádný ze srovnávaných dnů.  

CV 

[%]

D0 1,1 4,1 3,0 28,13

D5 1,1 5,9 4,2 34,54

D14 0,9 6,4 4,2 30,20

D0 2,4 4,6 3,5 21,65

D5 2,6 6,0 4,6 24,46

D14 3,0 6,1 4,3 20,59

D0 3,5 11,3 7,9 27,36

D5 3,7 14,9 9,6 33,76

D14 3,5 171,7 19,3 218,25

D0 7,0 10,9 8,8 15,01

D5 5,5 13,5 9,8 21,28

D14 6,0 11,7 8,8 18,34

D0 166,9 775,8 386,4 49,41

D5 112,5 816,8 388,7 46,96

D14 166,9 747,2 420,6 38,57

D0 193,8 344,5 280,1 19,48

D5 196,9 537,4 353,1 33,08

D14 205,7 510,4 363,4 22,36

D0 20,7 312,1 99,3 87,84

D5 10,6 313,1 94,0 93,87

D14 34,4 286,2 120,5 57,63

D0 28,9 80,9 54,4 30,58

D5 26,1 184,5 79,3 60,38

D14 26,3 138,9 87,5 37,70

D0 2120,5 4399,6 3232,8 21,60

D5 2330,3 4339,2 3229,8 16,97

D14 2299,3 4098,2 3192,0 16,58

D0 2258,6 3748,0 2876,1 14,06

D5 2536,5 4088,3 3080,5 14,13

D14 2320,1 3743,3 2948,5 14,23

Peak 

Terumo 

Průměr 

tLag 

Terumo 

[min]

Compoflex 

Sledovaný 

parametr 
Skupina Měřící den 

[nmol]

Compoflex 

VI 

Terumo 

Minimum Maximum

[nmol/min]

Compoflex 

tPeak 

Terumo 

[min]

Compoflex 

ETP 

Terumo 

[nmol/min]
Compoflex 
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Obrázek 20 Sledování průměrných hodnot parametru TGT - tLag v průběhu skladování 

Parametr lag time (tLag) je čas potřebný k vytvoření prvního detekovatelného 

trombinu. U skupiny Terumo nastává jeho generace ve všech dnech dříve než u druhé 

skupiny. Celkově se čas u obou skupin prodlužuje, ovšem u Compoflex skupiny je 

maximum v D5, zatímco u Terumo v D14.  

 

Obrázek 21 Sledování průměrných hodnot parametru TGT - VI v průběhu skladování 

Index rychlosti (VI, velocity index) udává, jaké množství trombinu je vytvořeno za 

minutu. V D0 se u skupiny Terumo průměrně vytvoří téměř jednou tolik trombinu než u 

Compoflex. Následně však dochází k prudkému poklesu a v D1 je množství u obou 
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skupin téměř srovnatelné. Poté dochází k postupnému nárůstu; maximum u Terumo je 

v D14 a u Compoflex je to D10.  

 

Obrázek 22 Sledování průměrných hodnot parametru TGT - tPeak v průběhu skladování 

Čas, za který dojde k vytvoření maximálního množství trombinu, popisuje parametr 

tPeak (time to peak). Hodnoty jsou u obou skupin po celou dobou skladování téměř stejné, 

výrazný rozdíl je v D14, kdy u Terumo skupiny dochází k výrazné elevaci hodnot.  

 

Obrázek 23 Sledování průměrných hodnot parametru TGT - Peak v průběhu skladování 

Maximální množství vytvořeného trombinu udává parametr Peak. U obou skupin bylo 

absolutně nejvíce trombinu generováno v D10. Skupina Terumo vykazuje po celou dobu 

sledování vyšší průměrné hodnoty než Compoflex.   
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Obrázek 24 Sledování průměrných hodnot parametru TGT - ETP v průběhu skladování 

Endogenní trombinový potenciál (ETP) udává, kolik trombinu se celkem vytvořilo. U 

skupiny Terumo je toto množství vyšší ve všech dnech. U skupiny Terumo prokazujeme 

nejnižší hodnotu v D1 a nejvyšší v D10, zatímco u Compoflex je nejnižší v D0 a nejvyšší 

v D5.  

