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Seznam použitých zkratek

KS…………………..krevní skupina
TP…………………..transfuzní přípravek
HTO........................hematologicko-transfuzní oddělení
EBR………………...erytrocyty bez buffy-coatu resuspendované

ERD……….......…...erytrocyty resuspendované deleukotizované
NAT…………….......nepřímý antiglobulinový test
PAT.........................přímý antiglobulinový test
AGH…………..........antiglobulinové sérum

AIHA……………......autoimunní hemolytická anemie
GvHD….………...….reakce štěpu proti hostiteli ( z anglického graft versus host
disease )
.
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PeG……………...….polyetylenglykol

EDTA……………….ethylendiamintetraoctová kyselina chelaton 2

TU............................transfuzní jednotka
ZTS.........................zařízení transfuzní služby
ARDS………………acute respiratory distress syndrome
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1. Úvod
Transfuzní lékařství se zabývá otázkami výroby transfuzních přípravků, zacházení
s nimi, způsoby jejich podávání a jejich správným využitím.
Dárcům se obvykle odebírá plná krev, která se v ZTS zpracovává na transfuzní přípravky.
Jiným způsobem odběru je aferéza - metoda, která umožňuje od dárce získat jen určitou
potřebnou složku krve (např. odběry plazmy - plazmaferéza).
Transfuze je léčebný zákrok, který představuje převod krve nebo krevních složek
pocházejících z krevního oběhu dárce do krevního oběhu příjemce – pacienta. Lze ji
považovat za specifickou transplantaci orgánu. Cílem účelné hemoterapie je podat
pacientovi ve správný čas takový přípravek, který obsahuje co největší podíl chybějící
složky s minimální příměsí složek ostatních.
Transfuze by se neměla podávat v jiných než velice výjimečných situacích ohrožujících
život pacienta. Je jen jednou ze součástí léčby pacienta.
Před podáním transfuze se vždy zvažuje, zda pacient není vystaven zbytečnému riziku
potransfuzní reakce a přenosu infekčních chorob, který může nastat, přestože se u všech
dárců vyšetřují povinně virologické testy.
Riziko infekce a potransfuzní reakce je možné snížit podáním autologních přípravků
(pacientovi se podává jeho vlastní krevní složka), které se připraví z odebrané krve pacienta
v dostatečném předstihu před jeho plánovaným chirurgickým zákrokem nebo během
operace (normovolemická hemodiluce, sběr krve z operační rány).
Nevýhodou je, že ne každý pacient splňuje podmínky pro uskutečnění autologního odběru a
také se tímto způsobem nemusí vyrobit dostatečný počet TP – obvykle 1 nebo 2 TU.
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Transfuzi se lze v některých případech vyhnout např. pomocí infuzí intravenózních roztoků
nahrazujících ztracený objem krve (dextran nebo krystaloidní roztoky), prevencí, časnou
diagnózou a chirurgickými postupy, které minimalizují ztráty krve.

Potransfuzní reakce
Systematickým zaznamenáváním a vyhodnocováním závažných nepříznivých
účinků u příjemců se zabývá hemovigilance.
Typy potransfuzních reakcí:

- hemolytická
- alergická
- pyretická
- infekční komplikace
- potransfuzní trombocytopenická purpura
- GvHD
- ARDS (poškození plic na imunologickém podkladě)- komplikace z masivní transfuze
(přetížení oběhu, podchlazení)
- toxicita citronanu sodného
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2. Cíl práce
Ve své bakalářské práci popisuji
a) jednotlivé situace, které se mohou při výběru transfuzního přípravku vyskytnout,
b) problémy s výběrem a přípravou vhodného transfuzního přípravku v časové tísni,
c) řešení nestandartních situací v souvislosti s výběrem TP a laboratorním
vyšetřením,
d) porovnání dvou vyšetřovacích systémů pro vyšetření protilátek a kompatibility
transfuzního přípravku.
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3. Literární přehled
1.1. Historie
První zmínky o myšlence krevního převodu, významu krve a jeho funkci pro lidské
tělo se objevují již v staroegyptských, starořeckých a římských písemnostech.
Roku 1616 anglický lékař Wiliam Harvey popsal ve své knize „Exercitatio anatomico
de motu cordis et sanquinis in animalibus“ krevní oběh.
S objevem krevního oběhu se spojují i doložené experimentálně provedené
transfuze. Byly používány nejen jako náhrada při větších ztrátách a krevních chorobách,
snaze o omlazení, ale také při duševních onemocněních a k odstranění neshod v manželství.
Krev byla považována na zázračnou a všemocný lék.
Přes bezpočet neúspěšných, smrtelných a jen v málo případech úspěšných převodů pomohl
a zvrat způsobil objev krevních skupin, který je dnes připisován vídeňskému vědci Karlovi
Landsteinerovi, který v roce 1901 objevil tři krevní skupiny - dnešní A, B a 0.
Za tento objev dostal roku 1930 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.
Roku 1902 popsali rakouští vědci A. van Descatello a A. Sturli krevní skupinu AB jako
„výjimku z Ladsteinerova pravidla“.
Roku 1907 nezávisle na nich popsal český psychiatr Jan Janský čtvrtou krevní skupinu,
která obsahuje znaky A i B. Nezávisle na Janském popsal roku 1910 čtyři krevní skupiny
Američan William Lorenzo Moss.
Dalším studiem bylo rozpoznáno více skupinových systémů a u všech probíhá
dědičnost podle Mendělejevových zákonů.
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1.2. Vlastnosti krve
Před transfuzí se vyšetřují antigenní vlastnosti krve příjemce tak, aby bylo možné
vybrat kompatibilní transfuzní přípravek. Také se zjišťuje, zda v séru příjemce není
přítomna nepravidelná protilátka, která by mohla působit proti transfundovaným
dárcovským erytrocytům.

