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Abstrakt 
 

Magda Popelová: Trombofilní stavy – riziko arteriálních a žilních trombóz. 

 

 Trombofilie je vrozená nebo získaná porucha hemostatického 

mechanismu, která je pravděpodobnou příčinou zvýšené tendence k trombóze 

(definice Pracovní skupiny pro hemostázu a trombózu Britské společnosti pro 

hematologii). 

 Cílem studie bylo vytvořením skupiny osob s prodělanou TEN                 

a vyšetřením jejich vybraných hemokoagulačních parametrů potvrdit spojitost 

trombofilie a TEN. Do studie bylo zařazeno 50 osob, u kterých jsme stanovili 

hodnotu vybraných testů. Z testů hemokoagulace jsme hodnotili PT, aPTT, 

fibrinogen, TT, AT, D-dimer, APC – R, Lupus antikoagulans,  aktivitu proteinu S, 

antigen proteinu C. Z molekulárně – genetické diagnostiky byly vyšetřeny:  FVL, 

MTHFR, PGM. 

 U většiny osob byl nalezen alespoň jeden typ trombofilie, ve sledované 

skupině ovšem převažovala přítomnost dvou a více trombofilních faktorů 

současně. Laboratorní diagnostikou trombofilie jsme potvrdili u vyšetřovaných 

osob zvýšenou tendenci ke vzniku trombóz. 

 Přesná a včasná diagnostika trombofilních stavů, koincidence 

trombofilních faktorů, jejich současného působení jako nezávislých faktorů 

může být přínosem v klinické praxi. Odhalení těchto souvislostí a přítomnost 

trombofilních stavů umožní zařadit pacienta do skupiny osob ohrožených TEN, 

umožní zabránit vzniku nebo rekurenci TEN vhodně volenou profylaxí. 
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Summary 
 

Magda Popelová: Thrombophilia states – risk of arterial and venous          

thrombosis 

 

 Thrombophilia is a congenital or acquired disorder of haemostatic 

mechanism, which is a probable cause of the propensity to develop thrombosis 

(definition of The Working Group for Haemostasis and Thrombosis of the British 

Society for Haematology). 

 The aim of the study was to confirm the association of thrombophilia with 

thromboembolic disease (TED) in a group of subjects with a history of TED by 

examining their selected haemocoagulation parameters. 50 patients were 

enrolled in the study, in which the results of selected tests were explored. The 

evaluated haemocoagulation tests included PT, aPTT, fibrinogen, TT, AT,        

D – dimer, APC – R, Lupus anticoagulants, protein S activity, protein C antigen. 

In case of molecular-genetic diagnostics the patients were tested for FVL, 

MTHFR and PGM. 

 At least one type of thrombophilia was found in most patients; in the 

monitored group, however, two or more simultaneous thrombophilia factors 

prevailed. Laboratory diagnostics of thrombophilia confirmed an increased 

propensity to thrombosis in examined patients. An accurate and timely 

diagnosis of thrombophilia states , coincidence of thrombophilia factors, and 

their simultaneous activity as independent factors can contribute to clinical 

practice. Discovering these associations and occurrence of trombophilia states 

will enable to classify a patient as a person threatened with TED, and will make 

it possible to prevent the development or reccurence of TED by implementing 

appropriate prophylaxis. 
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Seznam zkratek 
 

APA 

APS 

APC 

APC-R 

aPTT 

antifosfolipidové protilátky 

antifosfolipidový syndrom 

aktivovaný protein C 

rezistence na aktivovaný protein C 

aktivovaný parciální tromboplastinový čas 

Arg arginin 

AT 

CBS 

C4BP 

DNA 

ELISA 

Fbg 

FDP 

antitrombin 

cystation-β-syntetáza 

protein vázající složku C4b komplementu 

deoxyribonukleová kyselina 

enzymimunoanalýza 

fibrinogen 

fibrin-fibrinogen degradační produkty 

FV faktor V 

FVa aktivovaný faktor V 

FVL 

FVIIIa 

mutace faktoru V- Leiden 

aktivovaný faktor VIII 

Gln 

LA 

LDL 

mRNA 

MTHFR 

PAI 

glutamin 

lupus antikoagulans 

lipoprotein o nízké hustotě 

mediátorová ribonukleová kyselina 

methylen - tetrahydrofolát reduktáza 

inhibitor aktivátoru plazminogenu 

PGM mutace protrombinu 20210 A 

PS 

PT 

RS 

SPR 

TEN 

protein S 

protrombinový čas 

reaktivní místo 

komůrka s pevnou fází ( Solid phase receptacle ) 

trombembolická nemoc 

Thr threonin 

t-PA tkáňový aktivátor plazminogenu 
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TT trombinový čas 

vWf von Willebrandův faktor 
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1. Úvod 
 

 Trombofilní stavy se řadí mezi poruchy krevního srážení (hemostázy), 

projevující se zvýšeným sklonem k tvorbě trombů v žilách nebo v arteriích. 

Předchází vlastnímu procesu trombotizace. V obou systémech je princip vzniku 

trombotizace odlišný. 

 Klíčovou úlohu při tvorbě arteriálního trombu hrají aktivované krevní 

destičky a dysfunkce endotelu, v případě žilní trombózy jde o defekt 

koagulačních faktorů, inhibitorů krevního srážení, přítomnost patologických 

protilátek, patologickou destičkovou funkci , patologii cévní stěny a řadu dnes již 

známých provokujících faktorů žilního trombembolismu.(7) 

 V primární prevenci trombózy je důležitá znalost obecných provokujících 

faktorů a konkrétních rizik daného pacienta, což znamená i včasné vyšetření 

trombofilních stavů u pacientů, kteří z jejich odhalení mají prospěch. 

Vyšetřování trombofilních stavů má rozhodující význam pro optimální volbu 

léčby a délku jejího podávání. 

 V současné době je známá celá řada trombofilních stavů vrozených         

i získaných. Osoby s některým trombofilním stavem mají obecně vyšší riziko 

první trombembolické příhody oproti osobám ve zdravé populaci. 

 Včasná diagnostika trombofilních stavů pomáhá předcházet vzniku 

trombembolizmu, případně rekurenci trombózy také před očekávanou zátěží 

(náročná operace, dlouhodobá imobilizace, před léčbou estrogeny). V případě 

odhalení defektu je vhodná antitrombotická profylaxe výhodnější 

z medicínského i ekonomicko – společenského hlediska, než vzniklou trombózu 

a její následky léčit.  
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2. Teoretická část 
 

2. 1. Definice a rozdělení  

  

 Trombofilní stav (trombofilie) je vrozená nebo získaná porucha 

hemostatického mechanismu spojená se zvýšenou tendencí ke vzniku 

trombózy.  

 

 Rozlišujeme trombofilní stavy: 

a) vrozené (kongenitální), podmíněné geneticky. Sklon k trombóze se 

manifestuje v mladším věku, často s recidivami. Dědičnost nedostatku 

inhibitoru krevního srážení je vyvolána chyběním nebo mutací 

příslušného genu.  

b) získané (sekundární), vznikají kdykoli v průběhu života za rizikových 

situací (operace, úrazy, imobilizace, některé chemoterapeutické režimy, 

záněty, gravidita, šestinedělí, hormonální antikoncepce, estrogenní 

substituce, autoimunní choroby, hematologické malignity, abnormality 

cévní stěny)  (1) 

 

2. 2. Vrozené trombofilní stavy 

 

 V pořadí dle klinické významnosti (2) : 

• rezistence na aktivovaný protein C (APC – R), příčina je 

většinou: 

 mutace faktoru V Leiden (FVL), faktoru V Cambridge 

 mutace protrombinu 20210 A (PGM) 

 deficit antikoagulačních faktorů: proteinu C, proteinu S 

(PS), antitrombinu (AT) 

 dysfibrinogenémie 

 hyperhomocystémie 
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2. 2. 1  Rezistence na aktivovaný protein C (APC – R) 

 APC – R představuje nedostatečnou nebo vůbec žádnou odpověď na 

aktivovaný protein C. Jde o odolnost koagulačního systému vůči inhibičnímu 

vlivu proteinu C na koagulačně aktivní faktory Va a VIIIa.  

 Vrozená APC-R může být vyvolána: 

• jednobodovou mutací genu pro koagulační faktor V 

(Leidenská mutace, Cambridge mutace) – 90-95 % případů 

• postižení dnes neznámým defektem – 5-10 % případů (3) 

 

Typicky je provázena výskytem venózní trombózy. Incidence APC-R kolísá 

v Evropě mezi 2-8 %, ale u pacientů s venózní trombózou ji nacházíme až ve 

20-60 %. V arteriálním řečišti není považována za významný faktor, může 

ovšem potencovat působení dalších rizikových faktorů pro arteriální trombózu. 

