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SOUHRN 

 

 

NK buňky jsou subpopulací T lymfocytů a představují jednu ze základních stavebních 

součástí buněčné imunity. Jejich hlavní úlohou je obrana organismu proti virům, nádorově 

pozměněným buňkám, mikrobiálním a parazitárním škůdcům. Pomocí mediátorů, které 

produkují, ovlivňují i ostatní složky imunity.  

V experimentální části jsem se zabývala posouzením změn v početním zastoupení NK buněk 

u pacientů se sepsí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

 

Natural killer cells are a subpopulation of  T lymphocytes that represents the basal part of 

cell-mediated immunity. Their main function is to defend the organism against viruses, 

cancerous cells, microbial- and parasite agents. They act via mediators they produce to 

influence the other components of innate and adaptive immunity. 

 In the experimental part I deal with the evaluation of changes of NK cells in patients with 

sepsis. 
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1. ÚVOD 

 

 

Imunitní systém patří k základním homeostatickým mechanismům organismu. Rozpoznává 

škodlivé od neškodného a chrání tak organismus proti škodlivinám zevního a vnitřního 

původu. Imunitní systém zabezpečuje tři základní funkce: obranyschopnost, autotoleranci a 

imunitní dohled. Obranyschopnost je schopnost imunitního systému rozpoznávat vnější 

škodliviny a chránit organismus proti patogenním mikroorganismům a jejich toxickým 

produktům. Autotolerance je schopnost imunitního systému rozpoznávat vlastní tkáně 

organismu a udržovat vůči nim toleranci. Imunitní dohled je schopnost imunitního systému 

rozpoznávat vnitřní škodliviny, tj. průběžně odstraňovat staré, poškozené a některé nádorově 

pozměněné buňky. 

Imunitní systém se skládá z mnoha různých typů buněk a rozpustných složek. Jednotlivé 

složky plní funkci, jejímž cílem je zachování homeostázy, rozpoznání a reakce antigenů, které 

jsou pro makroorganismus cizí. Jednotlivé imunitní reakce jsou několikanásobně jištěny, aby 

celý systém pokryl případný výpadek jednotlivé funkce.  

Imunitní systém je zabezpečován nespecifickými a specifickými mechanismy. Nespecifická 

imunita je vrozená schopnost organismu rychle reagovat proti cizorodým mikroorganismům a 

materiálům. Nerozeznává specifický antigen (Ag) a nevytváří imunologicku paměť. Tyto 

nespecifické mechanismy jsou fylogeneticky starší. Nespecifické imunitní mechanismy jsou 

tvořeny buněčnými a humorálními složkami. Buněčné nespecifické mechanismy jsou 

reprezentovány fagocytujícími buňkami a  přirozenými zabiječi (Natural Killer - NK). 

Humorální složky nespecifické imunity tvoří komplementový systém, interferony a jiné 

sérové proteiny. Na nespecifické obraně organismu se také podílí neporušená kůže a sliznice, 

pohyb řasinek v dýchacím a trávícím traktu, přirozená mikroflóra a další.  

Specifické mechanismy působí cíleně, proti konkrétním patogenním agens a jsou vybaveny 

imunologickou pamětí. Tyto mechanismy jsou fylogeneticky mladší a k rozvoji úplné reakce 

je zapotřebí několika dnů až týdnů. Specifická humorální imunita je založena na protilátkách 

(Ab), které jsou produkovány B lymfocyty. Buněčně specifická imunita je zprostředkována T 

lymfocyty. 1,2,3    

 

 



2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉHO TÉMATU 

 

 

2.1. VÝVOJ A FUNKCE IMUNOKOMPETENTNÍCH BUNĚK 

Imunokompetentní buňky jsou reprezentovány především leukocyty (leu). Leu se 

vyvíjí z pluripotentní kmenové buňky, která nese charakteristický diferenciační Ag 34+ 

(Cluster Of Differentiation - CD). Pluripotentní hematopoetické kmenové buňky 

(Hematopoetic Progenitor Cell - HSC) se pod vlivem různých faktorů (viz. níže) diferencují 

v kostní dřeni do dvou větví multipotentních buněk: myeloidní a lymfoidní. Z myeloidní 

větve se vyvíjí erytrocyty, trombocyty, monocyty, dendritické buňky a všechny typy 

granulocytů (obr. 4.1). Tyto buňky řadíme do nespecifické složky imunity. Z lymfoidní linie 

se vyvíjí B a T lymfocyty, které patří k mechanismům specifické imunity.Z lymfoidní linie se 

diferencují také přirození zabiječi, kteří zabezpečují mechanismy nespecifické imunity. 