3.1.1. Antigenní vlastnosti jednotlivých složek krve
Látky mající schopnost vyvolat vznik protilátek se nazývají antigeny. Jsou
to organické sloučeniny (glykoproteiny, glykolipidy, lipoproteiny). Tento proces se nazývá
imunizace. Protilátky jsou proteiny - vytváří je plazmatické buňky, které se diferencují
z B lymfocytů. Nejlépe prokazatelné jsou protilátky v krevní plazmě nebo v séru.
V organizmu se mohou vyskytovat i přirozené protilátky, které nevznikají jako následek
umělé imunizace.
Mezi pozitivní průkazy reakce mezi antigenem a protilátkou patří nejčastěji
aglutinace (shlukování buněk), precipitace (vyvločkování antigenu z roztoku) a lýza buněk.
Při aglutinaci buněk rozeznáváme:
a) autoaglutinaci (reakce za chorobných stavů, namířená proti buňkám tělu
vlastním)
b) aloaglutinaci (namířenou proti cizím buňkám)
Rozlišujeme krevní skupiny erytrocytů, leukocytů a trombocytů. Nejdéle známý a
nejvýznamnější z hlediska transfuze je označován jako AB0 systém – je zastoupen antigeny
A, B a antigenním předstupněm H. Výskyt a rozložení těchto skupin v populaci je ovlivněn
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rasami, národností a jednotlivými kontinenty. Dalším vyšetřením je možné určit
podskupiny a varianty v jednotlivých skupinách.
Další skupinové systémy uváděné podle významnosti při tvorbě protilátek: Rh
systém (šest nejznámějších alel: C, c, D, d, E, e), Kell, Duffy, Kidd, Lewis, P, MNSs, a
ostatní.
Hlavním pravidlem při transfuzi je podání stejnoskupinového transfuzního
přípravku. Výjimkou z tohoto pravidla je možnost podat TP univerzální krevní skupiny:
a) pro transfuzi erytrocytů se jedná o krevní skupinu 0, která nemá antigeny A ani B
a tak je slučitelná s krví příjemce kterékoli skupiny.
b) při transfuzi plazmy se jedná o krevní skupinu AB, která neobsahuje aglutininy
a je vhodná pro všechny skupiny.
Rh systém je velmi často příčinou vzniku protilátek a to po nevhodné transfuzi krve nebo
v těhotenství po imunizaci RhD negativní matky RhD pozitivními erytrocyty dítěte. Proto
i zde je nutné z pohledu D antigenu podávat kompatibilní transfuzi. Rutinně i v systému
antigenů Kell je vhodné transfundovat fenotypově identické TP.
Další systémy antigenů se před transfuzí berou v úvahu v případě, kdy byla
u pacienta prokázána protilátka proti některému z těchto antigenů.
Skupinové systémy leukocytů a trombocytů mohou být rozděleny na dvě skupiny:
a) společné s erytrocyty (AB0, Ii, T, Tn a jiné)
b) vlastní antigeny leukocytů a trombocytů (např. antigeny HLA, HPA, aj.).

3.1.2. Diagnostická séra a typové erytrocyty
Diagnostická séra s obsahem známého aglutininu (protilátky) umožňují prokázat
neznámý aglutinogen erytrocytů. Získávají se z lidské nebo zvířecí plazmy a z rostlin
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(lektiny). Lidská séra mohou být přirozená nebo imunní, tj. po přirozené (anti-Lewis) nebo
umělé aloimunizaci např. anti-RhD, anti-K, anti-Fy. Stejně tak se získávají i séra
od zvířat. Diagnostika anti-A1 a anti-H jsou lektiny vyrobené z rostlin.
Tato diagnostická séra i rostlinné lektiny musí dávat dostatečně silnou a jednoznačnou
reakci (předepsaný titr a avidita).
Veškerá diagnostická séra dnes dodávají výrobci diagnostik. Na trh jsou uváděna jen
diagnostika, která získala CE značku (potvrzení, že výrobek vyhovuje všem příslušným
předpisům a podstoupil všechny náležité postupy posouzení shody).
Diagnostické erytrocyty dodávají výrobci v protisrážlivém roztoku, který zaručuje jejich
stabilitu až do data exspirace. Jedná se o erytrocyty pro vyšetření krevních skupin (A1, A2,
B, 0) a screeningové erytrocyty pro vyšetření protilátek (I, II a III). Erytrocyty
pro screening protilátek může výrobce dodávat již enzymově ošetřené (např. papainem),
aby je bylo možné přímo použít v enzymovém testu na neutrálním gelu.
Diagnostická séra a erytrocyty se obvykle uchovávají v chladničce při teplotě +2 - +6 ° C,
některá ve zmrazeném stavu. Diagnostika propuštěná k použití v laboratoři musí procházet
vnitřní kontrolou, která ověří, že během používání nedochází ke ztrátě reaktivity
diagnostika, kterou by mohla vyvolat např. jeho kontaminace nebo změny teploty.
Pro denní kontrolu kvality se používá např. Cor QC kit pro diagnostika na vyšetřování
krevních skupin a na screening nepravidelných protilátek. Výsledky denní kontroly kvality
se zapisují do formuláře a dokumentuje se tak, že diagnostikum je během celé doby
používání stabilní a v testech dává očekávané výsledky.
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3.1.3. Screening protilátek a zkouška kompatibility
Screening protilátek, provedený metodou sloupcové aglutinace, je dnes nejčastější
metodikou detekce nepravidelných antierytrocytárních protilátek.
V mikrozkumavkách na gelové kartě se inkubují erytrocyty pro screening protilátek se
sérem pacienta. Vždy se používají 3 druhy erytrocytů v prostředí NAT a 3 druhy erytrocytů
v enzymovém testu. Po centrifugaci karty se sleduje výskyt aglutinace.
Při zkoušce kompatibility (křížový pokus) se v mikrozkumavce inkubují erytrocyty dárce
(ze segmentu připravovaného TP) se sérem pacienta. Zkouška kompatibility se provádí
v NAT a příp. také v enzymovém testu. Opět se po centrifugaci karty sleduje případná
aglutinace.
Pozitivní reakce (aglutinace) se projeví zachycením erytrocytů na povrchu gelu
nebo uvnitř gelového sloupce.
Nepřítomnost aglutinace se projeví usazením erytrocytů na dně mikrozkumavky. Hemolýza
v reakční komůrce nebo aglutinace červených krvinek v přítomnosti AGH znamená
pozitivní výsledek vyšetření, který indikuje přítomnost lidského IgG nebo komplementu
C3d na povrchu vyšetřovaných erytrocytů.
Pozitivní reakce v mikrozkumavce s autokontrolou může indikovat přítomnost
autoprotilátky.
Jestliže mimo autokontroly reagují pozitivně ještě nejméně jedny diagnostické erytrocyty,
jedná se pravděpodobně o kombinaci auto- a aloprotilátek.
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Odečítáme po centrifugaci:
0