 Postižené osoby mají celoživotně zvýšené riziko trombózy, které 

s věkem stoupá. U heterozygotů je trombotické riziko zvýšeno 5-10x,                 

u homozygotů 50-100x. Relativně častá je koincidence APC-R, protrombinové 

mutace, vrozeného defektu proteinů C, S a antitrombinu. (1) 

 

2. 2. 2  Mutace faktoru V Leiden (FVL) 

 Jde o bodovou mutaci v exonu 10 genu kódujícím faktor V (FV), kde 

v pořadí nukleotidů dochází k záměně G za A (G 1691 A), což způsobuje 

záměnu aminokyseliny arginin (Arg) za glutamin (Gln). Záměna postihuje FV 

pouze v místě, kde je molekula FVa atakována aktivovaným proteinem C. 

 

FVL FV 
↓ ↓ 

Arp – Gln Arp  -  - Gly Arg

 

 FVL má normální prokoagulační aktivitu, ale nemůže se aktivovaným 

proteinem C štěpit. Inaktivace faktorů Va a VIIIa je velmi pomalá, faktor zůstává 

ve své aktivované podobě a může se podílet v komplexu protrombinázy na 

zvyšování hladiny trombinu. (3) 

 - Gly 
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 Ve skupinách nemocných s recidivujícími trombotickými projevy 

převážně ve venózní oblasti byla detekována mutace FVL u 20-40 % pacientů. 

U heterozygotů je riziko trombembolických komplikací zvýšeno 3-5x,                 

u heterozygotních pacientek s hormonální antikoncepcí je zvýšeno 30-50x.          

U homozygotů s perorální antikoncepcí je riziko zvýšeno více jak stonásobně. 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1:Faktor V- Leiden (5)                                 Obr. 2: Místo bodové mutace – FVL (6)           

 

 

 

2. 2. 3  Mutace faktoru V-Cambridge 

 Defektem je jednobodová mutace FV, který má v pozici 306 místo 

aminokyseliny Arg aminokyselinu threonin (Thr). Mutace faktoru V-Cambridge 

se vyskytuje přibližně u 2-3 % mutací FV. 

 

FVCambridge FV 
↓ ↓ 

Arp – Thr Arp  -  - Gly Arg - Gly 



 15 

 

2. 2. 4  Mutace protrombinu 20210 A (PGM) 

 Lokalizace a typ mutace je spojovaná s alelou 20210 A protrombinového 

genu. Jedná se o neexonovou oblast s regulační funkcí, jelikož se u části 

pacientů prokázala vyšší hladina protrombinu. Přesný mechanismus, jakým 

protrombinová mutace zvyšuje riziko hyperkoagulace však nebyl dosud 

objeven.(4) PGM je druhou nejčastější příčinou vrozené venózní trombózy 

s incidencí 1-2 % ( u pacientů s venózní trombózou 2-20 %). Je prokázaným 

rizikovým faktorem i pro arteriální trombózu ( infarkt myokardu).(1) 

 

2. 2. 5  Deficit proteinu C 

 Kongenitální deficit či dysfunkce proteinu C jsou způsobeny především 

mutacemi genu proteinu C. V současné době je známo několik desítek 

bodových mutací.  Z klinického hlediska lze defekty rozdělit na typ I, kdy jde      

o nízkou aktivitu i antigen PC a vzácnější typ II, představující nízkou aktivitu při 

různé hladině antigenu.  

 U homozygotních nebo dvojitě heterozygotních pacientů s defektem 

proteinu C se porucha může manifestovat hned po porodu jako purpura 

fulminans. Jde o generalizovanou trombotizaci v mikrocirkulaci. U některých 

pacientů s defekty proteinu C se může po nasazení perorálních antikoagulancií 

kumarinového typu objevit kumarinová nekróza, postihující nejčastěji oblasti 

s vyšším obsahem podkožního tuku a chudým cévním zásobením.   

 Postiženy jsou obézní ženy s nekrózami v oblasti prsů, břicha nebo 

hýždí. Histologicky vidíme trombózy v podkožních arteriolách nebo venulách. 

Pacienti s defektem proteinu C jsou ohroženi hyperkoagulací převážně ve 

venózní oblasti, jsou však popsány i komplikace arteriální (infarkty myokardu, 

cévní mozkové příhody). 

 U osob s deficitem proteinu C je riziko žilní trombózy 10x vyšší než         

u osob s normální hladinou. Dědičný deficit se v populaci vyskytuje asi                 

u 0,2-0,4 % osob a je zjistitelný u 3 % nemocných se žilní trombózou. (7) 
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2. 2. 6  Deficit proteinu S (PS) 

 PS se účastní inhibice jako neenzymatický faktor v systému 

aktivovaného proteinu C (APC), kde zvyšuje jeho schopnost degradovat 

aktivované FVa a FVIIIa. Inhibice FVIIIa s APC vyžaduje nejen zapojení 

aktivovaného PS, ale i funkčnost FV, který působí jako kofaktor APC.  

FV má v hemostáze prokoagulační i inhibiční funkci. PS však může inhibovat 

protrombinázu sám, tj. mimo působení APC .  

 Za normálních okolností se 70 % PS v plasmě vyskytuje ve vázané 

formě na proteinový nosič složky C4b komplementu (C4BP). Koncentrace 

volného PS v krvi, který je schopen se zapojit do systému APC závisí na 

vazebné kapacitě C4BP pro PS. (7) 

 Deficit PS dělíme na typ I, který je charakterizován poklesem jak 

antigenu, tak jeho volné složky. Typ II je spojen s dysfunkcí PS, jeho hladina je 

normální. Typ III je dán nižší hladinou volného PS v plasmě, ovšem celková 

koncentrace volného i vázaného PS je normální. 

 

2. 2. 7  Deficit antitrombinu (AT) 

 Primární deficit AT se nevyskytuje často, v populaci asi 0,02 % osob.     

U pacientů s hlubokou žilní trombózou je její příčinou v 1 %. Je však spojen se 

závažnějším průběhen trombembolické nemoci (TEN).  

 Rozeznáváme dva typy dědičného deficitu AT: 

• deficit AT I. typu, kdy je redukce hladiny AT prokázána při 

vyšetření funkce ( chromogenním substrátem), ale i antigenu AT 

(detekce ELISA testy) 

• deficit AT II. typu, kdy je prokazován jen funkční defekt. Hladina 

antigenu AT je v normě. Deficit II. typu se dále dělí do tří 

podskupin : 

o RS typ s mutací AT, která vede k jeho dysfunkci 

v reaktivním místě (RS) 

o HBS typ AT , mutace vede k dysfunkci vazby s heparinem 

(HBS) 

o PE typ s mutací, která má pleiotropní efekt (PE). (7) 

Gen pro AT je lokalizován na 1. chromozomu (q23-25), má 7 exonů    
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a 6 intronů. V oblasti 4. intronu byly nalezeny dva polymorfismy. U I. typu 

deficitu AT je zjištěno 92 různých mutací (ve 12 % se jedná o delece v oblasti  

5‘ konce). (8) 

 

2. 2. 8  Dysfibrinogenémie 

 Kongenitální dysfibrinogenémie může být vyvolána mutacemi ve třech 

genech řetězců Aα, Bβ a γ, které dohromady tvoří molekulu fibrinogenu. Na 

základě funkčních testů s trombinem je hladina fibrinogenu (např. dle Clausse) 

při dysfibrinogenémii snížena, ale koncentrace antigenu fibrinogenu nebo 

tepelný test na průkaz fibrinogenu jsou v normě. Zatím bylo nalezeno 260 

různých druhů kongenitální dysfibrinogenémie a u 100 z nich byla zjištěna 

mutace DNA, přepisu mRNA nebo syntézy proteinu. (7) 

 Z nich je asi 55 % asymptomatických, 25 % vyvolává krvácení a u 20 % 

byl zjištěn sklon k trombotizaci.  

 U dysfibrinogenémie spojené s hyperkoagulací se nachází defekt 

molekuly fibrinogenu v oblasti C – terminálních částí Aα a γ řetězců nebo 

v oblasti N - terminálních částí řetězců Bβ. (7) 

 Výskyt dysfibrinogenémie je v populaci velmi nízký, většinou je omezen 

na členy rodiny, trombotické projevy má však již v dětském věku.