5.1.8 ELISA  

Metodou ELISA byla stanovována koncentrace destičkového faktoru 4 (PF4) a 

solubilního CD40 ligandu (sCD40L).  

Tabulka 8 Srovnání koncentrace PF4 a sCD40L mezi skupinami Terumo a Compoflex 
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CV 

[%]

D0 0,70 2,89 1,50 44,51

D5 1,25 4,17 2,66 32,25

D14 2,00 6,68 3,66 35,42

D0 0,77 3,94 2,26 45,57

D5 1,65 3,06 2,30 19,67

D14 2,97 5,19 4,05 17,67

D0 0,01 4,07 0,50 199,85

D5 0,43 6,10 1,24 110,93

D14 1,08 7,03 2,40 60,36

D0 0,03 1,08 0,34 98,57

D5 0,22 3,07 1,70 59,14

D14 1,82 6,89 3,74 41,46

Sledovaný 

parametr 
Skupina Měřící den Minimum Maximum

Koncentrace 

sCD40L 

Terumo 

[ng/mL]
Compoflex 

Průměr

Koncentrace 

PF4 

Terumo 

[ng/mL]

Compoflex 
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U koncentrace PF4 není mezi skupinami signifikantní rozdíl, hodnoty jsou ve všech 

dnech vzájemně srovnatelné. Koncentrace sCD40L vykazuje statisticky významný rozdíl 

pouze v D14 (p = 0,0045).      

 

Obrázek 25 Sledování průměrné koncentrace sCD40L v průběhu skladování 

Koncentrace solubilního CD40 ligandu se u obou skupin zvyšuje a maximálních hodnot 

dosahuje v D14. Křivky na obrázku 25 celkem přesně popisují předpokládané změny, ke 

kterým během skladování dochází. V D0 je koncentrace sCD40L vyšší u přípravků 

skupiny Terumo, neboť během deleukotizace mohlo dojít do jisté míry k aktivaci určitého 

množství přítomných trombocytů. Vzhledem k nižšímu vstupnímu počtu trombocytů u 

Terumo přípravků nemůže docházet k tak výraznému zvyšování koncentrace sCD40L jako 

u druhé skupiny, kde pozorujeme strmější nárůst.  
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Obrázek 26 Sledování průměrné koncentrace PF4 v průběhu skladování 

Koncentrace destičkového faktoru 4 se zvyšuje během doby skladování jak u Terumo, 

tak u Compoflex skupiny (u té kromě D5, kde je patrný zanedbatelný pokles). Maximální 

koncentrace dosahují oba typy přípravků v D14. Průměrné hodnoty jsou u skupiny 

Compoflex po celou dobu vyšší než u Terumo přípravků (vyjma již zmíněného dne D5).  

Rostoucí koncentrace sCD40L i PF4 svědčí o tom, že během skladování dochází 

k aktivaci a rozpadu trombocytů. Aktivace může být způsobena např. při vzorkování; 

rozpad je vzhledem k životnosti trombocytů přirozený proces.   

5.1.9 Průtoková cytometrie (FC)  

Exprese CD znaků byla u všech parametrů hodnocena na 1000 trombocytů a je 

vyjádřena jako procentuální podíl buněk, jež vykazují expresi konkrétního sledovaného 

znaku. 
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Tabulka 9 Srovnání exprese vybraných CD znaků mezi skupinami Terumo a Compoflex 

 

Při sledování exprese v klidovém stavu pozorujeme signifikantní rozdíly mezi 

skupinami u znaku CD42b v D7 (p = 0,0004) a u CD62P v D0 (p = 0,0003), D7  

(p = 0,044) i D14 (p = 0,0152). Po aktivaci TRAP je rozdíl exprese statisticky významný u 

CD42b v D7 (p = 0,0005), u CD61 v D14 (p = 0,0106) a u CD62P v D0  

(p = 0,0399).  