negativní všechny erytrocyty prošly sloupcem gelu na dno mikrozkumavky

+

většina aglutinovaných erytrocytů zůstala v dolní polovině sloupce, na dně
sloupce může být pozorován malý shluk.

++

aglutinované erytrocyty lze pozorovat po celé délce sloupce, na dně sloupce
může být malý shluk

+++

převážná většina aglutinovaných erytrocytů zůstala v horní polovině sloupce

++++

aglutinované červené krvinky tvoří pruh na povrchu sloupce

Náhlé situace
V situacích vyžadujících okamžité podání TP můžeme předtransfuzní vyšetření zkrátit.
Při výdeji z vitální indikace vydáváme přípravky skupiny 0 RhD negativní
a plazmu skupiny AB. Následně provedeme všechna rutinní vyšetření a zdokumentujeme.
Informujeme ošetřujícího lékaře o výsledcích. V situaci, kdy známe krevní skupinu,
vydáváme TP se stejnou KS a následně vyšetříme kompatibilitu.
V situaci, kdy je zpětně na transfuzní oddělení hlášena potransfuzní reakce po podání TP,
je nutné opakovat provedené vyšetření s původním i nově odebraným vzorkem krve
pacienta.
(KS pacienta ze vzorku před i po transfuzi, KS u TP, zkoušku kompatibility před
a po transfuzi - s původním i novým vzorkem krve, nepravidelné protilátky a PAT).
Vak se zbytkem přípravku odešleme na kontrolu sterility.
Protokoly potransfuzních reakcí jsou evidovány.
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Z oddělení je dodán:

• formulář " Zpráva o nežádoucím účinku transfuze"
• vak se zbytkem transfuzního přípravku
• vzorek srážlivé a nesrážlivé krve pacienta odebraný co nejdříve po reakci

3.1.4. Zpřesňující vyšetření, konzultace
V situaci, kdy nacházíme pozitivitu v některém vzorku krve, se nejprve snažíme
domluvit s příslušným oddělením. Vyžadujeme nový kontrolní náběr krve. Tím vyloučíme
případnou záměnu vzorku mimo oddělení - velmi diskutované téma preanalytických chyb.
I tento nový náběr přinutí službu konajícího laboranta k větší pozornosti a pečlivosti.
Zároveň kontrolujeme databázi pacientů a prověříme, zda nebyla již pozitivita prokázána –
což by mělo být na žádance vyznačeno pro rychlejší orientaci laboranta v situaci. Pokud
najdeme záznam o prokázané pozitivitě, přesnou klasifikaci a určení typu – pokračujeme
výběrem podle doporučení referenční laboratoře.
Pokud i nyní je výsledek hodnocen jako pozitivní na přítomnost protilátek a transfuzní
přípravek je negativní – je kompatibilní.
Při opakované pozitivitě v NAT nebo enzymovém testu (negativním i pozitivním testu
citlivosti na enzym) odesíláme vzorek:
10 – 20 ml srážlivé krve a 5 – 10 nesrážlivé krve (EDTA)

17

a vyplněný formulář - Žádost o konzultační vyšetření (originál + kopie) na specializované
pracoviště ÚHKT nebo VFN, které mají rozšířené možnosti na další doplňující vyšetření
a typizaci vyskytující se protilátky (viz. obrazová příloha).