Erytrocyt, červená krvinka je bezjaderná buňka, tvaru bikonkávního disku o velikosti asi 

7,4μm. Jeho hlavní funkcí je přenos kyslíku. Fyziologické množství u dospělého muže  

v periferní krvi je asi 4,3 – 5,3x1012/L u žen 3,8 – 4,8x1012/L. Diferenciací z prekursorové 

multipotentní buňky vzniká proerytroblast → bazofilní erytroblast → polychromní 

erytroblast → ortochromatický erytroblast→ retikulocyt → erytrocyt.  

Trombocyty, krevní destičky jsou fragmenty  buněk megakaryocytů o velikosti 35 - 160μm. 

Jejich hlavní úlohou je stavět krvácení, ale také se s erytrocyty účastní zánětlivé reakce. 

Fyziologický počet je 150 - 300x109/L. Diferenciací z prekursorové multipotentní buňky 

vzniká megakaryoblast → megakaryocyt → trombocyt. 

Monocyty jsou bílé krvinky, které patří k mechanismům nespecifické imunity. Mohou 

migrovat do tkání, kde je nazýváme makrofágy. Jejich hlavní funkce je fagocytóza, 

prezentace Ag buňkám specifické imunity a sekrece biologicky aktivních látek jako jsou 

cytokiny, složky komplementu, cytotoxické látky a chemokiny. Monocyty tvoří v periferní 

krvi 35% leu, jejichž fyziologický počet je 4-9x109/L. Diferenciací z prekursorové 

multipotentní buňky vzniká monoblast → promocyt → monocyt. 

Dendritické buňky se vyvíjí z myeloidního prekursoru v kostní dřeni. Jejich hlavní funkcí je 

předkládání Ag lymfocytům, regulují proliferaci B lymfocytů a  diferenciaci T lymfocytů. 

Granulocyty dělíme podle barvitelnosti jejich granul v cytoplasmě na neutrofilní, eozinofilní a 

bazofilní. Neutrofilních granulocytů je v periferní krvi nejvíce, 70% leu. Jejich hlavní funkcí 



je fagocytóza a ovlivnění lokální zánětlivé reakce produkcí látek typu leukotrienů, 

prostaglandinů a tromboxanů. Eozinofilní ganulocyty se uplatňují především u alergických 

reakcí a parazitárních onemocněních. Jejich množství v periferní krvi je 3 - 5% leu.  Bazofilní 

granulocyty jsou schopné vycestovat do tkání, kde je nazýváme žírné buňky. Obsahují hrubá 

granula s histaminem, heparinem a směsí leukotrienů, které se účastní alergické reakce. 

Granulocyty se vyvíjí diferenciací  prekurzorové multipotentní buňky kdy vzniká myeloblast 

→ promyelocyt → myelocyt → metamyelocyt (v tomto stadiu se objevují specifická 

granula) → granulocyt. 

Lymfocyty hrají hlavní úlohu ve specifické imunitě. Tvoří 10 - 15% leu v periferní krvi. Část 

populace lymfoidních multipotentních buněk migruje do thymu, kde se diferencují na T 

lymfocyty, druhá část zůstává v kostní dřeni, kde se diferencují na B lymfocyty.  B lymfocyty 

se po setkání s Ag diferencují v plasmatické buňky, které produkují Ab. Prekursorovou 

buňkou je lymfoblast → prolymfocyt → lymfocyt. 

NK buňky se vyvíjí z lymfoidní multipotentní buňky v kostní dřeni, vývojově jsou bližší T 

lymfocytům, než B lymfocytům. NK buňky jsou schopny spontánně zabíjet cílové buňky tj. 

nádorově změněné nebo napadené virem, bakterií, nebo parazitem. 

Produkce imunokompetentních buněk je ovlivněna celou řadou růstových faktorů (Colony 

Stimulating Factor - CSF). Vývoj granulocytů ovlivňuje růstový faktor pro granulocyty 

(Granulocyte Colony-Stimulating Factor – G-CSF). Růstový faktor myeloidních buněk 

(Granulocyte-Monocyte Colony-Stimulating Factor – GM-CSF) ovlivňuje diferenciaci 

granulocytů a makrofágů. CSF jsou produkovány endoteliemi, makrofágy a lymfocyty. 