 Mechanismus, který vede k hyperkoagulaci může být vyvolán 

následujícími způsoby (9): 

• slabou vazbou trombinu na fibrin, který jej uvolňuje zpět do 

okolí 

• neschopností defektního fibrinu stimulovat tkáňový aktivátor 

plazminogenu (t-PA) a tím fibrinolýzu 

• při výskytu fibrinogenu Nijmegen poruchou vazby t-PA 

k fibrinu, opět selhává fibrinolýza 

• u fibrinogenu Paris V je defektem porušená vazba 

plazminogenu na fibrin 

• fibrinogen, který je vytvářen při polymorfismu v genu 

řetězce Aα nereaguje při procesu fibrinové stabilizace       

s F XIII. Dochází k tvorbě nestabilního žilního trombu, který 

se snadno uvolňuje a dochází k embolizaci do plicnice. (10) 
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Obr. 3: Molekula lidského fibrinogenu . (11) 

 

2. 2. 9  Hyperhomocysteinémie 

 Homocystein je aminokyselina, která se tvoří z methioninu. K této 

přeměně jsou nezbytné kofaktory – vitaminy B6, B12, enzymy methionin 

syntetáza, γ - cystationáza, cystation-β-syntetáza (CBS), 5,10 methylen-

tetrahydrofolát reduktáza (MTHFR) a donory metylových skupin                        

5-metylhydrofolát a betain.(12) Hyperhomocysteinémie je vyvolána genetickou 

mutací některého enzymu cyklu methioninu, nejčastěji 5,10 methylen- 

tetrahydrofolát reduktázou (MTHFR). Mutace spočívá v záměně genu  

generujícím tento enzym (C 677 T).   

 Těžká forma hyperhomocysteinémie je způsobena homozygotním 

defektem enzymu CBS (90-95 %), 5-10 % je zapříčiněno vrozeným defektem 

remetylace – především nedostatkem enzymu MTHFR. Homozygotní defekty 

jsou provázeny neurologickou dysfunkcí, psychomotorickou retardací, 

abnormalitami kostry, časnou chorobou cév včetně TEN. 

 Středně těžká a lehká forma hyperhomocysteinémie se objevuje             

u heterozygotů s asi 50 % poklesem enzymatické aktivity. Heterozygoti  pro 

defekt CBS nebo MTHFR se v běžné populaci vyskytují     v 0,4 – 1,5 %.  

 Vysoká incidence časné aterosklerózy a trombózy je typická pro 

hyperhomocysteinémii bez ohledu na typ defektu. Mechanismy, kterými se 

hyperhomocysteinémie podílí na atero – či trombogenezi nejsou dosud 

dostatečně objasněny. Předpokládá se poškození endotelu, proliferace buněk 

hladkého svalstva a ztluštění intimy. (13) 
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Obr. 4 : Místo bodové mutace – defekt MTHFR(6)               Obr. 5 : Cyklus methioninu(14) 

 

 

2. 3. Získané trombofilní stavy 

 

 Mezi celou řadu klinicky významných hyperkoagulačních stavů řadíme(1) 

 

• antifosfolipidový syndrom 

• získaný typ APC-R 

• hyperhomocysteinémii 

• metabolismus lipidů – vysokou hladinu cholesterolu 

• vysokou hladinu faktoru VIII, IX, II, XI, VII 

• nízkou hladinu faktoru XII 

• poruchy fibrinolýzy 

• zvýšenou hladinu fibrinogenu 

• získané nedostatky přirozených inhibitorů 

• graviditu a šestinedělí 
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2. 3. 1  Antifosfolipidový syndrom  

 Antifosfolipidový syndrom (APS) je autoimunní onemocnění s tvorbou 

antifosfolipidových protilátek, které jsou navázány na povrchu buněk. Podle 

typu antifosfolipidových protilátek rozeznáváme antikardiolipinový syndrom 

nebo lupus antikoagulans (LA). Syndrom se projevuje trombembolickými stavy 

v arteriálním i žilním řečišti (TEN), arteriální chorobou koronárních, mozkových 

a periferních cév dolních končetin, trombózou sítnicových cév, kožní 

vaskulitidou, trombocytopenií a recidivujícími potraty. U nemocných s hlubokou 

venózní trombózou se vyskytuje v 1-5 %. Vzácně může mít fatální průběh 

s multiorgánovým selháním z trombotizace malých cév. (1) 

 V případě APS se předpokládá několik mechanismů účinku 

antifosfolipidových protilátek (APA): (3) 

• APA se napojují na fosfolipidové složky protrombinového komplexu 

koagulační kaskády, tím vzniká hyperkoagulační stav 

• APA zabraňují uvolňování kyseliny arachidonové z endotelu krevních 

cév, což vede ke snížení tvorby prostacyklinu jako přirozené 

antikoagulační složky, zvýší se agregace destiček a dochází k trombóze 

• APA zvyšují možnost trombózy inhibicí účinku prekalikreinu 

• APA inhibují působení trombomodulinu při aktivaci proteinu C 

trombinem, tím se ztrácí zpětnovazebná inhibice koagulace 

• Přímé poškození trombocytů protilátkami typu LA, což vede ke zvýšení 

jejich adhezivní schopnosti a následně k trombóze 

 

2. 3. 2  Získaný typ APC-R 

 Získaný typ APC-R, nezpůsobený mutací FVL je podmíněn dysbalancí 

mezi prokoagulačními a antikoagulačními proteiny, které ovlivňují výsledky 

laboratorních vyšetření (zvýšení hladiny F VIII, zánět, gravidita, hormonální 

antikoncepce, antikoagulační léčna, LA, defekty PC a PS). Získaný fenotyp není 

jen laboratorní atypií, ale je provázen zvýšeným rizikem trombózy se stejnými 

klinickými projevy jako u FVL. Poměrně často (10 %) ji zjistíme u venózní 

trombózy v II. – III. trimestru gravidity. (1)  
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2. 3. 3  Hyperhomocysteinémie 

 Získané hyperhomocysteinémie jsou vyvolány nedostatkem folátů, 

kobalaminu, vitaminu B6

2. 3. 4  Metabolismus lipidů 

 (nejčastěji příčina u starých lidí), léky interferujícími 

s metabolismem folátů (metotrexát, antikonvulziva), kobalaminu (NO), 

pyridoxinu (teofylin), chronickou renální nedostatečností.  

Homocystein indukuje expresi tkáňového faktoru na monocytech a makrofázích, 

což způsobuje hyperkoagulaci jak v žilním, tak v arteriálním řečišti.  

 

 Již na začátku století bylo známo, že vysoká hladina cholesterolu je 

jednou z příčin aterosklerózy. Je zcela jasně prokázán vztah mezi dietou 

s vysokým obsahem tuků a hyperkoagulací. Celá řada studií potvrzuje 

lipoprotein(a) jako nezávislý rizikový faktor koronární choroby. (13) 

 Zvýšení lipoproteinu(a) je především spojeno s protifibrinolytickým a 

proaterogenním vlivem. Lipoprotein(a) se skládá ze dvou složek – bílkovinného 

nosiče apolipoproteinu (a) a lipoproteinu o nízké hustotě (LDL). Inhibice 

fibrinolýzy souvisí s inhibicí vazby plazminogenu ke svému receptoru na 

povrchu  endotelu. Plazminogen je v tomto případě vytěsněn 

apolipoproteinem(a), jehož molekula má podobné složení. (7) 

 Hyperkoagulační stav, který souvisí zejména s poruchou fibrinolýzy, je 

součástí velmi častého tzv. metabolického syndromu, kam patří jako klíčové 

projevy další rizikové faktory aterosklerózy: abdominální obezita, 

hypertriglyceridemie, inzulinová rezistence a zánět nízkého stupně.  

 

2. 3. 5  Hemokoagulační faktory se vztahem k trombofilii 

 Člověk s FVIII nad 150 % má asi 6x vyšší riziko venózní trombózy než 

člověk s normální hladinou FVIII. Hladina FVIII souvisí s von Willebrandovým 

faktorem (vWf) a je vyšší u krevní skupiny AB. Tyto faktory zvyšují 2x riziko 

venózní i arteriální trombózy.  

 Podobně zvyšuje trombofilní riziko zvýšená hladina FII, VII, IX, XI a 

nedostatek FXII. U homozygotů nacházíme trombofilii a častější výskyt potratů, 

ale nemají typické krvácivé projevy.  
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2. 3. 6  Poruchy fibrinolýzy 

 Poruchy fibrinolýzy ve smyslu snížené funkce, zejména plazminogenu, 

dysplazminogenémie, dysfibrinogenémie, zvýšená hladina inhibitoru aktivátoru 

plazminogenu (PAI-1) a snížené uvolňování t-PA zvyšují sklon k TEN. Změny 

ve fibrinolytickém systému jsou důležité v patogenezi aterosklerózy 

v karotickém a koronárním řečišti.  

 

2. 3. 7  Zvýšená hladina fibrinogenu 

 Fibrinogen je při plazmatické hladině nad 5 g/l známým nezávislým 

rizikovým faktorem venózní i arteriální trombózy. 

 

2. 3. 8  Získané nedostatky přirozených inhibitorů 

 Většinou nebývají izolované a často jsou provázeny poruchou 

koagulačních faktorů. Převažující porucha rozhodne o klinických projevech. 

Trombózy se nejčastěji objevují v rizikových situacích (operace, úrazy, 

gravidita). (1) 

 

2. 3. 9  Gravidita a šestinedělí 

 V těhotenství a šestinedělí se hyperkoagulace může projevit jako 

trombózy v arteriálním a žilním řečišti těhotné ženy či fetoplacentární jednotky. 