1.3. Výroba a výběr TP
Naše transfuzní oddělení zajišťuje svými výrobky spádově okres Kutná Hora.
Počet odebraných dárců činí přibližně 3 500 ročně. Část TP, které přesahují naši spotřebu,
je poskytována transfuzním oddělením v hlavním městě. Spektrum výrobků se řídí
potřebami pacientů. Nejčastěji požadovaným z klinických pracovišť je TP - erytrocyty bez
buffy-coatu resuspendované - EBR. Přípravek EBR se vyrábí centrifugací plné krve
(odebrané do antikoagulačního roztoku ACD, poměr 1 : 7), oddělením plazmy a poté
odstraněním vrstvy leukocytů a trombocytů (35 - 45 g buffy-coatu). K erytrocytům se
následně přidá 100 ml resuspenzního roztoku SAGM (obsahuje NaCl, adenin, glukosu
a manitol).
Po vyžádání EBR deleukotizujeme. Exspirace takto připravených ERD se zkracuje
na 24 hod z důvodu možné kontaminace TP při napojování deleukotizačního filtru.
Ve spolupráci s ÚHKT připravujeme pro tamní pacienty v malém procentu ERD erytrocyty resuspendované deleukotizované. K jejich výrobě se používají čtyřvaky s in-line
filtrem pro oddělení leukocytů z plné krve.
Pro hematologické pacienty v transplantačním programu a onkologické pacienty
jsou transfuzní přípravky ozařovány, ozařování je prevencí proti GvHD (graft versus host
disease).
Všechny TP musí být označeny štítkem s patřičnými předepsanými náležitostmi.
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Štítek transfuzního přípravku musí obsahovat:
•

název a zkratku přípravku

•

množství v TU

•

název výrobce

•

číslo přípravku zahrnující:
o registrační číslo výrobce
o rok výroby
o pořadové číslo odběru
o číslo porce z odběru

•

krevní skupinu AB0, fenotyp Rh, Kell

•

datum odběru a datum exspirace

•

texty:
o objem v ml
o hematokrit 0,50 – 0,70
o resuspendováno ve 100ml SAGM
o vyhovuje v předepsaných testech
o uchovávejte při teplotě 2 - 6 ° C
o o podání rozhoduje lékař
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4. Materiál a metody
4.1. Diagnostika

Diagnostika IMMUCOR GAMMA
o Diagnostická séra: anti-A, anti-B, anti-AB - monoklonální
o Diagnostické erytrocyty: A1, A2, B, 0 (reagent red blood cells)
o Lektiny anti-A1, anti-H
o AB sérum
o Pelikloon anti-D Mix ( IgG + IgM) monoklonální
o Rh kontrola (Pelikloon control monoclonal)
o Anti-D (IgM monoclonal)
o Papain
o Roztok ScanLiss (roztok o nízké iontové síle)
o AGH

Diagnostika BIO-RAD
o gelové karty (mikrosloupcová technika) - používáme karty s dvěma druhy
mikrozkumavek (jamek)
o dělené karty COOMBS + NEUTRAL, které slouží ke screeningu protilátek
o karty s AGH k provedení Coombsova testu označené jako COOMBS anti- IgG, C3d
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° erytrocyty pro screening protilátek: ScanCell I, II, III, ScanCell Ip, IIp, IIIp
(ošetřené papainem)
Erytrocyty musí obsahovat následující antigeny:
C, c, D, E, e, K, k, Fya, Fyb, Jka, Jkb, S, s, M, N, P1, Lea, Leb. Toto je zajištěno výrobcem.
Diagnostika musíme skladovat při teplotě +2 - +6 ° C.
U všech uvedených diagnostik pracujeme podle pokynů výrobce, dodržujeme přesně
pracovní postupy uvedené na příbalových letácích. Jsou vždy na určeném místě
a aktualizovány.

4.2. Přístroje
Od září roku 2005 používáme gelový systém firmy BIO-RAD ScanGel:
a) tepelný inkubátor pro inkubaci hematologických testů - ScanGel inkubátor (ADIL
Instruments, Marnes-la-Coquette, Francie).
b) laboratorní centrifuga pro provádění imunohematologických testů - ScanGel Centrifuge
24 (Andreas Hettich, GmbH, Tuttlingen, SRN).
Oba přístroje mají prohlášení o shodě s normou.

4.3. Vyšetření krevních skupin
Vyšetřovaný materiál na zkoušku kompatibility přebíráme osobně od zdravotníka
z příslušného oddělení. Překontrolujeme zkumavku s krví opatřenou identifikačním štítkem
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se jménem pacienta, jeho rodným číslem, příslušným oddělením a podpisem odebírající
osoby.
Ke vzorku krve je přiložena žádanka (originál + kopie) obsahující jméno pacienta, jeho
rodné číslo, diagnózu, pojišťovnu, oddělení, počet předchozích transfuzí
(příp. potransfuzní reakce), požadované transfuzní přípravky, razítko a podpis ordinujícího
lékaře. Pokud nejsou všechny náležitosti správně vyplněny, vzorek nemůžeme přijmout.

