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Název diplomové práce: Plná krev – nový transfuzní přípravek s obsahem trombocytů  

 

Cíl práce : Cílem této práce bylo in vitro hodnocení parametrů kvality a hemostatických funkcí 

deleukotizované plné krve a jejich vzájemné porovnání s nedeleukotizovanou plnou krví. 

Stejným způsobem byly porovnávány vybrané parametry u transfuzních přípravků ERD 

vyrobených z plné krve po 14 dnech jejího skladování.  

Metody: Plná krev odebraná od celkem 30 dárců krevní skupiny A byla rozdělena do dvou 

skupin  – plná krev deleukotizovaná pomocí in-line filtru šetřícího trombocyty odebraná do 

odběrových vaků IMUFLEX® WB-SP (Terumo BCT, USA) a nedeleukotizovaná plná krev 

odebraná do standardních odběrových vaků CompoFlex® Single System (Fresenius Kabi, 

Germany). Obě skupiny byly skladovány při teplotě 42°C po dobu 14 dnů a ve vybrané dny 

(D0, D1, D3, D5, D10 a D14) u nich byly měřeny následující parametry: počet WBC, RBC, PLT, 

Hgb, hemolýza, pH, TEG, FVIII, TT, PT, aPTT, agregometrie, koncentrace PF4 a sCD40L 

pomocí metody ELISA. Dále byla ve dnech D0, D7 a D14 měřena pomocí průtokové cytometrie 

míra exprese markerů aktivace trombocytů – CD62P (P-selectin), CD42b a CD61 v klidové fázi 

a po aktivaci TRAP. Přípravky ERD byly vyrobeny z plné krve odebrané od 30 dárců krevní 

skupiny B či AB. Měření paramterů (počet RBC, PLT, Hgb a hemolýza) probíhalo v D14, D21, 

D35 a D42.  

Výsledky: Statisticky významné rozdíly mezi skupinami nebyly prokázány u těchto 

parametrů – PT, aPTT, Fbg, FVIII, hemolýza a Hgb. Počet PLT byl u deleukotizovaných 

přípravků v D0 signifikantně nižší v porovnání s nedeleukotizovanými. Jeden z parametrů 

TEG, koagulační index (CI), byl významně rozdílný pouze v D14 – u deleukotizované plné 

krve byly jeho hodnoty nižší oproti nedeleukotizované krvi. Tato skutečnost koreluje 

s rozdílně vzrůstající koncentrací sCD40L v D14. Největší rozdíly v expresi vykazuje znak 

CD62P, který je v klidovém stavu signifikantně rozdílný ve všech třech dnech.  

Závěry: Neprokazujeme vliv deleukoizace na parametry kvality ani na hemostatickou funkci 

plné krve. Přípravky ERD jsou ttéž srovnatelné.  
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