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1. Úvod a cíl práce 
Stanovení faktoru VIII (FVIII) i řady dalších koagulačních faktorů  

je pro diagnostiku některých typů onemocnění velmi potřebné. Faktor VIII se řadí mezi 

prokoagulační faktory, které jsou přítomny v plazmě a účastní se hemostatických dějů. 

Chybění, pokles, nebo funkční nedostatečnost většiny faktorů, vyjma faktoru XII, vede 

ke krvácivým projevům.(1)  

 Při testování FVIII popisujeme jednak funkční aktivitu FVIII (FVIII:C) 

 a antigen FVIII (FVIII:Ag).(2) Ke stanovení funkční aktivity faktoru VIII se nejčastěji 

používá jednofázová metoda na bázi APTT, méně často se používá fotometrické 

stanovení s chromogenními substráty. K detekci antigenu se používají metody 

elektroimunodifuze (EID) a enzymimunoanylýza (ELISA). (3) 

 Cílem předkládané bakalářské práce bylo porovnat koagulační a chromogenní 

metodu stanovení FVIII a zjistit výhody a nevýhody koagulačního a chromogenního 

stanovení FVIII. 
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2. Teoretická část 

2.1. Hemostáza 

Hemostáza je schopnost organizmu zastavit krvácení současně se schopností 

udržet tekutost krve v neporušeném cévním řečišti.(4) Základním úkolem 

hemostatických mechanismů je zajišťovat v cirkulaci stav tzv. fluidokoagulační 

rovnováhy. Nejde přitom o statický, nýbrž vysoce dynamický stav, kdy všechny 

zúčastněné systémy jsou vzájemně propojeny složitým doposud ne zcela 

prozkoumaným systémem pozitivních i negativních zpětných vazeb, majících 

zabezpečit jednak účinnou lokální hemostázu v místě traumatu se zabráněním 

nežádoucí systémové generalizace koagulace. Následným krokem je poté zajistit 

reparační pochody ve smyslu fibrinolýzy koagula a hojení rány. Vrozená nebo získaná 

porucha jednoho či více faktorů tohoto systému může mít pak za následek nežádoucí 

vychýlení této složitě vybalancované rovnováhy na stranu hypokoagulace  

nebo hyperkoagulace, navíc s možností kombinace obou tendencí. 

 Základní aktéry představují enzymatické kaskády a jejich inhibitory, cévní stěna 

a buněčné součásti krve. Hemostáza reaguje vždy jako celek, jen se v jednotlivých 

případech může lišit podíl jmenovaných faktorů na celkové hemostatické odpovědi. 

Kvalitu koagulace navíc mohou ovlivnit i nekoagulační proteiny nebo závažné poruchy 

metabolismu. 

 Při poranění cévy dochází k vazokonstrikci a k adhezi trombocytů na místa 

s porušeným endotelem. Tyto reakce probíhají v sekundách, hovoříme zde o tzv. 

primární hemostáze. V dalším průběhu v řádu minut vzniká spolu s generací trombinu 

fibrinové koagulum, představující definitivní hemostatickou zátku, která  

je pak degradována fibrinolytickým systémem (obr. č.1).(3) 
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Obrázek č.1: Hemostáza 

 

 

2.1.1. Základní mechanizmy hemostázy 

Mezi základní mechanizmy hemostázy patří: 

Primární hemostáza 

 Primární hemostáza je proces tvorby primární hemostatické zátky, která uzavírá 

místo narušení celistvosti cévní stěny a zastavuje tak krvácení.(2) 

Plazmatický koagulační systém 

 Cílem plazmatického koagulačního systému je vytvoření pevného fibrinového 

vlákna.(4)  
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Fibrinolytický systém 

 Fibrinolytický systém je odpovědný za lýzu koagula, ale hraje také podstatnou 

úlohu při degradaci kolagenu, v angiogenezi, u metastáz tumoru. Centrální složkou 

fibrinolytického systému je plazminogen, který je prekurzorem plazminu.(2) 

Systém přirozených inhibitorů 

 Velmi důležitou regulační složku krevního srážení představují přirozené 

inhibitory. V organizmu slouží jako jeden ze zpětnovazebných mechanizmů k zabránění 

nekontrolovaného srážení krve a tím k udržení koagulační rovnováhy.(4) 

2.2. Plazmatický koagulační systém 

Plazmatický koagulační systém představuje skupinu dějů, které vedou ke vzniku 

nerozpustného fibrinu. Dochází postupně k přeměně fibrinogenu na fibrin, dále 

 na fibrinové monomery, které spontánně polymerují. Polymery fibrinu se následně 

propojují kovalentními vazbami působením aktivovaného faktoru XIII a vzniká 

nerozpustný fibrin.  