U těhotných žen podporuje trombogenezi v žilním systému zpomalení krevního 

toku a „fyziologická těhotenská hyperkoagulace“.  

 Ve 2. a 3. trimestru dochází ke snížení PS a projevuje se nižší účinek PC 

(sekundární syndrom APC-R), způsobený zvýšenou aktivitou protrombinu 

v plazmě gravidních žen. Pod vlivem estrogenů se zvyšuje hladina fibrinogenu 

a dalších koagulačních faktorů, jako FV, FVII, FVIII a vWf. Zvyšuje se také 

koncentrace inhibitorů fibrinolýzy PAI-1 a PAI-2 (inhibitory aktivátorů 

plazminogenu) a TAFI (trombinem aktivovaný inhibitor fibrinolýzy). Některé tyto 

inhibitory produkuje placenta. (7) 

  

2. 4  Provokující faktory 

 Na vzniku hyperkoagulačních stavů se podílí řada provokujících faktorů. 
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Silné provokující faktory:  

• operace – zejména velké kostní operace a onkologická chirurgie 

• úrazy – polytraumata, poranění dolních končetin a pánve, spinální léze 

• imobilizace delší než 3 dny + další faktory → paréza konč etin, trauma, 

sepse, malignita, srdeční či respirační nedostatečnost, anamnéza TEN, 

střevní zánětlivé onemocnění 

• chemoterapeutické režimy, obsahující vysokodávkované kortikoidy u 

některých nádorů (mnohočetný myelom) 

Ostatní provokující faktory: (2) 

• sádrová fixace dolních končetin 

• imobilizace nad 3 dny 

• dlouhý let nad 6 hodin 

• dlouhodobě zavedený žilní katetr 

• gravidita a šestinedělí 

• hormonální antikoncepce 

• estrogenní substituce 

• terapie antiestrogeny 

• terapie kortikoidy…… 

 

FV-Leiden (Svenson a Dahlbäck, 1994) 

Prevalence u jednotlivých druhů trombofilie (3) 

 

20 – 50 % 

defekty proteinu C (Griffin a spol., 1993) 2 – 5 % 

defekty antitrombinu (Demers a spol., 1992) 2 – 4 % 

defekty proteinu S (Engesser a spol., 1987) 2 – 5 % 

antifosfolipidový syndrom (Devine a Brigden, 1996) 2 – 3 % 

deficience fibrinogenu  1 % 

abnormality fibrinolýzy* 10 – 15 % 

defekt protrombinu spojený s ednobodovou mutací alely 

A20210 protrombinového genu 

 

15 – 20 % 

hyperhomocysteinémie (> než 18,5 mmol/l ) 7 – 10 % 

neznámé faktory 3 – 5 % 

*  patří k nim abnormality t-PA, nebo PAI 
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3. Cíl práce 
 

Cílem práce bylo vytvoření souboru pacientů s prodělanou TEN 

hospitalizovaných ve FN u sv. Anny v Brně a následné vyšetření jejich 

hemokoagulačních parametrů.  

 Pacienti byli vyšetřeni až po ukončení léčby. Průkazem některých defektů 

hemokoagulace jsme chtěli poukázat na trombofilní stavy jako na rizikové 

faktory při vzniku trombembolie a souvislost defektu hemokoagulace s projevy 

TEN. 

V současné době má incidence trombofilních stavů a trombembolických 

příhod stoupající charakter, proto správná laboratorní diagnostika hraje velmi 

důležitou roli nejen v prevenci TEN. 

Úkolem bylo postupné shromáždění skupiny pacientů s prodělanou TEN, 

zajištění krevního vzorku a provedení vybraných laboratorních testů. Podle 

výsledků a pozitivity některých defektů jsme prokázali souvislost vzniku 

trombembolie s trombofilními stavy. 
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4.  Laboratorní část 
 

4. 1  Materiál 

  

4. 1. 1  Odběr a transport 

 Do naší studie jsme zařadili vzorky od pacientů s prodělanou TEN, 

odebrané po ukončení léčby. Na hemokoagulační vyšetření PT, aPTT, Fbg, TT, 

AT,  APC-R, LA, PC, PS a D-dimeru jsme provedli odběr venózní krve do   

0,109 M citrátu sodného v poměru 1 díl citrátu na 9 dílů krve. Vzhledem 

k závislosti výsledků koagulačních testů na poměru Ca2+ iontů a Ca2+                 

- chelatujících činidel, musí být koncentrace těchto činidel v plasmě konstantní. 

Použili jsme uzavřený odběrový systém firmy Sarstedt, odběrové zkumavky se 

zeleným uzávěrem. 

 Na vyšetření genetických defektů – FVL, MTHFR, PGM jsme provedli 

rovněž odběr venózní krve uzavřeným odběrovým systémem firmy Sarstedt, ale 

do odběrových zkumavek s červeným uzávěrem a protisrážlivým činidlem 

K3

4. 1. 2  Příprava vzorků před vlastním zpracováním 

EDTA.  Po odběru vzorků byl nutný jejich rychlý transport do laboratoře        

k  okamžitému zpracování. Hemokoagulační vyšetření jsme prováděli ihned po 

doručení do laboratoře. Vzorky na genetická vyšetření jsme skladovali v lednici 

a následující den transportovali na Ústav soudního lékařství ke zpracování. 

 

 Odebrané vzorky krve do patřičného protisrážlivého činidla byly po 

odběru v co nejkratší době transportovány do laboratoře. Většina 

hemokoagulačních vyšetření musí být provedena do dvou hodin po odběru, 

proto byly vzorky ihned zcentrifugovány podle příslušných metodik.  

Na v yš etření PT, aPTT, Fbg, TT, AT, D-dimer jsme centrifugovali 

v chlazené centrifuze 2-16K firmy SIGMA Laborzentrifugen GmbH 15 minut při 

3000g. Po centrifugaci byly vzorky zpracovány na příslušných analyzátorech. 

Stanovení LA, APC-R jsme provedli po dvojí centrifugaci vzorku. Po 

první centrifugaci jsme plasmu přepipetovali do nové plastové zkumavky, kterou 

jsme opět zcentrifugovali . 
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Stanovení PC a  PS  jsme prováděli jednou měsíčně, proto jsme vzorky 

po dvojí centrifugaci zamrazili a uchovávali v mrazáku při –20º C. Před 

samotným zpracováním bylo nutné vzorky rozmrazit a vytemperovat na 

laboratorní teplotu. Provedení samotného testu se řídí příslušnou metodikou. 

Vzorky na genetická vyšetření byly uchovány v lednici a druhý den 

transportovány do Ústavu soudního lékařství ke zpracování. 

 

 

4. 2  Použité analyzátory 

 

 Pro stanovení koagulačních parametrů jsme použili koagulometr BCS 

firmy Dade Behring – plně automatizovaný koagulační systém pro zpracování 

koagulačních, chromogenních a imunochemických testů, plně automatizovaný 

koagulační analyzátor Sysmex CA-1500 firmy Sysmex Corporation, 

imunoanalyzátor mini Vidas firmy Biomérieux, manuální kuličkový koagulometr 

ST4 BIO firmy Diagnostica Stago. 

 

4. 2. 1  Koagulometr BCS 

 Principem analyzátoru je fotometrie – turbidimetrie. Zdrojem světla 

fotometru je xenonová lampa s širokopásmovým rozptylem. Tenký světelný 

paprsek směřuje přímo na vstup dvoukanálového koridoru, optický systém 

měřícího kanálu nasměruje paprsek tak, aby procházel paralelně přes měřenou 

kyvetu. Během měřícího koagulačního procesu stoupá zákal a intenzita 

procházejícího paprsku je tím snížena. Touto metodou byl stanoven 

protrombinový čas (PT), aktivovaný parciální tromboplastinový čas (aPTT), 

trombínový čas (TT) a hladina fibrinogenu (Fbg). 

 Při měření chromogenních testů je během reakce změněna pigmentace 

vzorků. Metodou chromogenních substrátů byla stanovena hladina ATIII. 

 Rozptýlené světlo je bezprostředně za kyvetou zastaveno pomocí 

clonek. Měřící paprsek dopadá na detektor. Paprsek z druhého koridoru 

světelného kanálu směřuje přímo na druhý detektor.  