CV 

[%]

D0 98,8 99,8 99,2 0,31

D7 79,9 98,2 94,2 5,27

D14 81,5 96,0 92,1 4,35

D0 98,8 99,6 99,3 0,23

D7 94,6 99,3 98,1 1,45

D14 71,1 98,3 88,8 10,99

D0 98,7 99,8 99,3 0,33

D7 96,1 99,6 98,7 1,01

D14 97,1 99,6 98,5 0,71

D0 98,9 99,5 99,2 0,21

D7 97,4 99,5 98,9 0,64

D14 69,9 99,4 90,8 12,64

D0 4,5 19,2 9,7 45,04

D7 46,7 90,7 70,6 17,42

D14 73,3 90,3 84,3 5,60

D0 6,3 92,7 22,2 90,72

D7 53,4 73,4 62,3 10,33

D14 52,7 88,3 74,8 17,29

D0 99,0 99,6 99,3 0,18

D7 93,4 99,5 97,6 1,78

D14 86,4 98,7 91,6 4,59

D0 98,1 99,7 99,2 0,45

D7 83,7 97,8 93,8 4,33

D14 83,1 95,9 92,0 4,08

D0 98,9 99,7 99,3 0,21

D7 96,6 99,5 98,6 0,79

D14 87,1 99,1 94,1 5,04

D0 98,3 99,8 99,2 0,43

D7 96,8 99,5 98,6 0,84

D14 94,4 99,4 98,1 1,38

D0 92,2 97,8 95,5 2,08

D7 69,6 97,0 86,7 9,08

D14 61,8 93,8 82,8 13,04

D0 85,5 97,4 92,9 4,01

D7 68,0 93,7 85,9 7,31

D14 82,3 93,9 89,0 3,74

Exprese 

CD62P po 

aktivaci TRAP            

[%]

Exprese CD61 

po aktivaci 

TRAP            

[%]

Terumo 

Compoflex 

Terumo 

Compoflex 

Terumo 

Compoflex 

Sledovaný 

parametr 
Skupina Měřící den Minimum Maximum Průměr 

Terumo 

Compoflex 

Terumo 

Compoflex 

Terumo 

Compoflex 

Exprese 

CD42b v 

klidovém 

stavu            

[%]

Exprese CD61 

v klidovém 

stavu            

[%]

Exprese 

CD62P v 

klidovém 

stavu            

[%]

Exprese 

CD42b po 

aktivaci TRAP 

[%]
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Obrázek 27 Sledování průměrných hodnot exprese CD42b v klidovém stavu v průběhu skladování 

Exprese znaku CD42b v klidovém stavu klesá u obou skupin. Zatímco v D0 exprimuje 

CD42b téměř 100 % trombocytů (konkrétně 99,2 % u Terumo a 99,3 % u Compoflex), v D14 

je tento počet snížen na 92,1 % u přípravků Terumo a 88,8 % u Compoflex.  

 

Obrázek 28 Sledování průměrných hodnot exprese CD61 v klidovém stavu v průběhu skladování 

Znak CD61 je v D0 a D7 exprimován u přípravků obou skupin téměř ve stejné míře 

(Terumo: v D0 99,3 %, v D7 98,7 %; Compoflex: v D0 99,2 %, v D7 98,9 %), v D14 dochází 

k velmi výraznému poklesu hodnot u Compoflex skupiny, a to na 90,8 %. U Terumo je 

pokles pouze mírný (na 98,5 %).  
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Obrázek 29 Sledování průměrných hodnot exprese CD62 v klidovém stavu v průběhu skladování 

U CD62P pozorujeme největší rozdíly v expresi tohoto selektinu. U skupiny Terumo jej 

nacházíme v D0 u 9,7 % trombocytů, zatímco v D14 u 84,3 %. Přípravky skupiny 

Compoflex vykazují stejný trend, akorát v D0 je exprese detekována u 22,2 % trombocytů 

a v D14 u 74,8 %.   