Fibrin vytváří vláknitou síť, ve které se zachycují krevní buňky, tvoří se krevní 

sraženina tzv. stabilní fibrinová zátka, na jejíž retrakci v poslední fázi hemostázy a tím 

 i na stažení okrajů rány a hojení se podílí krevní destičky.(2)  

Přirozené inhibitory koagulace slouží ke zpomalení nebo zastavení koagulačního 

procesu a lokalizaci cévního poškození, dále chrání nepoškozené cévy proti trombóze. 

 Snížené zastoupení nebo případné abnormality v molekulách některých složek 

mohou vést ke koagulopatiím či trombózám. 

2.3.  Faktor VIII 

Veškeré charakteristiky faktoru VIII, který v plazmě koluje navázán  

na von Willebrandův faktor (vWF), se do roku 1980 v podstatě týkají tohoto komplexu. 

Navíc v důsledku převahy von Willebrandova faktoru v komplexu (více než 95 %)  

to byla více méně charakteristika vWF. Teprve po roce 1980 se podařilo tyto dvě 

bílkoviny oddělit. Izolace faktoru VIII je vzhledem k velikosti molekuly, nízké 

plazmatické koncentraci a nestabilitě velmi obtížná.(4) 

 Von Willebrandův faktor je z komplexu odstraněn pomocí imunoafinitní 

chromatografie. Pro imunoafinitní chromatografii se používají monoklonální protilátky 

proti faktoru VIII, které jsou připravovány v tkáňových kulturách za bezsérových 

podmínek.(5) Oddělení  faktoru VIII od vWF lze také provést pomocí chromatografie 
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 za použití nízkých a následně vysokých koncentrací soli.(6) 

Faktor VIII je plazmatický glykoprotein, β-globin o 2332 aminokyselinách, 

velmi citlivý k enzymatické degradaci, který je v plazmě přítomen ve stopovém 

množství. V plazmě je FVIII vázán do komlexu s vWF. Molekula FVIII se váže na vWF 

poblíž N-konce molekuly vWF. Vazebné místo pro vWF má FVIII v oblasti svého 

lehkého řetězce. Komplex [FVIII . vWF] pravděpodobně chrání faktor VIII před jeho 

biologickým štěpením vlivem systému aktivovaného proteinu C (APC) 

 nebo aktivovaným faktorem X (FXa). Z této vazby je uvolňován kontaktem 

s fosfolipidy nebo trombinem za současného uvolnění vazebného místa na strukturu 

fosfolipidu. 

Gen pro faktor VIII je poměrně velký a nachází se na vrcholu dlouhého raménka 

pohlavního X chromozomu. V současné době je známo asi 80 různých mutací FVIII.(2). 

Funkční faktor VIII je charakterizován 3 strukturními doménami A, B, C  

a dvěma kyselými peptidy (a1, a2). Z krevní plazmy se podařilo izolovat 2 řetězce 

FVIII  

(obr. č.2): 

• Těžký řetězec HC (Heavy Chain) o MW 92 000-210 000, domény A1, A2, B 

• Lehký řetězec LC (Light Chain) o MW 80 000, domény A3, C1, C2 

Tyto řetězce se v přítomnosti fosfolipidů spojují prostřednictvím Ca2+ 

v koagulačně aktivní faktor VIIIa. K aktivaci FVIII dochází limitovanou proteolýzou 

vyvolanou trombinem. V přítomnosti fosfolipidů může být FVIII aktivován i působením 

faktoru Xa. 

 

Obrázek č.2: Struktura faktoru VIII 
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2.3.1. Funkce 

Funkčně aktivní FVIII (FVIIIa) funguje jako proteinový kofaktor ve vnitřní 

cestě aktivace přeměny protrombinu na trombin, při tvorbě koagulačně aktivního 

komplexu tzv. vnitřní tenázy [VIIIa . IXa . Pl . Ca2+], nezbytné k aktivaci faktoru X. 

Reakce v komplexu tenázy je urychlena v přítomnosti všech složek asi 10 000krát.(2) 

2.3.2. Fyziologické rozmezí 

Fyziologické rozmezí FVIII:C v plazmě je udáváno 50 - 150 %. Někteří autoři 

udávají nižší průměrnou aktivitu faktoru u jedinců s krevní skupinou 0 oproti nositelům 

ostatních krevních skupin v systému AB0. Na tuto možnost je nutné pamatovat zejména 

při diagnostice lehké von Willebrandovy choroby (vWch) nebo přenašeček hemofilie A.  