Produkci erytrocytů ovlivňuje erytropoetin produkovaný ledvinami. Trombopoetin reguluje 

tvorbu trombocytů. 

Významnou měrou se na vývoji leukopoezy podílí neuroendokrinní systém.4,5,6 

  

 

 

 

 

 

 

 



Obr. č.1 Schéma vývoje imunokompetentních buněk 

 

http://www.biolib.cz/cz/image/id18181/ 

 

 

 

2.2. MORFOLOGIE NK BUNĚK 

 

 

2.2.1. FYZIOLOGIE NK BUNĚK 

NK buňky byly objeveny v 70. letech minulého století. Patří k elementům přirozené imunity. 

Tvoří 15% z celkového počtu lymfocytů, což je u zdravého člověka 720 - 4000 buněk/L. 

S interferonovým systémem se účastní obrany organismu proti virům, nádorově 

pozměněným buňkám, mikrobiálním a parazitárním škůdcům a jsou významným zdrojem 

cytokinů stimulujících krvetvorbu.  

http://www.biolib.cz/cz/image/id18181/


NK buňky se morfologicky jeví jako velké granulační lymfocyty s bohatší cytoplasmou, ve 

které se nachází drobná  červená granula s azurofilními zrny obsahující perforin a granzymy. 

Perforin je protein, který je schopen vytvářet póry v cytoplazmatické membráně cílové 

buňky. Vytvořeným pórem mohou do buňky vniknout granzymy, které mohou vést 

k apoptotické smrti buňky.  Jádro NK buněk je z jedné strany vchlípené. 

Mechanismus diferenciace NK buněk není ještě přesně znám. Pravděpodobně se vyvíjí 

společně s lymfocytární větví, od které se poté oddělují. Ke své diferenciaci potřebují NK 

buňky interleukin-15 (IL), tvořený makrofágy. Povrchovým markerem NK buněk je 

molekula CD16, což je nízkoafinitní receptor pro Fc fragment IgG a molekula CD56, která 

patří mezi adhezivní molekuly imunoglobulinové superrodiny. Protože se vyvíjí ze společné 

větve jako lymfocyty, mají na svém povrchu společný znak s T lymfocyty CD2, neexprimuje 

receptor T lymfocytů pro Ag (T- Cell Receptor - TCR) (obr. č. 2). 

Populace NK buněk je z imunologického pohledu mimořádně komplikovaná. Použitím 

současného průkazu několika povrchových znaků je možné identifikovat několik desítek 

fenotypově odlišných subsetů NK buněk. 

NK buňky jsou rozptýleny ve všech orgánech a tkáních. Nejvíce se vyskytují v periferní krvi 

a ve slezině. Dále byly identifikovány ve větším množství v plicích, trávícím traktu a játrech. 

V lymfatických cévách jsou NK buňky zastoupeny málo, protože prostřednictvím 

lymfatických cév mohou cirkulovat pouze v aktivovaném stavu. U těhotných žen jsou 

přítomny ve velké míře v decidualní tkáni dělohy, a to především v prvním trimestru 

těhotenství, poté jejich podíl postupně klesá.3,7,8,9,10,11    
  

                                       Obr. č. 2  Povrchové molekuly NK buněk 

                                          

 

 



2.2.2. CYTOTOXICITA NK BUNĚK 

NK buňky mají schopnost identifikovat a usmrcovat buněčné elementy mechanismem, který 

není závislý na přímém rozpoznání Ag prostřednictvím receptoru ( T-Cell Receptor - TCR), 

jak je tomu např. u T lymfocytů. 

NK buňky mají na svém povrchu dva druhy receptorů. Aktivační receptory (Killer 

Activatory Receptors - KAR) a inhibiční receptory (Killer Inhibitory Receptors - KIR). 

Receptory KAR se podle své strukturní charakteristiky řadí do rodiny C-lektinů, tyto 

receptory interagují se specifickými cukernými zbytky na virem infikované terčové buňce. 

Receptory KIR patří strukturně do imunoglobulinové superrodiny. Mezi inhibiční receptory 

patří molekuly hlavních leukocytárních Ag I. třídy (Human Leukocyte Antigen - HLA). 

Těmito receptory jsou do buňky přenášeny signály. Podle převládajícího typu signálu se 

uplatní cytotoxické zničení terčové buňky, nebo je terčová buňka zachována.  