 

Obrázek 30 Sledování průměrných hodnot exprese CD42b po aktivaci TRAP v průběhu skladování 

Během skladování dochází k postupnému poklesu exprese CD42b po aktivaci TRAP. 

V D0 a D14 je počet exprimujících trombocytů mezi skupinami téměř srovnatelný; 

výraznějšího rozdílu si můžeme všimnout v D7, kdy je prudší pokles u Compoflex).  
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Obrázek 31 Sledování průměrných hodnot exprese CD61 po aktivaci TRAP v průběhu skladování 

Exprese CD61 po aktivaci TRAP klesá během skladování u obou skupin. Výraznější 

pokles je u skupiny Terumo – rozdíl mezi D7 a D14 je pokles o 4,5 % (u přípravků 

Compoflex pouze 0,5 %).  

 

Obrázek 32 Sledování průměrných hodnot exprese CD62P po aktivaci TRAP v průběhu skladování 

Významnou odchylku ve vývoji hodnot během skladování pozorujeme u exprese 

CD62P po aktivaci TRAP. Počet trombocytů exprimujících tento znak relativně prudce 

klesá v mezi dny D0 a D7 – pokles pokračuje u Terumo skupiny i v D14, ovšem u skupiny 

Compoflex dochází v D14 k elevaci hodnot.  
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5.2 Výsledky druhé části – měření PK a ERD  

Výsledky jsou zpracovány v tabulkách, ve kterých jsou vzájemně srovnány všechny 

vyšetřované parametry ve všech měřících dnech mezi skupinami Terumo a Compoflex. 

Měřící dny u plné krve byly D0 a D14; u ERD D14, D21, D35 a D42. Stejně jako u první 

části výsledků, i zde jsou v tabulkách uvedeny minimální, maximální a průměrné hodnoty 

a variační koeficient (CV). Rozdílnost výsledků je hodnocena pomocí p-hodnoty 

(signifikantní rozdíl je při p<0,05). Výsledky jsou znázorněny též v grafech, ve kterých jsou 

vyneseny průměrné hodnoty jednotlivých parametrů během skladování.  

5.2.1 Vyšetřování parametrů v plné krvi (PK)  

Tabulka 10 Srovnání hodnot vybraných parametrů PK mezi skupinami Terumo a Compoflex 

 

Signifikantní rozdíly mezi skupinami Terumo a Compoflex byly prokázány v D0 u 

parametru Hgb/TU (p = 0,0141) a u hemolýzy (p = 0,0495). V D14 jsou statisticky 

významné rozdíly pouze u počtu PLT (p = 0,0029).  

CV 

[%]

D0 50,06 70,96 60,72 10,20

D14 33,67 118,82 61,26 29,33

D0 57,61 74,41 66,31 8,27

D14 58,99 88,75 68,40 10,75

D0 83,00 225,00 123,00 29,40

D14 27,00 88,00 48,80 33,22

D0 76,00 231,00 147,13 31,94

D14 31,00 164,00 80,53 42,24

D0 0,039 0,108 0,066 30,17

D14 0,016 0,145 0,071 43,27

D0 0,049 0,170 0,088 42,17

D14 0,051 0,143 0,089 28,99

Terumo 

Compoflex 

Hemolýza 

[%]

Terumo 

Compoflex 

Terumo 

Compoflex 

Hgb v TU 

[g/TU]

Počet PLT 

[x10^9/L]

Sledovaný 

parametr 
Skupina Měřící den Minimum Maximum Průměr 
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Obrázek 33 Sledování průměrných hodnot obsahu hemoglobinu v TU (v PK) v průběhu skladování 

Vyšší průměrné hodnoty obsahu hemoglobinu v transfuzní jednotce jsou zapříčiněny 

zejm. větším množstvím odebrané krve u přípravků skupiny Compoflex. Průměrný objem 

plné krve Terumo je 451 ml, zatímco u Compoflex je to 517 ml.  