Příprava vzorku:
Krev centrifugujeme 3 minuty při 3 500 ot./min. Pokud není sérum dostatečně
odděleno, centrifugaci opakujeme. Oddělíme sérum do čisté, identifikačním číslem popsané
zkumavky a připravíme 3-5 % suspenzi krvinek ve fyziologickém roztoku k vyšetření
krevní skupiny zkumavkovou metodou:

aglutinogeny: 1 kapka diag.séra (anti-A, anti-B, anti-AB)
1 kapka náplavu vyšetřovaných erytrocytů
centrifugace 1 min./ 1 000 ot.
aglutininy : 1 kapka vyšetřovaného séra
1 kapka diagnostických erytrocytů (A1, A2, B, 0)
centrifugace 1 min. / 1 000 ot.
Rh faktor

: 1 kapka náplavu vyšetřovaných erytrocytů
1 kapka anti-D
centrifugace 1 min. / 1 000 ot.
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RhD antigen určujeme pomocí dvou různých diagnostických anti-D sér. Jedno ze sér, které
obsahuje směs IgM a IgG protilátek, lze použít k vyšetření slabého / variantního antigenu D
metodou NAT.
Stavíme vždy pozitivní a negativní kontrolu ( D+ a D- krvinky). U příjemce nepoužíváme
séra detekující v přímém aglutinačním testu D VI variantu, aby tento příjemce nedostal
RhD pozitivní TP.
Dáváme pozor na správné odečtení a určení krevní skupiny a Rh faktoru. Správnost určení
KS a Rh je zajištěna vnitřní kontrolou kvality.
V naléhavých situacích pokud je TP požadován urgentně a je nedostatek času vyšetřujeme
erytrocyty s anti-A, anti-B a anti-D. Výsledek musíme zdokumentovat a potvrdit rutinním
vyšetřením.

4.4. Postup vyšetření nepravidelných protilátek
Diagnostika necháme temperovat na laboratorní teplotu. Erytrocyty pro screening
není třeba před použitím ředit, jsou dodávány v 0,6 % suspenzi.
Karty COOMBS obsahují 6 jamek. Na 1 zkoušku kompatibility s TP použijeme 1 jamku
na kartě s AGH. Současně vyšetřujeme každému pacientu protilátky na kartě COOMBS +
NEUTRAL se screeningovými erytrocyty ScanCell I, II, III v Coombsově testu a erytrocyty
v Ip, IIp, IIIp v enzymovém prostředí. Screening protilátek se provádí nejvýše 1 x denně.
Kontrolujeme karty vizuelně ještě jednou před vlastním použitím: nepoužíváme karty
s vyschlým gelem, bublinami nebo poškozenými izolačními proužky.
Vlastní provedení křížového pokusu a screeningu protilátek:
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1. Kartu COOMBS + NEUTRAL označíme příjmením pacienta. Na kartě COOMBS
označíme potřebný počet jamek pro křížené TP (označíme odběrovými čísly TP).
2. Dávkovací pipetou s nastaveným programem na určené množství (D 5) plníme jamky.
3. Na kartě COOMBS + NEUTRAL – postupně přidáme 50 μl erytrocytů I, II, III
do prvních tří jamek s AGH a pak 50 μl erytrocytů Ip, IIp, IIIp do zbývajících třech jamek
s neutrálním prostředím.
4. Obdobně pipetujeme 50 μl náplavů erytrocytů, získaných ze segmentů křížených TP,
do příslušných jamek na kartě COOMBS.
5. Do všech jamek na kartách COOMBS + NEUTRAL a na kartě COOMBS přidáme
dávkovací pipetou s nastaveným programem (D3) 25 μl séra pacienta.
6. Karty vložíme do stojánku v inkubátoru ScanGel a tlačítkem Start zahájíme 15 min.
inkubaci při 37 ° C.
7. Po inkubaci rozmístíme karty v centrifuze ScanGel a spustíme centrifugaci – 10 min.
8. Odečteme aglutinaci v každém sloupci z obou stran. Použité karty uchováváme 7 dní
v lednici - společně se zbytky segmentů z TP. Platnost křížové zkoušky je 48 hodin
9. Po uplynutí této doby je nutné zkoušku opakovat z nového náběru krve s novým
segmentem TP.

4.5. Dokumentace výsledků
Jak již bylo zmíněno ve 4.3., jsou příjem materiálu a kontrola žádanky velmi
důležité. Z pohledu bezpečnosti transfuze i ekonomiky provozu je nutná dobrá spolupráce
lůžkového oddělení a HTO. Záznamy pacienta pocházející z minulých transfuzí o počtu
podaných TP a výskyt protilátek jsou prvním vodítkem pro naši práci. Zajímavý bývá
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i posun ve vývoji u těchto polytransfundovaných pacientů s prokázanými pozitivními
protilátkami.
Záznamy o předtransfuzních vyšetřeních musí být skladovány nejméně po dobu 10 let
(přesněji podle vyhlášky č. 122/2006 Sb.-100 let od data narození pacienta nebo 10 let od
jeho úmrtí). Výsledky s celoživotní významností (výsledek AB0 Rh event. určení dalších
antigenů, identifikace protilátky) skladujeme stále - jsou dostupné (stáhnout začátek
řádku)v laboratoři pro ověření při všech dalších vyšetřeních. Stávají se součástí
zdravotnické dokumentace pacienta i při jeho hospitalizacích v jiných zdravotnických
zařízeních.