 U každé kyvety jsou zaznamenány dvě měření za sekundu. Během první 

části je provedeno „slepé měření“, tzn., že měření jsou nahrávána do softwaru 
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z měřícího a referenčního kanálu při vypnuté lampě. V druhé části měřícího 

procesu je kyveta měřena v nasvícení měřícího kanálu přesně v místě 

maximálního jasu lampy. V čase tohoto měření je měřená hodnota sejmuta 

v měřícím a referenčním kanálu. Absorbance je vypočítána dle vzorce: 

 

         světelná hodnota referenčního kanálu-„slepá“ hodnota referenčního kanálu 

          A = Ig ------------------------------------------------------------------------------------ 

            světelná hodnota měřícího kanálu – „slepá“ hodnota měřícího kanálu 

 

4. 2. 2  Koagulometr Sysmex CA-1500 

 Analyzátor Sysmex CA-1500 provádí analýzu vzorků s použitím metody 

koagulační, chromogenní a imunologické. 

Metoda koagulační – světelný paprsek požadované vlnové délky prochází 

směsí krevní plasmy a reagencie. Změnou fibrinogenu na fibrin dochází ke 

změně zákalu a tím i změně v intenzitě rozptýleného světla. Kalkuluje se čas 

koagulace jako čas nutný k dosažení určitého množství rozptylu světla, které je 

nastaveno pro bod detekce koagulace. Za start detekce se považuje rozptyl 

světla 0 % a za kompletní koagulaci je považován rozptyl světla 100 %. 

Metoda chromogenní – reakce se spustí smícháním krevní plasmy, reagencie  

a substrátu. Následně je detekována změna absorbance a vypočten výsledek. 

Metoda imunologická – spuštění reakce proběhne smícháním krevní plasmy     

a latexové reagencie. Následně je detekována změna absorbance latexového 

agregátu a vypočten výsledek. 

 Na analyzátoru Sysmex CA-1500 jsme prováděli stanovení PS. 

 

4. 2. 3  Imunoanalyzátor mini Vidas 

 Mini Vidas je kompaktní, multiparametrický, automatizovaný 

imunoanalyzátor. 

 Komůrka s pevnou fází (Solid phase receptacle – SPR), je speciálně 

navržené plastové zařízení ve tvaru pipety. Vnitřek SPR je potažen protilátkou, 

antigenem nebo jiným přípravkem, který zachytí analyt. Blok SPR je součástí 

automatizovaného pipetovacího systému, který používá SPR k míchání            

a přenosu činidel při zpracování. Cílový analyt ze vzorku se naváže na potah 
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vnitřku SPR, označí se protilátkou nebo antigenem konjugovaným s enzymem, 

čímž se vytvoří sendvič. Imobilizovaný enzym katalyzuje rozštěpení substrátu 

na fluorescenční konečný produkt. Optický skener odečítá fluorescenci 

substrátu    a měření přenáší do centrální jednotky k analýze. 

 Optický systém přístroje mini Vidas měří pomocí jednokanálového 

fluorometru koncentraci reakčního produktu, který se vyvine během stanovení.  

 Na přístroji mini Vidas jsme provedli stanovení D-dimeru, a PC. 

 

4. 2. 4  Manuální kuličkový koagulometr ST 4 BIO: 

 Určení vzniku koagula je založeno na stanovení změny velikosti rozkyvu 

kuličky indukčním senzorem. Dráha kuličky v kyvetě je vymezená dvojím 

zakřivením dna kyvety – v příčném i podélném směru. Konstantního kývavého 

pohybu kuličky v kyvetě v prostředí o konstantní viskozitě je dosaženo pomocí 

elektromagnetického pole tvořeného střídavě na opačných stranách každé 

měřící jímky dvěma nezávislými cívkami.  

 Na koagulometru ST 4 BIO jsme prováděli stanovení APC-R a LA. 

 

 

4. 3  Provedení jednotlivých metod 

 Stanovení PT, aPTT, Fbg, TT, AT jsme provedli na automatickém 

koagulometru BCS. Po centrifugaci jsme do softwaru analyzátoru zadali 

požadovaná vyšetření, vzorek vložili do analyzátoru a ten provedl měření. 

Výsledek měření se přenesl v příslušných jednotkách do laboratorního 

informačního systému (LIS). 

 

4. 3. 1  Stanovení PT 

Jedná se o základní koagulační test monitorující zevní koagulační systém       

(tj. FVII, X, II, ale i FV a fibrinogen). 

K citrátové plasmě se přidá tkáňový tromboplastin obsahující vápenaté ionty a 

sleduje se čas do vytvoření prvních fibrinových vláken. 

Pro stanovení PT jsme použili: 

Thromborel S – humánní tromboplastin + CaCl2 ( Dade Behring). 
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Příprava reagencie:  

• lahvičku s lyofilizovaným Tromborelem S vytemperujeme na laboratorní 

teplotu 

• přidáme 10 ml deionizované vody  

• inkubujeme 30 min. při 37º C 

• vložíme do koagulometru 

Výsledek jsme vyjadřovali v INR (mezinárodní normalizovaný poměr) 

 

4. 3. 2  Stanovení aPTT 

Základní koagulační test monitorující vnitřní koagulační systém (FXII, XI, IX, 

VIII, prekalikrein, při současně prodlouženém PT rovněž FX ev. V, II a Fbg). 

V přítomnosti purifikovaných fosfolipidů, kalcia a povrchového aktivátoru na bázi 

kyseliny elagové dochází v plasmě chudé na trombocyty k aktivaci mediátorů 

vnitřního koagulačního systému. Vzniklý trombin následně aktivuje přeměnu 

Fbg na fibrin a posléze na nerozpustný fibrin. Hodnotu aPTT ovlivňuje 

destičkový faktor 4 (PF 4), který se po určité době z trombocytů uvolňuje. Proto 

je nutná centrifugace do hodiny po odběru.  

Pro stanovení aPTT jsme použili: 

APTT-LS – obsahuje purifikované fosfolipidy z králičího mozku, aktivátor na 

bázi kyseliny elagové (Fischer Diagnostics, USA) 

CaCl2

4. 3. 3  Stanovení koncentrace fibrinogenu 

 0,025 mol/l 

Reagencie jsou tekuté, připravené k použití. 

Výsledek jsme vyjadřovali v sekundách. 

 

Koncentraci Fbg jsme stanovovali na koagulometru BCS metodou dle Clause. 

Zředěná vyšetřovaná plasma byla inkubována s nadbytkem trombinu, tím se 

potlačil vliv inhibitorů koagulace. Čas potřebný k tvorbě fibrinového vlákna byl 

závislý na koncentraci Fbg. 

Použité reagencie: 

Dade Thrombin Reagent – stabilizovaný hovězí trombin c =100 NIH, ( Dade 

Behring) 

Fyziologický roztok pro ředění vzorku. 
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Příprava reagencie:  

• lyofylizovaný trombin vytemperujeme na laboratorní teplotu 

• přidáme 5 ml deionizované vody 

• jemným krouživým pohybem obsah rozpustíme a reagencii vložíme do 

analyzátoru 

Současně do analyzátoru vkládáme fyziologický roztok pro ředění vzorku. 

Výsledky jsme udávali v g/l 

 

   vnitřní cesta                                                                   zevní cesta 

aktivovaný parciální                                                                           protrombinový čas 

tromboplastinový čas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 protrombin                                                   trombin 

                     trombinový čas            fibrinogen                                  FM       FIBRIN 

Obr. 6: Základní koagulační testy (13) 

TF- tkáňový faktor, Ca2+

4. 3. 4  Stanovení trombinového času 

 - vápníkové ionty, PK – prekalkrein, HK – vysokomolekulární 

kininogen, PL – fosfolipidy, FM – fibrinové monomery 

 

Test postihující tzv. třetí fázi koagulace, tj. štěpení fibrinogenu trombinem. 

Po centrifugaci jsme vzorek vložili do analyzátoru, pro stanovení jsme použili 

reagencii Thromboclotin – hovězí trombin ( Dade Behring). 
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HK 
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Příprava reagencie: 

• vytemperujeme lyofylizovanou reagencii na laboratorní teplotu 

• přidáme 10 ml deionizované vody 

• vložíme do analyzátoru 

Výsledky jsme udávali v sekundách. 

 

4. 3. 5  Stanovení AT 

Stanovení AT jsme prováděli rovněž fotometricky na koagulometru BCS, ovšem 

na rozdíl od předešlých metod jsme použili metodu chromogenních substrátů. 

Heparin v trombinové reagencii aktivuje AT ve vzorku plasmy. Trombin, který je 

v přebytku, je úměrně koncentraci AT inaktivován. Zbylý trombin uvolní 

z chromogenního substrátu barvivo, které se stanoví fotometricky při 405 nm. 

Vznik barviva je nepřímo úměrný koncentraci AT. 

Pro toto stanovení jsme použili set Berichrom ® Antitrombin III ( Dade Behring). 

Složení diagnostického setu: 

-trombin (hovězí), heparin (2,5 IU/ml),aprotinin 

-substrát : Tos-Gly-Pro-Arg-ANBA-IPA 

-Tris pufr k ředění trombinu 

Příprava reagencií: 

• vytemperujeme trombinové reagens a substrát  (součást setu) na 

laboratorní teplotu 

• trombinové reagens rozpustíme v 15 ml Tris pufru a necháme stát 30 

minut při teplotě 15 - 25º C 

• substrát rozpustíme ve 3. ml deionizované vody 

Obě připravené reagencie vložíme do analyzátoru. 