 

Obrázek 34 Sledování průměrných hodnot počtu PLT (v PK) v průběhu skladování 

Počet trombocytů u obou typů přípravků klesá, u Terumo plné krve jsou hodnoty nižší 

z důvodu deleukotizace, při které mohla být určitá část trombocytů zachycena 

deleukotizačním filtrem.  
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Obrázek 35 Sledování průměrných hodnot hemolýzy (v PK) v průběhu skladování 

U plné krve Terumo je procento hemolýzy nižší v D0 i D14 oproti druhé skupině. 

Zároveň však u této skupiny dochází v D14 k nárůstu hodnot, zatímco u Compoflex je 

hodnota téměř stejná.  
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5.2.2 Vyšetřování parametrů v erytrocytárním transfuzním přípravku ERD  

Tabulka 11 Srovnání hodnot vybraných parametrů ERD mezi skupinami Terumo a Compoflex 

 

Statisticky významné rozdíly byly při porovnání Terumo a Compoflex skupiny zjištěny 

ve všech třech dnech u stanovení Hgb v TU a počet PLT (u obou parametrů je p = 0,0000 ve 

všechny dny kromě D14 u Hgb v TU, kdy je p = 0,0001). Rozdíl v hemolýze je významný 

pouze v D14 (p = 0,0043 ) a D21 (p =  0,0179).  

CV 

[%]

D14 49,14 64,82 58,78 9,10

D21 49,45 64,82 59,28 9,15

D35 49,76 64,53 59,01 8,86

D42 49,76 64,23 58,83 9,15

D14 42,77 58,02 50,27 9,20

D21 43,01 57,17 49,76 9,04

D35 43,25 56,88 49,57 8,78

D42 42,77 57,17 49,23 9,11

D14 11,00 95,00 43,33 54,24

D21 42,00 158,00 83,40 35,42

D35 64,00 171,00 110,27 28,92

D42 74,00 179,00 121,87 27,64

[x10^9/L] D14 1,00 7,00 3,20 46,05

D21 1,00 6,00 3,00 47,14

D35 2,00 12,00 3,40 74,41

D42 2,00 4,00 2,73 29,22

D14 0,07 0,03 0,12 44,23

D21 0,16 0,12 0,26 26,24

D35 0,27 0,14 0,43 31,74

D42 0,30 0,14 0,46 35,90

D14 0,06 0,20 0,11 34,73

D21 0,14 0,40 0,21 30,60

D35 0,20 0,56 0,30 32,88

D42 0,20 0,68 0,31 39,49

Compoflex

Compoflex

Compoflex

Hgb v TU 

Počet PLT 

Hemolýza 

[g/TU]

[%]

Terumo 

Terumo 

Terumo 

Minimum Maximum Průměr 
Sledovaný 

parametr 
Skupina Měřící den 
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Obrázek 36 Sledování průměrných hodnot obsahu hemoglobinu v TU (v ERD) v průběhu skladování 

Minimální množství hemoglobinu v jedné transfuzní jednotce ERD je dle 

mezinárodních doporučení 40 g/TU. Tuto podmínku splňují všechny testované jednotky 

ve všechny dny. Průměrně je obsah hemoglobinu je vyšší u Terumo přípravků.   

 

Obrázek 37 Sledování průměrných hodnot počtu PLT (v ERD) v průběhu skladování 

ERD vyrobené z plné krve odebrané do vaku Compoflex neobsahují téměř žádné 

trombocyty (řádově nižší jednotky x10^9/L). U druhé skupiny pozorujeme naopak velmi 

vysoký počet trombocytů, s dokonce rostoucím trendem (řádově vyšší desítky x10^9/L). 

Počet trombocytů je u mnoha jednotek ERD vyšší, než byl původní počet v plné krvi – 
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pravděpodobně byly analyzátorem počítány trombocyty, které se během skladování, 

vzhledem k jejich krátké životnosti, rozpadly.  