Minimální aktivita FVIII v plazmě, která je schopna zabránit spontánnímu 

krvácení je nad 1 %, minimální aktivita potřebná k zástavě při drobných poraněních 

 a zákrocích je udávána 25 %.(4) 

2.4. Koagulopatie 

Koagulopatie jsou krvácivé stavy, u kterých je příčinou krvácení snížená 

koncentrace nebo aktivita plazmatických koagulačních faktorů. Mají většinou typický 

klinický obraz, projevují se spontánním krvácením především do tkání a kůže 

s následnou tvorbou hematomů a sufuzí. 

Stupeň krvácení závisí většinou na poklesu koagulačních aktivity faktoru.  

Při výrazném poklesu dochází k těžkým krvácivým projevům. Jinak bývají krvácivé 

projevy mírnější povahy, často se projeví pouze při chirurgickém výkonu  

nebo poranění. 

Diagnóza se stanoví přímým vyšetřením plazmatické aktivity faktorů. Při terapii 

se většinou podávají krevní deriváty.(2) 

2.4.1. Získané koagulopatie 

 Získané koagulopatie se na rozdíl od vrozených koagulopatií vyznačují snížením 

ne jednoho, ale z pravidla celé skupiny koagulačních faktorů. Provázejí poruchy 

jaterních funkcí, poruchy střevní resorpce, poruchy transportu žluče nebo některé 

otravy. Jsou častější než koagulopatie vrozené.  
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 U těchto stavů je možné vhodnou léčbou základního onemocnění dosáhnout  

u většiny nemocných vymizení příznaků koagulopatie. 

2.4.2. Vrozené koagulopatie 

 Vrozené koagulopatie jsou vzácné, dědičné choroby, při kterých je v důsledku 

chybění nebo nedostatečné funkce některého z faktorů krevního srážení, sklon             

ke krvácivým příhodám.(4) Pouze nedostatek nebo funkční defekt prekalikreinu a FXII 

nebývá spojen s klinicky nápadným krvácením a dokonce se může projevit  

i predispozice k trombóze.  

 Z vrozených koagulopatií jsou nejčastější hemofilie A (nedostatek FVIII)  

a hemofilie B (nedostatek FIX), které představují zhruba 95 % všech vrozených 

krvácivých stavů plazmatického původu (hemofilie A  85 %, hemofilie B 10 - 12 %). 

2.5.  Hemofilie A 

Vrozený deficit FVIII patří mezi vzácné dědičné choroby, současně  

je ale nejčastější vrozenou koagulopatií. Postihuje všechny etnické skupiny a setkáváme  

se s ní i u řady živočišných druhů. V Evropě a USA je incidence hemofilie A 1:5000 

narozených chlapců.(7) 

 V současnosti žije v České republice na 780 hemofiliků, z nichž 230 jsou 

hemofilici ve věku 0 - 18 let.(8) 

2.5.1. Historie hemofilie 

Hemofilie patří mezi nejstarší popsaná krvácivá onemocnění. Zmínky  

o ní se vyskytují již ve středověkém písemnictví. O onemocnění spojeném s nadměrným 

krvácením hovoří i židovský talmud ve 2. století před naším letopočtem.  

Hemofilie si v průběhu staletí vysloužila označení královská nemoc.(9) 

Nejslavnějším rodokmenem s prvním popsaným výskytem Hemofilie A je rodokmen 

anglické královny Viktorie.(8) 

2.5.2. Genetický základ hemofilie 

Dědičnost  hemofilie je recesivní, vázaná na pohlavní chromozom X.(4) Geny  

pro faktor VIII jsou uloženy na vzdálenějším konci delšího raménka chromozomu X 

v pásech Xq28a a Xq27,1. Gen pro FVIII obsahuje 186 kb, jde o poměrně dlouhý gen  

a nezbytná genetická informace je obsažena v 9 exonech. 

Ženy jsou přenašečkami onemocnění a mohou mít ojediněle zvýšenou tendenci 
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ke krvácení při nízké koncentraci FVIII. Pro diagnostiku hemofilie má zásadní význam 

rodinná anamnéza.(2)  

Asi u 1/4 - 1/3 postižených je rodinná anamnéza negativní. V tomto případě  

se jedná buď o nově vzniklou mutaci nebo je postižení po generace přenášeno pouze 

ženami bez klinických projevů onemocnění.(4) 

Žena X*X: zdědí-li žena defektní chromozom je jeden z páru nefunkční (X*), 

ale druhý funkční (X) stačí pokrýt potřebu faktoru VIII. Proto jsou ženy jsou 

přenašečkami a chorobou samy netrpí. 

 Muž X*Y: zdědí-li muž defektní chromozom (X*), nemůže produkovat faktor 

VIII a nebo jej produkuje v menší míře. V tomto případě se rozvine hemofilie. 