4.6. Výběr kompatibilních transfuzních přípravků, zkouška
kompatibility
Podle zjištěné krevní skupiny vybereme žádané přípravky v chladicím boxu.
U všech přípravků vždy zkontrolujeme krevní skupinu ze segmentu (aglutinogeny a Rh
faktor)
Použití segmentu z TP:
Koncový segment, nejvzdálenější od vaku, odtrhneme uprostřed sváru a vložíme
do zkumavky označené číslem TP a krevní skupinou. Ze sestřiženého segmentu odebereme
pomocí digitální pipety 10 μl krvinek do zkumavky naplněné 1 ml ScanLiss a rozmícháme.
Tím je připraven náplav erytrocytů pro křížový pokus. Zbytek segmentu vrátíme
do původní označené zkumavky a uchováme 7 dní v chladničce.
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4.7. Diskuse, řešení vzniklých situací
Výsledek screeningu protilátek a zkoušky kompatibility může ovlivnit:
• nadměrně senzibilizované erytrocyty mohou vyvolat nespecifickou aglutinaci
• kontaminovaný materiál použitý při vyšetřování může být příčinou falešně
pozitivních nebo negativních výsledků
• karty s přerušeným sloupcem gelu musíme před použitím centrifugovat
• vzorky obsahující příměs drobných částic mohou bránit průchodu červených krvinek
sloupcem gelu (částice odstraníme centrifugací)
• nesprávná koncentrace krvinek může ovlivnit vyšetření
• doba inkubace kratší než 15 minut
Při zjištění pozitivity protilátek v séru pacienta v kterémkoli z provedených testů vyšetření
opakujeme:
• vyžádáme z oddělení nový náběr – vyloučíme falešnou pozitivitu
• provedeme test s vlastními erytrocyty k vyloučení přítomnosti autoprotilátek
• v případě pozitivity i s vlastními erytrocyty – u AIHA vysytíme sérum

4.8. Vyšetření autoprotilátek
Při zjištění autoprotilátek a následném vysycování séra používáme diagnostické
sérum PeG IMMUCOR GAMMA. PeG (polyetylenglykol) je polymer, který zvyšuje
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reaktivitu mezi antigenem a protilátkou v nepřímém antiglobulinovém testu. Usnadňuje
aviditu a afinitu klinicky významných protilátek povahy IgG.
připravíme ficinované erytrocyty:
• z pěti zkumavek krve pacienta nabraných do roztoku EDTA oddělíme erytrocyty,
které smísíme a 3x propereme ve fyziologickém roztoku
• po odsátí fyziologického roztoku získáme „suché erytrocyty“
• smísíme 4 ml fyziologického roztoku, 0,5 ml ficinu a 0,5 ml „suchých erytrocytů“
• inkubujeme 15 minut při 37 ° C
• centrifugujeme 2 minuty při 2 000 ot. / min.
• erytrocyty 1x promyjeme ve fyziologickém roztoku
• následně smísíme stejný 1 díl séra, 1 díl PeG a 0,5 dílu suchých ficinovaných
erytrocytů
• inkubujeme 15 minut při 37 ° C
• centrifugujeme 2 min při 3 400 ot. / min.
• přeneseme sérum s PeG do čisté zkumavky a přidáme další 0,5 dílu ficinovaných
erytrocytů
•opakujeme obvykle 5- 6 vysycení (při naklánění zkumavky se erytrocyty rozlévají
po dně - tj. známka vysycení)
• s takto připraveným sérem provedeme zkoušku kompatibility event. vyšetření
na přítomnost nepravidelných protilátek.
Vysycování poprvé provádíme na našem oddělení. Sérum k druhému a dalšímu vysycení
odesíláme do referenční laboratoře pro imunohematologii, ÚHKT Praha. Opakovaná

27

vysycování se provádí s čerstvými dárcovskými erytrocyty shodnými v Rh fenotypu a Kidd
(Jk) systému.
Při pozitivitě pouze v enzymovém testu – provedeme tento i s vlastními erytrocyty– může
se jednat o citlivost pacienta na enzym. V případě pozitivity tohoto testu jde o citlivost
pacienta na enzym, je-li NAT negativní a tentýž výsledek prokážeme i ve zkoušce
kompatibility, můžeme event. připravovaný TP vydat s upozorněním na pozitivitu
v enzymovém testu.
Musíme i tak vyšetřit možnost, že nespecifická autoprotilátka překrývá nepravidelnou
protilátku.

Abnormální výsledky mohou způsobit:
•

bakterie nebo chemická kontaminace séra, erytrocytů nebo zařízení

•

léky nebo patologický stav pacienta, což může vést ke zkřížené reakci

•

jiná než doporučovaná koncentrace suspenze erytrocytů

•

přítomnost fibrinu (obraz kompaktního sedimentu na dně mikrozkumavky

doprovázený slabým narůžovělým proužkem v horní části gelu souvisí s erytrocyty,
které jsou zachyceny ve zbytcích fibrinu) nebo přítomnost částic suspendovaných
v séru či plazmě
•

reakci může ovlivnit i použití jiného než doporučovaného suspenzního roztoku

Při výběru vhodného TP respektujeme v prvé řadě shodu v AB0 systému a RhD.
U žen ve věku do 40 let a mladších pacientů se snažíme nepodávat TP se zjištěným Kell
antigenem (K+).
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Pokud mají TP vyšetřený Rh fenotyp, snažíme se i tento dodržet, abychom předešli
imunizaci pacienta vzhledem k dalším komplikacím při opakovaných transfuzích.
Při výdeji plazmy a trombocytárních přípravků není nutné provádět zkoušku kompatibility
– snažíme se, pokud je to možné, respektovat shodu v AB0 systému. Rh negativní ženy
ve fertilním věku nebo mladší pacienti by neměli dostat přípravek od Rh pozitivního dárce.
Tab. 1- možnosti podání plazmy
krevní skupina

plazma- krevní skupina

pacienta

0

A

B

AB

0

x

-

-

x

A

-

x

-

x

B

-

-

x

x

AB

-

-

-

x

x možné podání
Při urgentním požadavku pro pacienta s nevyšetřenou krevní skupinou podáváme přípravky
trombocytů skupiny AB.
Při výdeji TP se opakovaně kontroluje žádanka - správnost a úplnost údajů a TP (AB0 a
Rh faktor, příp. Rh fenotyp, vzhled TP, neporušenost vaku, datum odběru a exspirace).
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5. Vlastní výsledky

V současné době jsou používány gelové systémy. Postupně bylo upuštěno
od zkumavkových testů pro kvalitnější, citlivější záchyt případných pozitivit a vyloučení
nespecifických reakcí.