 

Obrázek 38 Sledování průměrných hodnot hemolýzy (v ERD) v průběhu skladování 

Během skladování přípravku ERD dochází u obou skupin k nárůstu procenta 

hemolýzy. Ani u jedné skupiny ale není na konci doby skladování (D42) větší než 0,8 %, 

což je dle mezinárodních doporučení maximální přípustná hodnota pro tento parametr 

kvality.  
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6 DISKUZE 

Cílem praktické části diplomové práce bylo ověřit vliv deleukotizace na vlastnosti 

transfuzního přípravku plné krve a vzájemné srovnání s vlastnostmi nedeleukotizované 

plné krve. Nedeleukotizovaná plná krev sloužila jako kontrolní skupina, abychom mohli 

ověřit vliv deleukotizace především na hemostatickou funkci plné krve a také její vliv na 

funkčnost trombocytů.  

Kromě vlivů deleukotizačního filtru jsou trombocyty vystaveny také skladování při 

„nestandardní“ teplotě. Běžné TP trombocytů jsou skladovány při teplotě 22  2°C za stálé 

agitace. Trombocyty v plné krvi však byly skladovány při teplotě 4  2°C bez agitace. 

Výsledky studií zabývajících se touto problematikou prokázaly, že trombocyty skladované 

při chladničkové teplotě bez agitace vykazují lepší schopnost agregace a vzniklá 

hemostatická zátka je pevnější. Na některých pracovištích zejm. v USA jsou tak pro léčbu 

aktivního krvácení používány trombocyty skladované v chladu.  [65] 

Studií, která se alespoň z části zabývala podobnou problematikou jako tato práce, je 

studie autorky Kimberly A. Thomas s názvem Effect of leukoreduction and pathogen reductin 

on the hemostatic function of whole blood. Autorka ve své práci srovnává celkem čtyři skupiny 

přípravků plné krve – deleukotizovanou PK, patogen redukovanou PK, deleukotizovanou 

i patogen redukovanou PK a nijak neošetřenou plnou krev. Jedním z výstupů této práce je 

mj. fakt, že na trombocyty má výraznější vliv redukce patogenů než deleukotizace. 

Deleukotizace plné krve byla prováděna, stejně jako v našem případě, pomocí odběrové 

soupravy s filtrem šetřícím trombocyty IMUFLEX® WB-SP (Terumo BCT, USA). [66] 

V počtu leukocytů a trombocytů jsme došli ke stejným závěrům jako v případě výše 

zmíněné studie autorky Kimberly A. Thomas. Počet leukocytů je u deleukotizovaných 

přípravků téměř vždy nulový (u nás jsme v některých případech detekovali minimální 

zbytkové množství, ale pravděpodobně se mohlo jednat o nepřesnost měření analyzátoru; 

nejedná se o klinicky významné hodnoty). Počet trombocytů klesá v průběhu skladování, 

neboť během 14 dnů dochází k jejich postupnému rozpadu. [66] 
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U protrombinového testu pozorujeme mírné prodloužení koagulačního času, u testu 

aPTT nepozorujeme výraznější změny v hodnotách během skladování. Koncentrace 

fibrinogenu je rovněž relativně konstantní po celou dobu skladování. Všechny tyto naše 

výsledky se shodují s výsledky již výše zmiňované studie. [66] 

Výsledky impedanční agregometrie, kterou jsme ověřovali funkčnost trombocytů, jsou 

opět shodné s výsledky ze studie Kimberly A. Thomas – během skladování klesá 

schopnost trombocytů agregace po stimulaci vybranými induktory (ADP, ASPI a TRAP). 