2.5.3. Klinická manifestace hemofilie 

 S krvácivými příhodami se u těžkého hemofilika setkáme nejčastěji již v prvém 

roce života. Do tří let věku se většinou objeví kloubní krvácení. Pro těžký průběh 

choroby jsou typické spontánní krvácivé projevy bez zjevné vyvolávající příčiny, 

s typickou lokalizací v kloubně-svalovém aparátu. V důsledku toho dochází 

k deformacím kloubů, s následnou poruchou hybnosti a částečnou, resp. i úplnou 

imobilizací nemocných osob. Kloubní krvácení patří vedle takzvaného pozdního 

krvácení po poraněních a chirurgických zákrocích k hlavním příznakům této krvácivé 

nemoci. U těžkých hemofiliků se velmi často setkáváme též s hematurií, nezřídka bývá  

i krvácení mozkové.  

 Středně těžký hemofilik nemívá většinou spontánní projevy krvácení.               

Po drobných úrazech se ale mohou kloubně-svalové krvácivé příhody objevovat,  

a to především v závislosti na hladině faktoru.  

 U lehkých hemofiliků se krvácení často projeví teprve při stomatologickém, 

eventuálně chirurgickém zákroku nebo po těžkých poraněních a úrazech. Zřídka  

se setkáváme s krvácením z nosu (typické pro vWch) a kožními petechiemi.  

 K nejčastějším projevům u všech typů hemofilie patří snadná tvorba modřin  

a krvácení po extrakci zubů.(4) 

 Hemofilie se klasifikuje podle zbytkové aktivity defektního koagulačního 

faktoru na hemofilii lehkého, středního a těžkého stupně: 

• těžké formy (F VIII < 1 %)  

• střední formy (F VIII 1 - 5 %)  

• lehké formy (F VIII 5 – 25 %) 
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2.5.4. Příčina onemocnění 

• vrozený nedostatek F VIII – hemofilie A- 

• funkční nedostatek F VIII – hemofilie A+ 

2.5.5. Laboratorní nález hemofilie 

• APTT - prodloužený čas (při poklesu F VIII pod 25 %) 

• srážlivost krve -  prodloužený čas (asi u 30 % vyšetřovaných) 

• F VIII:C – snížená hladina 

• F VIII:Ag – snížená hladina (A-), normální hladina (A+) 

2.5.6. Léčba hemofilie 

Léčba hemofilie je substituční a podpůrná.(2) Donedávna se tato choroba 

standardně léčila injekcí koncentrovaného roztoku faktoru VIII izolovaného z mnoha 

vzorků krve. Bohužel tato metoda vystavovala pacienty riziku infekce viry. Komerční 

produkce čistého faktoru VIII pomocí metod rekombinantní DNA přinesla značné 

zlepšení léčby.(10) V České republice se rekombinantní preparáty používají k léčbě 

hemofilie od roku 2006, v současné době je jimi léčeno asi 10 procent nemocných 

dětí.(11) F VIII má krátký biologický poločas 8 - 12 hodin, proto je nutné dávky 

opakovat, hlavně při perzistujícím krvácení.(2) 

 Lék se aplikuje při vzniku krvácení, v určitých případech jsou pacienti  

na dlouhodobém preventivním pravidelném podávání. Zpočátku lék aplikuje 

zdravotnický personál, po zacvičení pak obvykle formou domácí léčby podává 

substituci zaškolený rodič ev. pacient (starší dítě) sám. Domácí léčba umožňuje 

hemofilikům i jejich rodinám co nejpohodlnější běžný život pouze s občasnými 

návštěvami zdravotnických zařízení.(12)  

Možností daleké budoucnosti pak zřejmě bude léčba genetická. Probíhají 

klinické studie ověřující možnosti jak zavést zdravý gen pro faktor krevního srážení  

do organismu osoby trpící hemofilií, nejčastěji do jaterní buňky. Tento gen  

by se zakomponoval do genomu hemofilika, jeho játra by tak začala vytvářet chybějící 

faktor a nemocný by se tím uzdravil.(11) 
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2.5.7. Komplikace hemofilie 

Komplikace nastanou v případě tvorby aloprotilátek, inhibitoru proti FVIII. Vývoj 

inhibitoru je v současné době jednou z nejvážnějších a nejvíce obávaných komplikací 

léčby hemofilie. Bylo prokázáno, že existuje mnoho faktorů, které mohou mít na vznik 

inhibitoru vliv, ať už v pozitivním, či negativním smyslu. Některé ovlivnit nemůžeme 

(genetické faktory), některé z nich však ovlivnit lze (např. bylo zjištěno že při zahájení 

léčby před ukončeným prvním rokem života je spojeno s vyšším rizikem vzniku 

inhibitoru).(13) 

 Klinicky se tato protilátka projeví rezistencí na léčbu.(4) Tato komplikace se vyskytuje  

u 7 – 8 % nemocných s hemofílií A.(2) Jedná se většinou o protilátky typu IgG.. 