Pokud nejsou na terčové buňce vyjádřeny HLA I. třídy, nebo jsou vyjádřeny v malé míře, 

NK buňka cytotoxicky usmrtí terčovou buňku. Nízká exprese molekul HLA I. třídy je 

typická pro nádorově změněné, nebo virem infikované buňky. K plnému rozvinutí 

cytotoxické reakce potřebují NK buňky signály zprostředkované cytokiny. Nejsilnějším 

aktivačním podnětem je interferon-γ dále pak IL-2, IL-12 a IL-15 produkované T lymfocyty, 

makrofágy a dendritickými buňkami. NK buňky obsahují granula, ve kterých jsou 

proteolytické enzymy perforin a granzymy. Perforin vytvoří do membrány terčové buňky 

póry, pomocí kterých se do buňky uvolní granzymy. Granzymy aktivují kaspázy v terčové 

buňce a tím u ní dojde k poruše mitochondrií a membrány. Důsledkem tohoto působení NK 

buněk je smrt terčové buňky mechanismem apoptosy.       

NK buňky také zprostředkovávají cytotoxicitu závislou na Ab (Antibody-Dependent  Cell-

mediated Cytotoxicity - ADCC). NK buňky cytotoxicky zabíjí terčovou buňku, která je 

potažena Ab. NK buňky rozeznají terčovou buňku pomocí svého Fc receptoru pro IgG- 

CD16 na kterou je navázán Ag.10,11,12 

       

         Obr. č. 3 Cotoxické působení NK buňky na terčovou buňku 

        

                               

 

 

 

 

 



2.2.3. PRODUKTY NK BUNĚK 

NK buňky produkují velké množství cytokinů jako je IL-3, IL-8, IL-13, GM-CSF, interferon-

γ a tumor nekrotizující faktor α (Tumor Necrosis Factor α – TNF) a TNF-β. Jejich hlavní 

funkce jsou popsány v Tab. č. 1.5,13 

 

Tab. č. 1 Funkce cytokinů 

Cytokin Funkce cytokinu 

IL-3 Stimuluje vyzrávání všech krevních elementů 

IL-8 Chemotaktický cytokin 

IL-13 Zesiluje expresi HLA I. a II. třídy na makrofázích

Stimuluje tvorbu prozánětlivých cytokinů 

Podílí se na vyzrávání subsetu TH2 

GM-CSF Stimuluje vyzrávání a funkci granulocytů 

Stimuluje vyzrávání dendritických buněk 

Interferon-γ  Tlumí aktivitu subsetu TH2 

Aktivuje monocyto-makrofágové buňky 

Stimuluje tvorbu TNF α 

Zesiluje expresi HLA I. a II. třídy 

TNF-α Pluripotentní prozánětlivý cytokin 

Zesiluje aktivaci a proliferaci T a B lymfocytů 

Zesiluje expresi HLA I. a II. třídy 

Stimuluje hematopoézu a indukuje apoptosu 

TNF-β Indukuje apoptosu 

Aktivuje endotelie 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.4. PATOFYZIOLOGIE NK BUNĚK 

Deficience NK buněk je popsána u některých forem těžkého kombinovaného imunodeficitu a 

u Chediak-Higashiho syndromu. Počet a funkční aktivita NK buněk je změněna u pacientů 

s primárními nebo sekundárními imunodeficity. Důležitým vyjádřením patofyziologie NK 

buněk je vznik některých lymfoproliferativních onemocnění z této vývojové linie.  

Deregulovaná cytotoxicita NK buněk může vést k poškození velkého počtu buněk 

s následnou poruchou daného orgánu, jako je tomu např. u časné fáze revmatoidní artritidy. 

Snížená funkční aktivita NK buněk vede k závažným poruchám imunokompetence. Snížená 

produkce interferonu-γ vede k poruše diferenciace TH1 lymfocytů a ke zvýšené vnímavosti 

k bakteriálním a parazitárním infekcím. NK buňky tento cytokin produkují v časné fázi 

infekce a omezují tím replikaci parazitů nebo intracelulárních bakterií. Příkladem těchto 

bakterií jsou patogenní mykobakterie, listerie, nebo brucely. Příkladem jednobuněčných 

parazitů je Toxoplasma gondii, Leishmania major a Schistosoma mansoni. Interferon-γ 

společně s  TNF-α se podílí na vytvoření lokálních protizánětlivých podmínek a mají přímý 

cytotoxický účinek na řadu nádorových buněk. 