V našem případě jsme však funkčnost trombocytů vyšetřovali ještě pomocí průtokové 

cytometrie, kterou prokazujeme, že trombocyty funkční jsou. Tato dvě vyšetření si tak 

vzájemně oponují, ale vzhledem k vypovídající hodnotě obou metod jsou pro nás 

výsledky průtokové cytometrie směrodatnější. [66] 

Jediným parametrem, u kterého pozorujeme naprosto opačný trend je koncentrace PF4 

stanovovaná pomocí metody ELISA. Zatímco my jsme pozorovali vzrůstající koncentraci, 

v případě studie Kimberly A. Thomas je tomu přesně naopak. Jelikož během skladování 

dochází k rozpadu trombocytů, lze vzrůstající koncentraci PF4 očekávat, neboť dochází 

k uvolnění PF4 z α granul rozpadlých trombocytů. Koncentrace sCD40L vykazuje 

vzrůstající trend u obou studií. [66] 

Deleukotizovaná plná krev (PKD) je v České republice novým transfuzním přípravkem, 

jehož léčebné použití je striktně omezeno pouze na podání z vitální indikace u pacientů s 

masivním krvácením. Dosud byla u polytraumatizovaných pacientů s masivním 

krvácením aplikována hemostatická resuscitace pomocí tzv. masivního transfuzního 

protokolu (MTP), za jehož nejadekvátnější poměr v podávání jednotlivých krevních 

komponent je považován poměr 1:1:1 (plazma:trombocyty:erytrocyty).  

Na jaře tohoto roku však byla aplikace deleukotizované plné krve zavedena do praxe. 

Dne 1. června 2020 byla poprvé v České republice podána plná krev v rámci 

přednemocniční péče pacientovi s život ohrožujícím krvácením, a to posádkou ZZS 

Hradec Králové. Druhým pracovištěm, kde je plná krev podávána je Ústřední vojenská 

nemocnice – vojenská fakultní nemocnice v Praze. Zde je plná krev podávána taktéž od 
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června roku 2020, a to na oddělení Emergency, které má ve svém příručním skladě 

k dispozici 2 TU PKD (KS 0 RhD negativní s nízkým titrem anti-A a anti-B protilátek). [38] 
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7 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv má na trombocyty deleukotizační filtr 

šetrný k trombocytům a jak deleukotizace obecně ovlivní vlastnosti plné krve. Jako 

srovnávací skupina byla použita nedeleukotizovaná plná krev.   

Většina parametrů vykazuje v průběhu skladování podobný trend vývoje hodnot u 

obou skupin. Zejména díky průtokové cytometrii jsme zjistili, že trombocyty nebyly při 

deleukotizaci výrazně poškozeny či aktivovány, a zachovaly si tak svou funkčnost 

podobně jako trombocyty v plné krvi kontrolní skupiny.  

Statisticky významné rozdíly mezi skupinami přípravků PK prokazuje v D0, D5 i D14 u 

následujících parametrů: počet WBC a PLT, pH, agregometrie (u všech tří induktorů), 

exprese znaku CD62P v klidovém stavu a u parametru MA (TEG). Naopak signifikantní 

rozdíly mezi skupinami neprokazujeme u parametrů: počet RBC, hemolytický index, 

všechny parametry TGT, koncentrace PF4, aktivita faktoru VIII, koncentrace fibrinogenu, 

PT, aPTT, exprese znaku CD61 v klidovém stavu a u parametrů úhel  a R-time (TEG). 

Trombinový test (TT) je významně rozdílný v D0 a D5; TEG parametr K-time v D0 a D14, 

CI v D14; koncentrace sCD40L v D14. Signifikantně rozdílné jsou také hodnoty exprese 

znaku CD42b v klidovém stavu v D7; po aktivaci TRAP jsou signifikantní rozdíly v expresi 

CD42b v D7, CD61 v D14 a CD62P v D0.  

Z námi naměřených výsledků neprokazujeme významný vliv deleukotizace na 

hemostatickou funkci a parametry kvality plné krve.  