5.1.Ortho-BioVue
ORTHO BIOVUE systém používá techniku sloupcové aglutinace založené
na sloupci skleněných kuliček, které po centrifugaci karty zachytí aglutinované červené
krvinky a dovolí neaglutinovaným krvinkám projít na dno sloupce. Viskozita a hustota
reagencie dovoluje červeným krvinkám projít skrz sloupec, zatímco sérové proteiny o nižší
hustotě zůstanou na rozhraní skleněných kuliček a diluentu.
Z toho důvodu červené krvinky procházejí skleněnými kuličkami, aniž je neutralizován
antiglobulinum humanum obsažený ve sloupci.

přístroje:
•

termostat Ortho BioVue System pro 37 ° C

•

centrifuga Ortho BioVue System
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pracovní postup:
Pro screening protilátek a zkoušku kompatibility se v systému používají 2 typy karet:
POLYSPECIFIC (NAT) a NEUTRAL (enzymový test).
Do každé použité jamky na kartě POLYSPECIFIC se pipetuje nejprve ředicí roztok
ORTHO BLISS, poté screeningové erytrocyty (nebo erytrocyty kříženého TP) a nakonec
sérum pacienta.
Do jamek na kartě NEUTRAL se pipetuje nejprve bromelin, pak screeningové erytrocyty
(nebo erytrocyty kříženého TP) a nakonec sérum pacienta.
Screeningové erytrocyty pro systém Ortho BioVue R1, R2 a R3 se dodávají připravené
k použití.
Erytrocyty kříženého TP se musí 1x promýt ve fyziologickém roztoku a pak připravit
suspenzi doporučené koncentrace.
Karty se inkubují v termostatu 15 min a pak 5 min centrifugují.
Abnormální výsledky vznikají z možných příčin:
• fibrin nebo částice v séru nebo plazmě
• neúplně promytý vzorek červených krvinek
• smíchání reaktantů s reagenciemi ve sloupci (NAT)
• červené krvinky, které se přilepily na stěny reakční komůrky
• bubliny, které brzdí průchod neaglutinovaných červených krvinek
Příkladem takovéhoto výsledku je čárka z červených krvinek na povrchu sloupce kuliček.
Test musí být opakován.
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5.2. BIO– RAD ScanGel
V současné době používáme systém SCANGEL- sloupcovou gelovou aglutinaci
na vyšetření
a) protilátek (gelové karty Coombs+ Neutral),
b) kompatibility TP (gelové karty Coombs Anti -IgG,-C3d ) a
c) Rh fenotypu.
Gely půlené (vyšetření nepravidelných protilátek) obsahují 3 jamky s polyklonálním AGH
(polyklonální a myší monoklonální frakce) pro metodu nepřímého antiglobulinového testu
a 3 jamky neutrálního gelu pro enzymatické testy. Tento postup kombinuje princip
aglutinace a gelové filtrace. Výrobek je určen pouze pro odborné diagnostické použití in
vitro.
Polyspecifické antiglobulinové diagnostikum (AGH) se připravuje ze séra koz, které byly
hyperimunizovány

lidským

IgG

pro

přípravu

protilátky

proti

lidskému

IgG.

Antikomplementová frakce je směsí sér hyperimunizovaných koz a specifické
monoklonální složky anti-C3d myšího původu z klonu č. 053A714.
Diagnostikum je konzervováno azidem sodným v koncentraci menší než 0,1 %.
Šestijamkové karty Coombs Anti-IgG lze využít na detekci a identifikaci protilátek
nepřímým antiglobulinovým testem s monospecifickým AGH (anti-IgG polyklonální),
ke zkoušce kompatibility nepřímým antiglobulinovým testem s monospecifickým AGH
(anti-IgG polyklonální); přímému antiglobulinovému testu s monospecifickým AGH (antiIgG polyklonální) a k fenotypizaci erytrocytů metodou nepřímého antiglobulinového testu
(NAT).
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Postupy viz obrazová příloha
Karta určená na Rh fenotyp obsahuje v prvních pěti mikrozkumavkách: anti-RH2 (anti-C),
anti-RH3 (anti-E), anti-RH4 (anti-c), anti-RH5 (anti-E) a anti KELL ( anti-K).
Šestá mikrozkumavka obsahuje gel bez specifických protilátek a slouží jako kontrola (Ctl).