Stres a nadměrná fyzická zátěž snižuje počet NK buněk, což může vést ke zvýšené vnímavosti 

k virovým, bakteriálním nebo parazitárním infekcím. Naopak zvýšenou aktivitu mají NK 

buňky po stimulaci IL-2. Počet NK buněk se zvyšuje se zvýšením tělesné teploty a snížením 

příjmu tuků v potravě.11,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

 

3.1. ÚVOD K EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

Cílem experimentální části práce bylo posoudit eventuální změny v početním zastoupení NK 

buněk u pacienta se sepsí. Sepse představuje v současnosti závažný medicínský problém. 

V posledních letech zaznamenáváme zvyšující se incidenci sepse a stále vysokou mortalitu. 

Vzhledem k infekční etiologii sepse jsme předpokládali, že u těchto pacientů by mohly být 

přítomny početní změny NK buněk proti fyziologickým hranicím.   

 

 

3.2. CHARAKTERISTIKA SEPSE 

3.2.1 DEFINICE SEPSE   

Sepse je klinický syndrom, který je důsledkem systémové zánětlivé reakce hostitele na 

infekci. V širším kontextu syndromu sepse rozlišujeme: syndrom systémové zánětlivé reakce 

(Systemic Inflammatory Response Syndrome - SIRS), sepsi, těžkou sepsi, syndrom 

multiorgánové dysfunkce (Multiple Organ Dysfunction Syndrome - MODS) a syndrom 

multiorgánového selhání (Multiple Organ  Failure - MOF). 

SIRS je zánětlivá reakce bez prokazatelné přítomnosti infekce. Původem zánětlivé reakce 

mohou být vlivy fyzikální např. mechanické, tepelné, radiační; chemické např. toxiny 

anorganického nebo organického původu; vnitřní např. tkáňové nekrosy, trombosy nebo 

ischemie. Diagnosa SIRS je určena na základě přítomnosti nejméně dvou z následujících 

příznaků: teplota nad 38°C nebo pod 36°C, srdeční frekvence nad 90 tepů/min, tachypnoe s 

frekvencí nad 20/min nebo PaCO2 pod 4,3 kPa, leukocytóza nad 12x109/L nebo pod 4x109/L  

nebo nad 10% nezralých neutrofilů. 

Sepse je podmnožinou SIRS s přítomností infekčního agens. Musí tedy splňovat nejméně dva 

příznaky SIRS, ale také musí být prokázána invaze patogenu.  

Těžká sepse je sepse provázená orgánovou dysfunkcí, acidosou, oligurií, poruchami 

koagulace, poruchami vědomí. Progresí těžké sepse je septický šok, který je definován jako 

sepse s hypotenzí  pod 90 mmHg nebo pokles tlaku o více než 40 mmHg a to i přes adekvátní 

objemovou náhradu tekutin.  



MODS je charakterizován poruchou funkcí orgánů. Orgánovou dysfunkcí může být postižen 

kterýkoli orgán, nebo systém. Nejčastěji to je selhání ledvin, jater, plic nebo porucha krevní 

homeostasy - diseminovaná intravaskulární koagulopatie.  

MOF je diagnostikován na základě selhání alespoň dvou orgánů. MOF je nejzávažnější 

klinický stav, který často vede až ke smrti.14,15,16,17,18         

 

3.2.2. ETIOLOGIE 

Sepse může být  způsobena velice heterogenní skupinou mikroorganismů – bakteriálními, 

virovými, parazitárními, mykotickými. Rozvoj sepse  je podmíněn dostatečně velkou infekční 

dávkou nebo nedostatečností imunitního systému.  Před dvaceti lety byly nejčastější původci 

sepse Gram-negativní (G-) bakterie, postupně se tento trend změnil. V roce 2000 bylo 52,1% 

zapříčiněno G+ bakteriemi, 37,6% G- bakteriemi a zbývajících 10,3% sepsí bylo zapříčiněno 

mykotickými, anaerobními a polymikrobiálními infekcemi. Z G+ bakterií je nejčastějším 

původcem Staphylococcus aureus, dále pneumokoky a enterokoky. Z G- bakterií to je E. coli, 

Enterobacter, Proteus, Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella, Acinetobacter, Serratia. Z 

mykotických původců je nejčastější Candida albicans a z parazitů Plasmodium malariae, 

Entamoeba histolytica, Trypanosoma cruzi cruzi.19,20,21,22 

 