Hodnoty AT jsme vydávali v procentech. 

 

  Stanovení D-dimeru a PC jsme prováděli na imunoanalyzátoru mini 

Vidas. Před provedením testů jsme nejdříve vytemperovali patřičný reagenční 

strip na laboratorní teplotu  
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4. 3. 6  Stanovení D-dimeru 

D-dimery jsou specifické štěpné produkty fibrinu a jejich přítomnost ve 

vyšetřované plasmě svědčí o aktivaci krevního srážení a fibrinolýzy.  

Metoda našeho stanovení kombinuje sendvičovou enzymovou analýzu 

s konečnou detekcí fluorescence. Všechny kroky stanovení jsou přístrojem 

prováděny automaticky. Plasmu po centrifugaci jsme napipetovali ( 200 µl) do 

reagenčního stripu, zadali identifikační údaje a odstartovali analýzu.  

Vzorek se nasál a přenesl do jamky s monoklonální protilátkou proti FDP, 

značenou alkalickou fosfatázou. Směs vzorek-konjugát se několikrát vehnal do 

SPR (vnitřek komůrky byl potažen monoklonálními imunoglobulíny proti           

D-dimeru). Antigen se navázal na protilátky a na konjugát, přičemž se vytvořil 

„sandwich“. Ve druhém kroku se zbývající volná místa pro antigen nasytila 

opakovaným vháněním konjugátu do SPR. Nenavázané složky se poté 

vyloučily během promývacích kroků. Dále se provedly dva detekční kroky, kdy 

se opakovaně vháněl do SPR substrát. Konjugovaný enzym katalyzoval 

hydrolýzu tohoto substrátu na fluorescenční produkt, intenzita fluorescence byla 

přímo úměrná koncentraci antigenu, měřila se při vlnové délce 450 nm. 

Pro stanovení byl použit set VIDAS® D-Dimer ExclusionTM

4. 3. 7  Stanovení PC-antigenu metodou ELISA  

 firmy Biomérieux. 

Set obsahuje reagenční stripy a komůrky s pevnou fází, které se vkládají do 

analyzátoru. 

Hodnoty D-dimeru jsme udávali v jednotkách µg/ml. 

D-dimer je jediným markerem trombotických poruch, který účinně určuje 

přítomnost stabilizovaného fibrinu. 

 

Princip stanovení je stejný jako u předešlé metody (stanovení D-dimeru). 

Metoda byla dvoukroková – v prvním kroku jsme napipetovali 100 µl 

rozmražené a vytemperované plasmy do reagenčního stripu. Vzorek se nasál 

do SPR, kde se navázal antigen na imunoglobulíny adsorbované na vnitřní 

straně SPR. Nenavázané složky se eliminovaly během promývací fáze. 

Ve druhém kroku se do SPR vehnal opakovaně konjugát a navázal se na 

antigen zachycený během prvního kroku. Během detekčního kroku se do SPR 

opakovaně vehnal substrát (4-methylumbelliferylfosfát). Konjugovaný enzym 
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katalyzoval hydrolýzu tohoto substrátu na fluorescenční produkt                      

(4-methylumbelliferon), jehož fluorescence se měřila při vlnové délce 450 nm. 

Intenzita fluorescence je přímo úměrná koncentraci antigenů ve vzorku. 

Výsledky jsme vyjadřovali v procentech. 

 

4. 3. 8  Stanovení funkční aktivity PS 

 Stanovení jsme prováděli na automatickém koagulometru Sysmex       

CA-1500 diagnostickým setem firmy Dade Behring – Protein S Ac. 

Princip testu – aktivovaný PC štěpí FVa, který vzniká po aktivaci koagulace, PS 

působí jako kofaktor, který urychluje reakci. Tím je koagulační čas úměrný 

aktivitě PS ve vzorku. Přídavek deficitní plasmy zajišťuje dostatek Fbg, FV, a 

dalších koagulačních faktorů v reakční směsi. Koagulace je aktivována na 

stupni FX ,Fxa tvoří trombin z protrombinu působením zbytkového FVa. 

Trombin pak mění Fbg na fibrin. Prodloužení koagulačního času je úměrné 

aktivitě PS ve vzorku. 

Složení setu: 

- APC reagent   

- Protein S Ac startovací regent ( RVV, fosfolipidy) 

- Protein S Ac deficitní plasma ( lidská, s heparinovým inhibitorem) 

Všechny komponenty se rozpustí v deionizované vodě, APC reagent                 

a protein S Ac – deficitní plasma se nechá stát 60 min. při laboratorní teplotě, 

protein S Ac startovací reagent se inkubuje 60 min. při 37 ºC. Po stanovené 

době se reagencie vloží do analyzátoru. 

Výsledky jsme udávali v procentech. 

 

4. 3. 9  Stanovení lupus antikoagulans 

 Pro stanovení LA neexistuje 100 % spolehlivý screeningový test, proto 

stanovujeme průkaz: (13) 

1. patologie testů závislých na fosfolipidech - screeningové testy

• APTT – LA : stanovíme APTT 

 :  

- reagenciií aPTT-LA , což je lyofilizovaná reagencie, obsahuje kefalin z králičí 

mozkové tkáně a aktivátor z křemičitanových částic v pufrovaném prostředí 

.(výr. Diagnostica Stago) 
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- STA® - CaCl2
 

 

    Provedení: 

 

 0,025 M 

   100 µl plasmy pacienta, temperace na 37 ºC 

+ 100 µl aPTT - LA 

inkubace 3 minuty při 37 ºC 

+ 100 µl CaCl2 ( c= 0,025 mol/l , t= 37 ºC) 

 

Měřili jsme koagulační čas, který jsme porovnali s hodnotou normální plasmy. 

Normální plasmu jsme zpracovali stejným způsobem. 

 

• DKCT - kaolinový čas : pro stanovení jsme použili  

- reagencii KaocLot – obsahuje kaolin, pufr, azid sodný   ( Life Diagnostics). 

Reagencie je tekutá, připravená k použití 

- roztok CaCl2
 

Provedení: 

 

, c=0,025 mol/l ( Dade Behring) 

   100 µl normální plasmy   50 µl plasmy pacienta + 50 µl normální plasmy 

+ 100 µl KaocLot + 100 µl KaocLot 

inkubace 3 minuty při 37 ºC 

+ 100 µl CaCl  + 100 µl CaCl2 2 ( c= 0,025 mol/l , t= 37 ºC) 

 Měříli jsme koagulační časy , ze kterých jsme vypočetli poměr podle 

vzorce: 

 

 DKCT = koag. čas směsi normál a pacient / koagul. čas normální plasmy 

 Norma : < 1,20 

 

• dRVVT ( dilute Russel viper venom time) – za přítomnosti Ca2+ a PL aktivuje 

jed Russelovy zmije přímo FX. Pro stanovení jsme použili: 
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- normální plasmu 

- reagencii LA Screen –10 :jed Russelovy zmije (Life Diagnostics). 

Lyofilizovaný obsah lahvičky rozpustíme po vytemperování na laboratorní 

teplotu ve 2. ml deionizované vody. 

Provedení: 

 

100 µl plasmy pacienta 100 µl normální plasmy 

temperace 1 min. při 37 ºC 

+ 100 µl LA Screen-10 + 100 µl LA Screen-10 

Měříli jsme koagulační časy a srovnali čas pacienta s časem normálu. 

 

Protože žádný z testů není 100% citlivý, současně provádíme všechny tři testy. 

V případě pozitivity ve screeningových testech je nutné provést směsné testy. 

 

2. průkaz přítomnosti inhibitoru směsnými testy, které slouží k vyloučení defektu 

faktoru, případně ovlivnění heparinem apod. (13) 

Principem směsných testů je korekce prodloužených časů normální plasmou. 

Stanovení provádíme u těch screeningových testů, které měly prodloužené 

časy, směs normální plasmy a pacientovy plasmy je v poměru 1:1. V případě, 

že ke korekci prodloužených časů nedojde, provedeme průkaz specifity 

inhibitoru 

 

3. průkaz specifity inhibitoru – 

- reagencie 1: pufr  

konfirmační testy 

 Stanovení jsme provedli diagnostickým setem Staclot® LA (Diagnostica 

Stago). Princip metody využívá schopnosti PL v hexagonální fázi vázat LA . 