5.3. Hodnocení dvou období
Do roku 2005 byl jako standartní používán Ortho-BioVue System. Od září roku
2005 používáme gely ScanGel od firmy BIO-RAD. Ke změně jsme se rozhodovali dlouho.
Hlavním důvodem bylo několik výsledků pozitivních protilátek, které byly později
vyšetřeny v referenční laboratoři pro imunohematologii a hodnoceny jako negativní.
Souběžně se zkušebním provozem gelů firmy BIO-RAD stále se provádělo vyšetření
na gelech Ortho-BioVue. Souběh trval 1 měsíc. Důvodem bylo ověření funkce nového
systému, zejména potvrzení výskytu pozitivních protilátek či inkompatibility a síly reakce
v jednotlivých typech gelů.
Snažili jsme si zpětně ujasnit výskyt protilátek zjištěných při předtransfuzním vyšetření.
Z celého počtu byli tedy vyloučeni pacienti z hematologické ambulance (nevyžadující
transfuzi) a těhotné ženy, vyšetřované v rámci prevence v gynekologické ambulanci.
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Tab. 2.: I. období od 20. 9. 2003 do 20. 9. 2005 :

Předtransfuzní vyšetření

1 254

Pozitivní výsledky odeslané do ÚHKT

34

Potvrzené pozitivity

17

Nespecifické pozitivity

17

Protilátky typu anti- D

6

anti- C

3

anti- K

4

anti- Cw

1

anti- M

1

anti- i

1

anti- Jka

1

chladové

2

34

20
15
Potvrzené pozitivity
10

Nespecifické pozitivity

5
0

Graf č. 1- poměr výsledků vyšetřených v referenční laboratoři pro imunohematologii,
ÚHKT
Z celkového počtu 1 254 vyšetřených pacientů bylo 34 vzorků krve odesláno po prvotním
zjištění pozitivity k vyšetření v referenční laboratoři pro imunohematologii, tj. 2,71 %.
Z výsledků ÚHKT vyplývá 50% potvrzení pozitivity zjištěné na našem HTO na gelech
Ortho-BioVue. To znamená 1,36 % z veškerých předtransfuzních vyšetření provedených na
našem pracovišti v tomto dvouletém období.
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Nespecifické
pozitiv ity
Protilátky typu
anti-D
anti – C

18
16
14
12
10

anti – Cw

8
6

anti – M

4
2

anti – i

0

anti – Jka

Graf č. 2 výsledky protilátek vyšetřených na ÚHKT –
I. období od 20. 9. 2003 do 20. 9. 2005
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Tab. 3.: II. hodnocené období 20. 9. 2005 – 20. 9. 2007
Předtransfuzní vyšetření

1 370

Pozitivní výsledky odeslané do ÚHKT

39

Potvrzené pozitivity

31

Nespecifické pozitivity

8

Protilátky typu: anti- D

11

anti- C

5

anti- E

5

anti- K

0

anti- Cw

0

anti- M

0

anti- i

0

anti- Jka

0

chladové

6

autoprotilátky

3

tepelné

1
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Graf. č. 3- poměr výsledků vyšetřených v referenční laboratoři pro imunohematologii,
ÚHKT
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Graf č. 4 – výsledky protilátek vyšetřených na ÚHKT – II. Období
Z celkového počtu 1 370 vyšetřených pacientů bylo 39 vzorků krve odesláno po prvotním
zjištění pozitivity k vyšetření v referenční laboratoři pro imunohematologii, tj. 2,33 %.
Z výsledků ÚHKT vyplývá 79,4 % potvrzení pozitivity zjištěné na našem HTO na gelech
ScanGel firmy BIO-RAD. To znamená 2,26 % z veškerých předtransfuzních vyšetření
provedených na našem pracovišti v tomto dvouletém období.
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Hodnotili jsme i poměr mužů a žen v zastoupení pozitivit. S převahou v obou obdobích, I.
0,95 % z celkového počtu tj. 35 % z pozitivních a v II. období 0,66 % z celkového tj. 23 %
z pozitivních období vyšly ženy / matky nad 40 let - transfundované v minulosti. V
některých případech se vyskytovaly i kombinace přítomných protilátek, např. anti-D
a anti-C v prvém období dvakrát a ve druhém hodnoceném pětkrát.

Ověření pozitivity protilátek
Pro ověření souběžného testování jsme použili navíc k běžnému provozu vzorky
krve 11 pacientů, kteří byli opakovaně vyšetřováni, jejich pozitivní výsledky byly nalezeny
v obou prostředích a jejichž pozitivita byla potvrzena i referenční laboratoří
pro imunohematologii. Vzorky krve byly odebrány při příležitostných kontrolách těchto
pacientů v hematologické ambulanci.
Porovnání výsledků získaných oběma systémy byly velmi uspokojivé. Pozitivity byly
zachyceny ve stejných gelových jamkách tzn. shoda s testy Ortho-BioVue a v některých
případech s větší silou.
Potvrzení shody bylo hlavní kriterium pro novou volbu. Doufali jsme, že změnou použitých
gelů vyloučíme případné nespecifické pozitivity, které byly po vyšetření v referenční
laboratoři označeny jako negativní. Při srovnání výsledků poklesl poměr nespecifických
pozitivit z prvého období z 50 % na 20,6 % případů.
Případů samostatných inkompatibilit TP bylo zachyceno pouze 5 případů za obě období.
Vyskytují se zejména u hematologických pacientů a je s nimi obvykle počítáno. Výběr TP
pro tyto pacienty je chystán s časovým předstihem, aby k těmto zjištěním nedocházelo
těsně před jejich příchodem na jejich plánovanou transfuzi.
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V tomto směru nebyly shledány žádné rozdíly. V těchto případech se pozitivita objevila
v obou z použitých typů gelů - ve stejných prostředích a ve stejné síle reakce.
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6. Závěr
Zavedení gelového systému před lety byl učiněn velký krok ke zkvalitnění
a zrychlení laboratorních příprav, což se prokázalo mimo jiné poklesem počtu nespecificky
pozitivních výsledků screeningu a identifikace protilátek.
Výběrem a rozhodnutím pro změnu gelového systému jsme se snažili uchránit pacienty
od možných komplikací a časových prodlev při řešení jejich zdravotního stavu.
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