Imunologický mechanismus potencující tvorbu inhibitoru nebyl dosud nalezen. Hladiny 

inhibitoru jsou kvantifikovány pomocí mezinárodně standardizované jednotky Bethesda 

Unit (BU). (2). Jednu Bethesda jednotku na jeden mililitr můžeme definovat jako 50 % 

zbytkové aktivity FVIII po dvouhodinové inkubaci při 37 oC. Hladina inhibitoru  

u většiny nemocných kolísá, často až k nulovým hodnotám, při nové léčbě se vždy 

rychle zvyšuje. Dle výše inhibitoru rozlišujeme nemocné na tzv. low responder 

s hladinou inhibitoru pod 5 BU/ml a high responder nad 10 BU/ml.(4) 

2.5.8. Prevence hemofilie 

V prevenci hemofilie je vedle včasné diagnostiky a předcházení krvácení 

důležité aktivní vyhledávání přenašeček a jejich pečlivé vyšetření pro nebezpečí 

výskytu nemoci v potomstvu. Jako jistou přenašečku označujeme dceru hemofilika  

a matku víc než jednoho hemofilika či jisté přenašečky.  

Standardní laboratorní, ale poměrně nepřesné metody pro určení přenašeček, 

jsou založeny na biologické aktivitě FVIII a porovnáni FVIII:C a hladiny antigenu 

vWF, který by u přenašeček měl být 2x vyšší.  

DNA diagnostika dnes umožňuje spolehlivé zjištění přenašeček hemofilie a tím  

i genetické poradenství s ohledem na těhotenství postižené ženy a prenatální 

diagnostiku. S možností DNA vyšetření se zvyšuje pravděpodobnost správné diagnózy 

v rodinách s určeným defektem až na 99 %.(4) 
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3. Praktická část 
 Pro předkládanou bakalářskou práci jsem vyšetřila plazmatickou aktivitu FVIII  

u souboru 151 pacientů koagulační a chromogenní metodou na analyzátoru Sysmex   

CA 7000. Pacienty jsem rozdělila do čtyř skupin. První dvě skupiny zahrnují 20 

pacientů s hemofílií a 20 pacientů s lupus antikoagulans. V dalších dvou skupinách jsou 

pacienti s různým typem diagnóz, ve třetí skupině  je 67 pacientů s nízkou hodnotou 

FVIII a ve čtvrté skupině 44 pacientů s normální a vysokou hodnotou FVIII . 

 3.1. Preanalytická fáze 

3.1.1. Odběr krve a transport 

V koagulaci vyšetřujeme velmi labilní složky, a proto základní předpoklad 

správného výsledku je řádný odběr. Krev musí být odebírána nalačno nebo po lehké 

snídani bez tuků.(3) Obvykle se odebírá krev venózní, a to z loketní žíly. Místo vpichu  

se vydezinfikuje. Stažení paže a tzv. cvičení paži by mělo být co nejkratší. Zatažení 

paže delší jak 1 minuta zvyšuje hladinu fibrinogenu, FVIII, vWF, t-PA.(14) Při aspiraci 

krve je zapotřebí se vyhnout přílišnému podtlaku, který může vést k mechanické 

hemolýze erytrocytů.(15)  

 Odběr krve musí být proveden co nejšetrněji do uzavřeného odběrového 

systému. První dva mililitry krve nejsou pro koagulační vyšetření vhodná (možnost 

uvolnění tkáňových aktivátorů koagulace).  Krev se odebírá do zkumavky  s 0,109 mol/l 

(3,2%) citrátem sodným v poměru 1:9 (9 dílů krve a 1 díl protisrážlivého činidla). Tento 

poměr musí být zachován, aby došlo k vyvázání všech vápenatých iontů obsažených  

ve vzorku krve citrátem sodným.(16) Po odběru je nutné okamžité šetrné promíchání 

krve ve zkumavce s citátem, aby se zamezilo vzniku sraženiny.  

 Transport odebraného materiálu do laboratoře by měl být co nejdříve po odběru.  

3.1.2. Manipulace se vzorky 

Pro koagulační vyšetření se doporučuje separace plazmy do 2 hodin od odběru. 

Vzorek krve se centrifuguje 10 – 15 minut při 3000 – 3500 otáčkách za minutu,  

pro získání plazmy chudé na destičky. Přítomnost krevních buněk v plazmě  

je nežádoucí. Krevní buňky, především krevní destičky, interferují ve většině 

koagulačních testů.(3) 
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3.2.  Materiál a metody 

3.2.1. Přístroje  

Koagulometr Sysmex CA 7000 

 Sysmex CA 7000 je plně automatizovaný koagulační analyzátor pro in vitro 

diagnostiku, který je schopen rychle a s velkou přesností zpracovat velký objem vzorků. 