U přípravků ERD je v D14, D21, D35 i D42 signifikantně rozdílný počet PLT a množství 

hemoglobinu v TU. U hemolytického indexu prokazujeme statisticky významné rozdíly 

pouze v D14 a D21.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ADP     adenosindifosfát  

Anti-HLA   protilátky proti lidským leukocytárním antigenům   

Anti-HNA    protilátky proti lidským neutrofilním antigenům  

APC    allophycocyanin 

aPTT     aktivovaný parciální tromboplastinový test  

ASPI    kyselina arachidonová  

ATP    adenosintrifosfát  

AU    arbitrární jednotka  

AUC     plocha pod křivkou  

     area under curve  

CD     diferenciační znak  

     cluster of differentiation  

CD42b    diferenciační znak 42b  

CD61    diferenciační znak 61 

CD62P    diferenciační znak 62P (P-selektin)  

CI    koagulační index  

COL    kolagen 

CV     variační koeficient  

ČZP    čerstvě zmražená plazma  

DCR    damage control resuscitation  

DIC     diseminovaná intravaskulární koagulace  

EBR    erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované  

ELISA    Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay  

ERD     erytrocyty resuspendované deleukotizované  

ETP    endogenní trombinový potenciál  

Fbg    fibrinogen  

FC     průtoková cytometrie  

     flow cytometry  

FFC     fluorescenční průtoková cytometrie  

     fluorescent flow cytometry  

FII    koagulační faktor II 

FITC     fluoresceinisothiocyanate  
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FIX     koagulační faktor IX  

FN HK    Fakultní nemocnice Hradec Králové  

FNHTR    febrilní nehemolytická potransfuzní reakce  

FV    koagulační faktor V  

FVII    koagulační faktor VII 

FVIII    koagulační faktor VIII 

FX    koagulační faktor X 

FXI    koagulační faktor XI 

FXII    koagulační faktor XII 

GP    glykoprotein 

Hct     hematokrit  

Hgb    hemoglobin  

HI    hemolytický index  

HRP    křenová peroxidáza  

HTR    hemolytická potransfuzní reakce  

HVLP     hromadně vyráběné léčivé přípravky  

IVLP     individuálně vyráběné léčivé přípravky  

KIN    Klinika infekčních nemocí  

MA    maximální amplituda  

MEA    multiplate electrode aggregometry  

MTP    masivní transfuzní protokol  

OHKT    Oddělení hematologie a krevní transfuze  

OKB    Oddělení klinické biochemie  

p    p-hodnota   

PAI     inhibitor tkáňového aktivátoru plazminu  

PE    phytoerytrin  

PF4    destičkový faktor 4 

    platelet factor 4  

PK    plná krev  

PKD    plná krev deleukotizovaná  

PLT    trombocyty  

    platelets  

PPC    parciální protrombinový komplex  

partial prothrombin complex  
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PT    protrombinový test  

RABBIT   Rapid Administration of Blood by HEMS in Trauma 

RBC    erytrocyty 

    red blood cells  

RhD     antigen D skupinového systému Rh (Rhesus)  

RISTO     ristocetin  

ROTEM   rotační tromboelatografie  

sCD40L   solubilní diferenciační znak 40 ligand  

TACO     přetížení oběhu transfuzí  

    transfusion associated overload  

TEG    tromboelastografie  

TF    tkáňový faktor  

TGA    trombin generační test  

    thrombin generation assay  

TGT     trombin generační test  

TIC     traumatem indukovaná koagulopatie  

TP     transfuzní přípravek  

t-PA     tkáňový aktivátor plazminu  

TRALI    akutní poškození plic spojené s transfuzí  

    transfusion related acute lung injury    

TRAP     peptid aktivující trombinový receptor  

TT    trombinový test  

TU    transfuzní jednotka  

U    jednotka     

VI     rychlost tovrby trombinu 

    velocity index  

vWF    von Willebrandův faktor  

WBC    leukocyty  

    white blood cells  

WB-SP    vak na plnou krev s filtrem šetrným k trombocytům  

    whole blood saving plateles  

ZZ    zdravotnické zařízení  

ZZS    zdravotnická záchranná služba  

ŽOK    život ohrožující krvácení  
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