Složení setu: 

- reagencie 2: phosphatidylethanolamin v hexagonální fázi 

- reagencie 3: standardní lidská plasma 

- reagencie 4: aPTT-LS reagencie 

- reagencie 5: ředící roztok pro reagencii č.4 
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Příprava reagencií: 

- reagencie č.1 : tekutá, připravena k použití 

- reagencie č.2 : rozpustit obsah v 250 µl deionizované vody 

- reagencie č.3 : rozpustit v 500 µl deionizované vody 

- reagencie č.4 : k obsahu lahvičky přidáme 1ml reagencie č.5 

  

Provedení: 

 

 zkumavka I zkumavka II 

plasma pacienta 50 µl 50 µl 

Reagent 1 50 µl  

Reagent 2  50 µl 

 inkubace 9 minut při 37 ºC 

Reagent 3 50 µl 50 µl 

 inkubace 1 minuta při 37 ºC 

Reagent 4 100 µl 100 µl 

 inkubace 5 minut při 37 ºC 

CaCl 100 µl 2 100 µl 

 

Sledovali jsme koagulační čas od přidání CaCl2

4. 3. 10 Stanovení APC – R 

. 

Výsledek v sekundách jsme získali odečtením času zkumavky II od času 

zkumavky I. 

 

Norma: < 8 s 

Pozitivní výsledek: ≥ 8 s 

 

 Stanovovali jsme antikoagulační odpověď na aktivovaný PC 

modifikovaným aPTT testem. Ke stanovení jsme použili set COATEST® APCTM 

Resistance ( Chromogenix ). 
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Složení setu: 

- roztok CaCl2
- aPTT reagent - reagencie je tekutá, připravená k použití 

 0,025 mol/l – reagencie je tekutá, připravená k použití 

- APC/ CaCl2 – lidský aktivovaný PC lyofilizovaný s CaCl2

Před použitím všechny reagencie vytemperujeme na 37 ºC. 

 

Provedení: 

Ředění plasmy pro stanovení ve zkumavce č.2 a č.4 = 200 µl FV deficitní 

plasmy + 50 µl plasmy pacienta. 

 

; lyofylizovanou 

reagencii vytemperujeme na laboratorní teplotu a rozpustíme ve 2 ml 

deionizované vody. 

 zkumavka 1 zkumavka 2 zkumavka 3 zkumavka 4 

Plasma pacienta 100 µl  100 µl  

Ředěná plasma  100 µl  100 µl 

APTT reagent 100 µl 100 µl 100 µl 100 µl 

 promíchat, inkubace 3 minuty 

CaCl2 100 µl  ( 37 ºC) 100 µl   

APC CaCl2   ( 37 

ºC) 

 100 µl 100 µl 

 

Měříli jsme koagulační čas v jednotlivých zkumavkách. Vyšetření podle 

schematu zkumavky č.1 a č.3 jsme provedli také s normální plasmou. 

Výpočet:  hodnota APC-R pacienta = čas zkumavky č.3 / čas zkumavky č.1 

      hodnota nAPC-R = APC-R pacienta/ APC-R normální plasmy 

                hodnota APC-R 5 = čas zkumavky č.4 / čas zkumavky č.2 

 

Norma : APC-R > 2,3 ;   nAPC-R > 0,7 

Hodnota nAPC-r je hodnotou normalizovaného poměru , toto vyšetření se 

doporučuje k eliminaci vlivů vznikajících při zpracování plasmy. 
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    plasma pacienta           ředěná plasma 

 

 

 

      

       č.1                                č.2                            č.3                            č.4 

 

 

                       

                                                                                  CaCl2                                  APC/ CaCl2 

 

Obr. 7: Schema stanovení APC - R 
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5.  Výsledky 
 

poř.č. pohlaví věk inr aPTT Fbg tt atIII APC-R LA PS PC DD FVL MTHFR MTHFR PGM 

    (s) (g/l) (s) (%)   (%) (%) (ug/ml)  C677T A1298C  

1. z 1951 1,05 31,7 3,6 16 69 neg neg 73 116 0,256 neg he he neg 

2. m 1963 0,94 23,1 2,9 14 103 neg p 120 131 0,516 neg neg neg neg 

3. z 1987 1,07 25,3 2,9 14 83 neg neg 97 95 0,610 neg he neg neg 

4. m 1954 0,95 27,7 3,7 11 90 neg neg 97 102 0,248 neg ho neg neg 

5. z 1989 0,92 23,8 2,9 15 96 p neg 110 96 0,319 he ho neg neg 

6. m 1951 0,95 20,9 4,1 14 86 neg neg 150 96 0,495 neg he neg neg 

7. z 1935 0,94 25,1 5,0 16 88 neg neg 82 110 0,099 neg neg neg neg 

8. z 1972 0,92 22,5 4,8 12 95 p p 53 80 0,328 neg neg neg neg 

9. m 1942 0,88 21,9 3,2 12 88 neg neg 126 102 0,501 neg he he neg 

10. m 1959 0,93 35,8 4,3 15 91 neg p 120 102 0,191 neg he he neg 

11. z 1968 1,39 27,5 3,5 14 95 p p 60 102 0,426 neg neg ho neg 

12. m 1949 1,20 22,7 3,7 12 91 neg p 138 92 0,490 neg neg ho neg 

13. z 1974 1,04 26,6 3,0 12 76 neg p 75 130 0,111 neg he he neg 

14. z 1963 0,85 23,9 5,4 12 95 neg neg 130 125 0,316 neg neg neg neg 

15. z 1962 0,95 23,5 3,9 14 92 neg neg 117 57 0,156 neg neg neg neg 

16. z 1966 0,90 23,9 4,6 12 75 neg neg 66 91 0,348 neg neg neg het 

17. m 1942 1,07 22,5 5,0 17 72 p p 78 121 0,428 neg neg neg neg 

18. z 1977 1,04 28,9 3,2 14 78 p p 92 102 0,378 neg neg ho neg 

19. z 1948 0,91 24,3 4,9 14 97 neg neg 66 138 0,210 neg neg neg neg 

20. m 1956 0,85 22,9 5,0 12 97 neg neg 83 129 0,510 neg he he neg 

21. m 1933 1,06 35,7 3,5 13 82 neg neg 92 87 0,462 neg neg neg neg 

22. m 1958 0,95 25,8 3,8 12 91 neg neg 108 120 0,380 neg neg neg neg 

23. m 1942 0,94 22,1 3,6 13 81 neg neg 74 94 0,254 neg neg neg neg 

24. m 1986 1,01 24,4 2,8 14 89 neg neg 102 79 0,451 neg neg neg neg 

25. z 1976 0,97 27,1 3,8 13 90 neg neg 75 108 0,462 neg he he neg 

26. z 1946 1,04 24,0 4,8 15 76 neg p 96 88 0,501 neg ho neg neg 

27. m 1984 1,00 26,2 4,9 13 111 p neg 123 95 0,120 neg he he neg 
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28. z 1949 0,92 22,8 4,9 15 65 neg neg 53 82 1,058 neg neg neg neg 

poř.č. pohlaví věk inr aPTT Fbg tt atIII APC-R LA PS PC DD FVL MTHFR MTHFR PGM 

    (s) (g/l) (s) (%)   (%) (%) (ug/ml)  C677T A1298C  

29. m 1961 0,91 24,5 3,6 13 90 neg p 41 96 0,330 neg neg neg neg 

30. m 1940 1,84 56,0 3,8 48 79 neg p 95 130 0,128 neg neg neg neg 

31. m 1965 0,94 24,9 3,2 13 78 neg neg 103 98 0,230 neg neg neg neg 

32. z 1948 0,81 25,5 4,0 12 116 neg p 50 98 0,201 neg neg neg neg 

33. m 1943 0,77 23,0 4,4 13 69 neg neg 100 103 0,351 neg neg neg neg 

34. z 1977 0,73 22,0 3,6 14 78 neg neg 105 102 0,319 neg neg neg neg 

35. z 1952 0,96 24,6 4,7 14 101 neg p 59 160 0,320 neg neg he neg 

36. z 1984 1,00 25,9 3,0 12 79 neg neg 102 74 0,500 neg neg neg neg 

37. z 1978 0,99 27,8 3,7 14 85 neg neg 96 86 0,450 neg ho he neg 

38. z 1966 0,93 22,2 3,3 11 84 p neg 91 88 1,240 neg neg neg neg 

39. z 1968 0,87 23,0 5,2 12 90 p neg 42 57 0,350 neg neg he neg 

40. m 1971 1,04 28,8 3,8 11 86 neg neg 119 113 0,461 neg he he neg 

41. m 1942 0,93 23,6 5,0 16 85 neg neg 110 120 0,491 neg he he neg 

42. z 1938 0,98 25,9 5,5 19 97 neg neg 95 115 5,040 neg neg he neg 

43. m 1970 1,03 34,6 4,1 17 100 p p 98 90 0,450 neg neg ho neg 

44. m 1939 0,95 26,3 5,4 16 70 neg neg 75 82 0,290 neg he he neg 

45. m 1950 0,92 27,1 4,2 17 80 p neg 76 95 0,277 he neg neg neg 

46. z 1991 1,11 26,0 2,8 16 97 neg neg 124 114 0,365 neg neg ho neg 

47. m 1949 1,20 22,7 3,7 18 114 neg p 92 138 0,495 neg neg ho neg 

48. m 1991 1,00 26,3 3,0 12 86 neg neg 76 98 0,384 neg he he neg 

49. z 1964 0,95 24,8 4,1 15 92 neg neg 85 128 0,128 neg neg neg neg 

50. z 1972 0,85 22,1 5,3 16 85 p neg 90 110 0,394 he neg neg neg 

neg – negativní, p – pozitivní, he – heterozygot, ho – homozygot 

 

 Do studie bylo zařazeno 26 žen a 24 mužů ve věku 19 – 72 let ( průměr 

48 let, medián 47 let). Trombofile byla prokázána ve 39 případech, jeden 

defektní parametr u 9 osob, dva a více sledovaných parametrů u 30 osob. 