Tento analyzátor je schopen provádět analýzy vzorků s použitím koagulační metody, 

chromogenní metody a metody immunoassay.(17) 

 Pracuje na optickém principu, kdy monochromatické světelné záření prochází 

kyvetou, která na fotobuňku propouští nebo odráží jen určité množství záření. Optická 

hustota dopadajícího záření obráží vlastnosti média v aktuálním stavu koagulačního 

děje. 

3.2.2. Reagencie 

Reagencie použité pro obě metody jsou uvedeny v tabulkách č.1 a č.2. 

Tabulka č.1 

Reagencie použité pro měření plazmatické aktivity FVIII – koagulační metoda 

Reagencie Výrobce Dodavatel 

APTT AUTOMATE Diagnostica Stago 

Francie 

STAGO 

ČR 

Calcium chloride  

 

Medi Rox 

Švédsko 

Diagnostica 

 ČR 

DG - FVIII 

 

Diagnostic Grifols 

Španělsko 

Grifols  

ČR 

SARP-Coagulation Speciality 

 Assayed Reference Plasma 

Helena BioSciences 

UK 

Biogenix 

ČR 

SAC-1-Speciality Assayed  

Control -1 

Helena BioSciences 

UK 

Biogenix 

ČR 

SAC-2-Speciality Assayed  

Control -  

Helena BioSciences 

UK 

Biogenix 

ČR 

CA Clean II 

 

Sysmex  

Japonsko 

Biophys 

ČR 

Destilovaná voda Destilátor 

umístěný v OKH 

Destilátor 

umístěný v OKH 
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Water for injections Bieffe Medical 

Italie 

Ústavní lékárna  

FN Motol 

Owrenův pufr  

pH 7,35 

Ústavní lékárna 

FN Motol 

Ústavní lékárna 

FN Motol 

 

Tabulka č.2 

Reagencie použité pro měření plazmatické aktivity FVIII – chromogenní metoda 

Reagencie Výrobce Dodavatel 

BIOPHEN FVIII:C HYPHEN BioMed 

Francie 

Diagnostica  

ČR 

SARP-Coagulation Speciality 

 Assayed Reference Plasma 

Helena BioSciences 

UK 

Biogenix 

ČR 

SAC-1-Speciality Assayed  

Control -1 

Helena BioSciences 

UK 

Biogenix 

ČR 

SAC-2-Speciality Assayed  

Control -2 

Helena BioSciences 

UK 

Biogenix 

ČR 

CA Clean II 

 

Sysmex  

Japonsko 

Biophys 

ČR 

Destilovaná voda Destilátor 

umístěný v OKH 

Destilátor 

umístěný v OKH 

Water for injections Bieffe Medical 

Italie 

Ústavní lékárna  

FN Motol 

Owrenův pufr  

pH 7,35 

Ústavní lékárna 

FN Motol 

Ústavní lékárna 

FN Motol 

 

 

3.2.3. Principy měření 

Pro stanovení funkční aktivity složek koagulačního systému byla vyvinuta celá 

řada metod, které využívají chromogenních substrátů, ale nejčastěji se využívají 

jednofázové koagulační metody na principu APTT nebo PT. Tyto metody lépe obráží 

funkčnost celého koagulačního systému.(2) 
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3.2.3.1 Koagulační princip 

Obecně: 

 Jednotlivé složky koagulačního sytému jsou přítomny v plazmě většinou  

ve formě neaktivních složek – proenzymů (zymogenů). Aby mohl proběhnout srážecí 

proces je nutné tyto složky aktivovat. 

Používané aktivátory: 

• nefyziologické: silika, kaolin, celit 

• fyziologické: tkáňové extrakty nebo čištěné či rekombinační aktivované 

koagulační faktory 

• specifické: zmijí enzymy (jedy) mají svá omezení. Některé hadí enzymy 

nejsou závislé na inhibitorech a aktivují nejen proenzymy, ale i PIVKA 

formy těchto koagulačních faktorů. Hadích jedů je možné využít  

i k inaktivaci inhibitorů proteáz, které by jinak v systému běžných 

koagulačních testů mohly interferovat s některými složkami systému  

a vykazovat prodloužené hodnoty koagulačních časů. 

Enzymatické cesty (zejména oblast působení serinových proteáz) vyžadují nejen 

aktivované faktory, ale i aktivované kofaktory a dále fosfolipidy a vápníkové ionty. 