3.2.3. DIAGNOSTIKA SEPSE 

Sepse je syndrom, který je definován  přítomností  dvou a více kritérií SIRS s prokázanou 

infekcí. Z důvodů velké sensitivity a nízké specificity těchto příznaků pro diagnosu sepse se 

využívají další parametry, např.  C- reaktivní protein (CRP), prokalcitonin (PCT), z cytokinů  

IL-6, IL-8. Z dalších imunologických parametrů je to stanovení exprese HLA-DR na 

monocytech a stanovení exprese CD64 na leukocytech. Nejdůležitější je přímý 

mikrobiologický průkaz infekčního agens v biologickém materiálu, v poslední době se 

významným způsobem uplatňuje diagnostika pomocí PCR (polymerázové řetězové 

reakce).23,24 

  

3.2.4. LÉČBA SEPSE 

Základem léčby je podání antibiotik, nalezení a eradikace zdroje infekce. Zajištění  životních 

funkcí - ventilace, cirkulace a homeostázy. Jako podpůrné látky se podávají inzulín, 

kortikosteroidy, imunoglobuliny nebo mražená plasma.24,25 



 

3.2.5. ÚLOHA NK BUNĚK U SEPSE 

Prací zabývajících se problematikou NK buněk u sepse není příliš mnoho. Vyplývá to z 

fyziologické role NK buněk a faktu, že etiologicky se u sepse uplatňují především bakteriální 

agens, u kterých není jejich eliminace zásadním způsobem závislá na NK buňkách. Nicméně i 

u sepse dochází ke změnám v počtu a funkci NK buněk, jak to dokumentují některé 

práce.26,27,28,29 

 

3.3. SOUBOR NEMOCNÝCH A METODY 

3.3.1.  SOUBOR NEMOCNÝCH 

Bylo vyšetřeno 41 pacientů jednotek intenzivní péče – z toho 20 žen a 21 mužů. Průměrný 

věk v těchto skupinách byl 68, resp. 65 let. Všichni pacienti splňovali kritéria konsenzuální 

konference pro diagnosu syndromu systémové zánětlivé odpovědi, sepse nebo septického 

šoku. U všech pacientů byly vyšetřeny následující parametry: počet CD3, CD19, CD16/56 v 

procentuálním zastoupení i absolutních počtech, exprese HLA-DR na CD3 pozitivních T 

lymfocytech. V séru byla stanovena koncentrace prokalcitoninu.  Ihned po dodání vzorků  na 

laboratoř byla provedena požadovaná stanovení. Jako kontrolní skupina byla vyšetřena 

skupina 41 pacientů alergologické ambulance bez klinické symptomatologie imunodeficitu. 

Referenční hodnoty pro leukocyty, prokalcitonin a jednotlivé lymfocytární subpopulace jsou 

v Tab. č. 1 a 2. 

 

Tab.  č. 1  Referenční meze pro počet leukocytů a PCT 

Leukocyty 4000-10000 G/L 

PCT 0,08 – 0,50 μg/L 

 

 

Tab. č. 2  Referenční meze pro subpopulace lymfocytů 

 % Absolutní hodnoty/ μl 

Lymfocyty 18-40 720-4000 

CD3 58-84 1100-1700 

CD16/56 5-20 200-400 

CD19 6-23 200-400 



 

Pro statistické zhodnocení byl použit software MedCalc (Belgie).Výsledky vyjádřeny jako 

průměr, směrodatná odchylka, medián, minimální a maximální hodnoty. Normalita 

sledovaných veličin byla testována Kolmogorov-Smirnovovým testem. K hodnocení rozdílů 

mezi prvními a posledními naměřenými hodnotami u téhož pacienta byl použit párový t-test. 

Korelace mezi testovanými parametry u daných diagnos byla hodnocena Spearmanovým 

korelačním koeficientem. Diference mezi průměry byla testována t-testem. Za statisticky 

významné bylo považováno p < 0,05. 

 

3.3.2. PRINCIP METODY 

Stanovení počtu NK buněk se provádí průtokovou cytometrií. Ke stanovení funkční aktivity 

se využívají kultivační postupy in vivo, které spočívají v inkubaci izotopem značených 

terčových buněk, které jsou citlivé k cytolytickému působení NK buněk, s testovanou 

suspenzí separovaných lymfoidních buněk. V průběhu inkubace označené terčové linie a 

testovaných NK buněk dochází k cytolytickému poškození terčových buněk a uvolnění 

radioaktivity. Uvedený test je možný i v neizotopovém provedení, kdy vzniká barevný 

produkt, který je měřen spektrofotometricky. 