Studie potvrdila, že osoby, které prodělaly TEN byly ve většině případů 

postiženy některým typem trombofilie. Vzhledem k tomu, že byla vyšetřena 
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Defekty koagulačních parametrů

jeden parametr
18%

dva a více 
parametrů

60%

negativní
22%

Defekty základní koagulace

pozitivní
28%

negativní
72%

pouze vybraná skupina parametrů je možné, že osoby s negativním nálezem 

vykazují pozitivitu v nesledovaných parametrech. I přes vymezený počet testů 

lze trombofilie považovat za rizikový faktor vzniku a recidivy TEN. 

 

 

 

 

6.  Grafy 
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INR

< 0,86
10%

> 0,86
90%

Fibrinogen

>5,0 g/l
18%

< 5,0 g/l
82%

Antitrombin III

< 70 %
8%

 > 70 %
92%
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Protein S

< 70 %
14%

> 70 %
86%

Protein C

< 60 %
4%

> 60 %
96%

FVL

negativní
94%

pozitivní
6%
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Lupus antikoagulans

pozitivní
28%

negativní
72%

APC - R

pozitivní
22%

negativní
78%

PGM 20210 G/A

poz
2%

neg
98%
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MTHFR - C677T

negativní
66%

heterozygot
26%

homozygot
8%

MTHFR - A1298C

negativní
60%

heterozygot
28%

homozygot
12%
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7.  Diskuze 
 

Záměrem naší studie bylo potvrzení vzájemného vztahu trombofilie         

a výskyt arteriální nebo žilní trombózy. 

Trombofilní stavy patří mezi jedny z nejčastějších příčin morbidity a 

mortality v současné populaci. Proto je včasná a správná diagnostika těchto 

stavů  velkým přínosem pro pacienta  z důvodu prevence vzniku TEN. 

Abychom souvislost trombofilie a výskyt arteriální nebo žilní trombózy 

potvrdili, museli jsme si na začátku vymezit skupinu pacientů s TEN. 

Vybraná vyšetření jsme prováděli až po skončení antikoagulační léčby 

vzhledem k tomu, že jednotlivé laboratorní testy mohou být ovlivněny, a to 

jak při kumarinové léčbě, tak při léčbě warfarinem. V průběhu léčby 

kumariny nelze vyšetřit např. koagulační aktivitu proteinu C a S, ovlivnění 

výsledku Lupus antikoagulans nastává při léčbě heparinem. Heparinová 

léčba má také vliv na účinek antitrombinu, proto během léčby není výsledek 

objektivní.  

Hodnocení laboratorních výsledků musí být vždy individuální v souladu 

s klinickým stavem a anamnestickými údaji konkrétního pacienta. 

Z hematologických vyšetření provádíme na našem oddělení pro 

diagnostiku trombofilních stavů stanovení krevního obrazu s počtem 

trombocytů a diferenciálním rozpočtem leukocytů, sedimentaci erytrocytů, 

protrombinový test + INR, aPTT,  koncentraci fibrinogenu dle Clausse, 

trombinový čas, AT, kvantitativní stanovení D – dimeru, antigen proteinu C  

a S, aktivitu proteinu C a S,  APC – rezistenci, Lupus antikoagulans. 

V případě potřeby se škála vyšetření rozšiřuje o hladinu faktoru VIII, IX, II, 

XI, XII, plazminogenu. 

Vzhledem k velkému spektru možných hemokoagulačních vyšetření jsme 

následně studii omezili jen na prezentovaný výběr testů a sledovali 

případnou pozitivitu u každého pacienta. I přes omezený počet pacientů 

zařazených ve studii a omezený výběr testů se nám podařilo prokázat 

souvislost trombofilií a trombotických příhod. Procentuální zastoupení 

jednotlivých defektů je lehce odlišné od literárních údajů, příčinu vidíme 

především v ne příliš velké skupině pacientů ve studii. 
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 Defekt jednoho trombofilního markeru mělo 18 % testovaných osob       

a pozitivitu dvou a více trombofilních markerů současně mělo 60 % osob 

s prodělanou TEN. Pouze u 20 % osob jsme neprokázali žádný defekt 

v prováděných testech. Pozitivita mohla být v testech, které jsme vynechali 

nebo příčina TEN byla v součinnosti jiných provokujících faktorů . 

Testy jsme volili podle dostupnosti na Oddělení klinické hematologie ve 

Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a doplnili o základní testy molekulárně 

genetické diagnostiky – mutaci FVL, PGM a MTHFR, prováděné na Ústavu 

soudního lékařství MU Brno. 

Z důvodu finanční náročnosti jsme vynechali stanovení FVIII, 

antikardiolipinových protilátek, hladiny homocysteinu, stanovení    

lipoproteinu (a), plazminogenu, aktivátoru t-PA, inhibitoru PAI-1 a další. 

Vyšetření trombofilních stavů je přínosem v prevenci vzniku arteriálních  

a žilních trombóz, neboť při zjištění pozitivity některých trombofilních 

markerů můžeme zajistit vhodnou profylaxi, která je vždy výhodnější než 

léčba trombózy, případně její rekurence. 

Nejvhodnější doba pro provedení vyšetření je po ukončení 

antikoagulační léčby a po odeznění akutního zánětu, který je příčinou 

zvýšené hladiny fibrinogenu. Pokud při vyšetření pacienta s trombofilií 

potvrdíme vrozený defekt, zvažujeme nutnost vyšetření pokrevních 

příbuzných, zejména tehdy, když se jedná o homozygotní formu. 

Vyšetření trombofilních markerů je vhodné provést též u žen před 

předepsáním hormonální antikoncepce, neboť ta v souvislosti s trombofilním 

stavem, případně ještě s kouřením mnohonásobně zvyšuje riziko vzniku 

trombóz. V poslední době narůstá počet žen léčených hormonálními léky   

ve formě antikoncepce nebo substituce v době menopauzy. Na hematologii 

se setkáváme s negativními výsledky této léčby v podobě různých forem 

TEN. Proto jsme zastánci screeningového vyšetření žen před nasazováním 

hormonální léčby. Jako jeden z testů se nabízel screeningový funkční 

globální test ProC® Global, který zachycuje antikoagulační kapacitu systému 

proteinu C. V případě pozitivity testu se ovšem musí cíleně vyšetřit 

jednotlivé markery – PC, PS, FVL, FVIII, APC – rezistence a z tohoto 

důvodu se na našem oddělení test ProC® Global přestal provádět. Jeví se 
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ovšem jako screeningový test pro pracoviště tzv. „první linie“ (gynekologie, 

obvodní lékaři). 

Přesná a včasná diagnostika trombofilních stavů, znalost koincidence 

nezávislých trombofilních provokujících faktorů může být přínosem prakticky 

ve všech klinických odvětvích medicíny.  

 

 

8.  Závěr 
 

Laboratorní diagnostika trombofilií zaujímá nedílnou součást prevence 

vzniku TEN, případně její rekurence. 

 Z analýzy výsledků sledovaných 50 osob vyplývá, že u 28 % byl zjištěn 

defekt některého ze základních koagulačních testů ( PT, aPTT, Fbg, TT),  

v 8 % jsme zjistili defekt AT, ve 4 % defekt PC, defekt PS jsme odhalili         

u 14 % osob, pozitivitu LA v 28  %, pozitivitu APC-R v 22 %. Protrombinovou 

mutaci jsme diagnostikovali u 2 % osob, mutaci FVL v 6 % , mutaci MTHFR 

– A1298C v 40 %, z nich 23 % bylo v homozygotní formě, MTHFR – C677T 

ve 34 %, z tohoto počtu bylo 19 % homozygotů. 

V 60 % celého počtu zahrnutých osob byla potvrzena přítomnost dvou         

a více trombofilních defektů současně. 

 Studie potvrzuje přímou souvislost trombofilií s TEN a přínos vyšetřování 

a sledování trombofilií v profylaxi TEN v rizikových situacích jako jsou 

operace, imobilizace, těhotenství apod. 
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