Jedná se tedy většinou o velmi komplexní směsi relativně nestabilních proteinů. 

Takovýto nestabilní systém lze jen obtížně standardizovat.(2) 

Detekce koagula může být vizuální, optická, elektrická nebo mechanická. 

 

 

Koagulační stanovení faktoru VIII na koagulometru CA 7000: 

 Vyšetřovaná plazma zředěná Owrenovým pufrem 1:10 se smísí v poměru 1:1  

s FVIII deficitní plazmou, která obsahuje ostatní faktory v nadbytku. Zjišťuje  

se koagulační čas v systému APTT (aktivátor plus parciální tromboplastin se zvýšenou 

citlivostí k faktorům). Koagulometr zaznamenává změnu průchodu světla vzorkem 

plazmy v daném časovém úseku po iniciování tvorby koagula přidáním kalciových 

iontů (viz obr. č.3). Tento čas je přímo úměrný funkční aktivitě FVIII ve vyšetřované 

plazmě. Užitá vlnová délka pro detekci je 660 nm a maximální doba měření 180 

sekund.(18)  

 

 



 

  20 

Obrázek č.3: Koagulační metoda 

 

3.2.3.2 Chromogenní substráty 

Obecně: 

 Syntetické chromogenní substráty se začaly používat k posouzení koagulační 

aktivity některých enzymů nebo inhibitorů, u kterých nebylo možné zavést jednoduché 

koagulační testy (např. stanovení faktoru XIII nebo C1-inhibitoru) nebo byla obtížná 

standardizace pro jejich snadné ovlivnění řadou dalších působků (např. stanovení 

antitrombinu). 

 Metody založené na chromogenních substrátech jsou schopné odhalit funkční 

aktivitu jednotlivých složek koagulačního systému (enzymy, inhibitor) bez návaznosti 

na ostatní složky tohoto systému, jak je tomu např. u koagulačních metod. Testy jsou 

velmi podobné běžným fotometrickým stanovením enzymů a jsou snadno 

automatizovatelné a standardizovatelné. 

 V tomto systému se zjišťuje intenzita zbarvení, kterou vykazuje odštěpený 

peptid po proběhlé proteolytické reakci. Koagulační faktory jsou většinou serinové 

protézy, které štěpí peptidy nebo proteiny zejména v místě navázání argininu 

v molekule proteinu.  

 Metody využívající chromogenní syntetické substráty používají chromogenní 

peptid o 2 - 4 aminokyselinách, který má ve snadno štěpitelné koncové oblasti 

navázanou látku tzv. chromofor. Tato látka po odštěpení z vazby peptidu poskytne 

výrazné zbarvení, měřitelné při určité vlnové délce. Většinou se jedná  

o p-nitroanilin (pNA). Aminokyselinová sekvence je totožná nebo podobná s místem 

účinku (aktivním místem) enzymu na přirozený substrát s chráněným N-koncem.(2) 
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Chromogenní peptid je štěpen na oligopeptid a p-nitroanilin, který je možné 

stanovit fotometricky na spektrofotometru. Maximum absorbance peptidu s navázaným 

pNA (380 nm) je odlišné od maxima absorbance samotného pNA (405 nm). K měření  

se využívá většinou monochromatického záření a ke zjištění výsledné hodnoty  

se použije buď kinetické metody nebo metody „end-point“. Změna absorbance pNA  

je většinou přímo úměrná aktivitě enzymu.(2) 

 

Chromogenní stanovení faktoru VIII na koagulometru CA 7000:  

 Faktor VIII aktivovaný trombinem v přítomnosti konstantního množství faktoru 

IXa, fosfolipidů a kalcia tvoří enzymatický komplex, který aktivuje přeměnu FX  

na FXa. Reziduální (nevyvázaný) FXa je určující pro míru hydrolýzy chromogenního 

substrátu S–2772. Při vlnové délce 405 nm se měří žlutě zbarvený uvolněný pNA, 

intenzita zabarvení je přímo úměrná koncentraci FVIII v plazmě (viz obr. č.4).(19) 

 

 

Obrázek č.4:  Reakční schéma  

 

 

 

3.2.4. Kalibrace, kontrolní plazmy 

Kalibrace 

Výsledky plazmatické aktivity faktoru VIII se vyjadřují v procentech a odečítají 

se z kalibrační křivky. Kalibrační křivka se zhotovuje vždy s použitím nové šarže 

reagencií a k jejímu sestrojení se používá referenční plazma SARP, která má hodnotu 

plazmatické aktivity FVIII v procentech uvedenou výrobcem. Tuto referenční plazmu 

analyzátor automaticky ředí Owrenovým pufrem. (v poměru 3:2, 1:1, 1:2, 1:4, 1:32.) 