K vyšetření subpopulace NK buněk jsem použila metodu průtokové cytometrie na přístroji 

FACSCalibur (Becton-Dickinson), s použitím software SimulSet. K tomuto vyšetření jsem 

použila plnou krev s protisrážlivým činidlem kyselinou etylendiaminotetraoctovou (EDTA). 

K určení populace NK buněk jsem použila protilátku DB Simulset TM IMK – lymfocyte 

(Becton Dickinson). Přístroj analyzuje buňky unášené proudem nosné kapaliny skrze fixní 

argonový laserový paprsek. Měří rozptyl laserového světla buňkou a emisi fluorescence. Data 

jsou přeneseny do počítače a vyhodnoceny pomocí softwaru. 

Krev ke stanovení  prokalcitoninu (PCT) byla odebrána do vakutainerové zkumavky 

s přísadou citrátu sodného, bezprostředně po doručení na laboratoř stočena při 2000g po dobu 

20 minut a poté byla v séru stanovena koncentrace PCT při použití komerční soupravy 

Lumitest PCT (B.R.A.H.M.S. Diagnostica). Princip metody je založen na reakci 

monoklonálních protilátek proti sekvencím kalcitoninu a katakalcinu, z nichž jedna je 

luminiscenčně značena a druhou je potažena vnitřní strana zkumavky. Během inkubace obě 

protilátky reagují s PCT ve vyšetřovaném vzorku a množství vyvázaného komplexu na stěně 

zkumavky se kvantifikuje měřením luminiscenčního signálu.30 



Obr. č.4 Průtokový cytometr FACSCalibur (Becton-Dickinson) 

 

 

 

 

3.3.3. PŘÍPRAVA VZORKU 

Pro každý vzorek jsem si připravila sedm polystyrénových zkumavek pro cytometrickou 

analýzu o velikosti 12 x 75 mm (Falcon). Do každé zkumavky jsem napipetovala 50 μl 

vzorku a 10 μl příslušné Ab (Tab. č. 3), pouze do poslední zkumavky jsem přidala 10 μl Ab 

CD3 a 5 μl HLA-DR. Vzorky jsem promíchala na vortexu a poté 15 minut inkubovala ve tmě. 

Po 15 min jsem přidala 1 ml lyzačního roztoku, promíchala a 10 min inkubovala ve tmě. Poté 

jsem vzorky centrifugovala 5 min při 1100ot/min. Po odstranění supernatantu jsem přidala 2 

ml fosfátového pufru (PBS). Postup jsem opakovala 2x a po druhém promytí jsem vzorky 

analyzovala.   

                                                                                                        

Tab. č. 3  Typy použitých Ab 

Protilátka č. 1 2 3 4 

Typ protilátky CD3 IgG1/IgG2 CD3/CD19 CD3/CD4 

Protilátka č. 5 6 7 8 

Typ protilátky CD3/CD8 CD3/CD16/56 CD3 HLA-DR 

 

 

 



4. VÝSLEDKY A DISKUSE 

 

4.1. VÝSLEDKY 

Nezjistili jsme statisticky významný rozdíl v počtu NK buněk mezi pacienty se sepsí, těžkou 

sepsí a kontrolní skupinou (Graf č. 1). Zvýšené hodnoty NK buněk jsme zaznamenali u 5% 

pacientů, snížené hodnoty NK buněk jsme zaznamenali u 20% pacientů. Nezjistili jsme 

korelaci mezi počtem NK buněk a expresí HLA-DR na lymfocytech. Neprokázali jsme 

korelaci CD16/CD56 buněk s prokalcitoninem. Neprokázali jsme korelaci mezi počtem NK 

buněk a dalšími lymfocytárními subpopulacemi (Tab. č. 4). Při porovnání histogramů 

kontrolní skupiny a skupiny pacientů se sepsí je  tendence výskytu vyšších hodnot NK buněk 

ve skupině pacientů se sepsí (Graf č. 2 a 3). 

 

Tab. č. 4 Korelace NK buněk s dalšími parametry  

 PCT CD3 CD19 HLA-DR 
CD16/56  R = 0,1836 

(p=0,2632) 
R=-0,2143 
(p=0,1785) 

R=-0,0042 
(p=0,9793) 

R=0,2143 
(p=0,1786) 

 
R - korelační koeficient 
p - statistická významnost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Graf č.1    Hodnoty NK buněk ve skupině pacientů se sepsí a kontrolní skupině 
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Graf č.2 Histogram kontrolní skupiny - rozložení hodnot NK buněk 
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Graf č.3 Histogram pacientů - rozložení hodnot NK buněk 
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4.2. DISKUSE 
 

Snížené počty CD16/56 buněk u pacientů se sepsí byly popsány v ojedinělých 

případech, většinou v experimentálním modelu u sepse. Ve většině prací tyto 

změny prokázány nebyly, s čímž korespondují naše výsledky. Jaké jsou 

pravděpodobné příčiny? CD16/56 buňky se uplatňují především u infekcí 

etiologicky zprostředkovaných viry a v protinádorové imunitě. Etiologie sepse je 

více než z 90% případů způsobena bakteriálními agens. Pravděpodobně výraznější 

změny bychom prokázali při testech funkční aktivity NK buněk. Tyto změny 

funkční aktivity byly prokázány zejména v experimentálním modelu sepse a 

ukazují, že regulace funkční aktivity imunokompetentních buněk jsou ovlivněny 

méně drastickými příčinami ve srovnání s těmi, které vedou k jejich snížení.   

Zajímavým zjištěním experimentální práce amerických autorů byla resistence 

zvířat s umělě navozenou deplecí NK buněk k akutní intraabdominální sepsi. Z 

experimentu vyplývá, že NK buňky se mohou podílet na nepříznivé progresi 

celkové zánětlivé odpovědi, která může být zapříčiněna faktory makro tak 

mikroorganismu.  Závěry naší pilotní studie odpovídají i klinické praxi, ve které 

se vyšetřování počtu CD16/56 u pacientů se sepsí neprosadilo ve smyslu 

diagnostickém ani prognostickém.26,27,28
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ZÁVĚR 

Neprokázali jsme statisticky významné změny v procentuálním i absolutním počtu NK buněk 

u pacientů se sepsí ve srovnání s kontrolní skupinou. V individuálních případech jsme 

zaznamenali změny mimo fyziologické meze, s vyšším počtem pacientů, kteří měli snížené 

hodnoty NK buněk. Neprokázali jsme korelaci hodnot NK buněk s dalšími lymfocytárními 

subpopulacemi - CD3, CD19 a expresí HLA-DR znaku na CD3+ buňkách. Neprokázali jsme 

korelaci počtu NK buněk s prokalcitoninem. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Ab                protilátka 

ADCC antibody-dependent  cell-mediated cytotoxicity (cytotoxicita závislá na Ab) 

Ag antigen 

CD cluster of differentiation (diferenciační Ag) 

CNS centrální nervová soustava 

CRP C-reaktivní protein 

CSF colony stimulating factor (kolonie stimulují faktor) 

EDTA  kyselina etylendiaminotetraoctová 

G-, (G+) Gram-negativní  (Gram-pozitivní) 

G-CSF granulocyte colony-stimulating factor (růstový faktor granulocytů) 

GM-CSF granulocyte-monocyte colony-stimulating factor (růstový faktor granululocytů a  

                     makrofágů) 

HLA human leukocyte antigen (hlavní leukocytární antigen) 

HSC hematopoetic progenitor cell (pluripotentní kmenová buňka) 

IL interleukin 

KAR killer activatory receptor (aktivační receptor NK buněk) 

KIR killer inhibitory receptor (inhybiční receptor NK buněk) 

Leu               leukocyt 

M-CSF monocyte colony- stimulating factor (růstový faktor monocytů) 

MODS multiple organ dysfunction syndrome (syndrom multiorgánové dysfunkce) 

MOF multiple  organ  failure (syndrom multiorgánového selhání) 

NK natural killer (přirozený zabíječ) 

PCT prokalcitonin 

SCF stem cell factor (růstový faktor kmenových buněk) 

SIRS systemic inflammatory response  syndrome (syndrom systémové zánětlivé  

                     reakce organismu) 

TCR T- cell receptor (receptor T lymfocytů pro Ag) 

TH helper T cell (pomocný T lymfocyt) 

TNF tumor necrosis factor (tumor nekrotizující faktor) 



8. PŘÍLOHY 

 

 

Protokol vyšetření T buněčných subpopulací pacientů se sepsí 

1. pacient s počtem NK buněk ve fyziologických mezích 

2. pacient se sníženým počtem NK buněk 

3. pacient se zvýšeným počtem NK buněk 