Používá se pro koagulační i spektrofotometrické stanovení.(18,19)  
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Kontrolní plazmy  

 Referenční rozmezí kontrolních plazem jsou uvedena v tabulce č.3. 

 

Tabulka č. 3 

Plazma 
Metoda 

K/Ch 
QC Referenční hodnota rozšířené rozmezí 

FVIII  normal. pl. K QC01 91 %  72 – 111 % 

FVIII  patol. pl K QC02 53 % 45 – 61 % 

FVIIICh  normal. pl. Ch QC01 91 %   73 – 109 % 

FVIICh  patol. pl. Ch QC02 41 % 38 – 51 % 

 

3.2.5. Referenční rozmezí 

 Referenční rozmezí plazmatické koagulační aktivity FVIII pro jednotlivé věkové 

kategorie jsou uvedena v tabulce č.4. 

 

Tabulka č.4 

Parametr jednotky 1. den 2. – 30. den 1 - 6 měsíců 6 - 12 měsíců nad 1 rok 

Faktor VIII % 60 - 140 60 - 125 55 - 100 75 – 150 50 - 150 

 

3.3. Výsledky  

3.3.1. Naměřené hodnoty 

 Naměřené hodnoty celého souboru pacientů jsou uvedeny v příloze v tabulkách 

č. 5, 6, 7 a 8. 

3.3.2. Statistické vyhodnocení 

  Pro porovnání obou metod byl použito grafické znázornění Blanda a Altmana, 

které spočívá v tom, že na osu Y se vynáší rozdíly hodnot měření na osu X jejich 

průměr. Bland-Altmanův graf hodnotí podobnost nebo nepodobnost měření oběma 

metodami a je doplněn o tři kontrolní čáry, jež reprezentují průměr rozdílů, od něhož 

jsou zakresleny přímky ve vzdálenosti ±1,96 SD.(20, 21) Porovnání měření všech čtyř 

skupin pacientů je prezentováno v grafech č. 1, 2, 3 a 4. 
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Graf  č.1: Porovnání metod u  pacientů s hemofilií  
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Graf  č.2: Porovnání metod u  pacientů s LA 
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Graf  č.3: Porovnání metod u  pacientů s různým typem diagnóz – nízké hodnoty aktivity 

FVIII 
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Graf  č.4: Porovnání metod u pacientů s různým typem diagnóz – normální a vysoké 

hodnoty aktivity FVIII 
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4 Diskuse a závěr 
 

 Z výsledků prezentovaných v této bakalářské práci vyplývá, že u skupiny  

pacientů s hemofilií s velmi nízkými hodnotami plazmatické aktivity FVIII se výsledky 

získané koagulační a chromogenní metodou výrazně neliší. Vyhodnocením z Bland-

Altmanova grafu vyplývá, že obě metody měření splňují podmínku výskytu 95 % 

diferencí v poměrně velmi úzkém intervalu ±1,96 směrodatné odchylky.  

U skupiny pacientů s LA se již výsledky odlišují. Získané rozdíly z naměřených 

hodnot přesahují limity shody i v poměrně širokém intervalu ±1,96 směrodatné 

odchylky. Tato neshoda je způsobena tím, že u některých pacientů s vyšším titrem 

protilátek typu  LA dochází při měření koagulační metodou k prodloužení koagulačních 

časů a získání falešně nízkch hodnot FVIII. Tento jev je způsoben přítomností 

antifosfolipidových protilátek, které jsou namířeny proti fosfolipidovým složkám 

protrombinového komplexu koagulační kaskády(2) a zasahují tak do vnitřní cesty 

přeměny protrombinu na trombin. Tento fakt je možné v některých případech 

eliminovat chromogenní metodou, kdy vychází podstatně vyšší hodnoty FVIII..  

Třetí skupina pacientů s rozdílnými diagnózami a nízkými hodnotami FVIII 

vykazuje pouze mírný rozptyl v poměrně úzkém intervalu ±1,96 směrodatné odchylky  

v rozdílech naměřených hodnot, což odpovídá shodě měření koagulační a chromogenní 

metodou.   

 U skupiny pacientů s rozdílnými diagnózami s normální nebo vysokou hodnotou 

faktoru VIII jsem zaznamenala výraznější rozdíl v měření koagulační a chromogenní 

metodou, což je dáno poměrně širokým rozmezím ±1,96 směrodatné odchylky.           

Ve většině případů výsledky získané koagulační metodou vykazují vyšší hodnoty        

než u metody chromogenní. Chyba je dána odchylkou ve strmosti kalibrační křivky          

nad horním limitem. Tato chyba v měření nemá přílišný diagnostický význam, protože 

hodnoty získané oběma metodami jsou buď v mezích normy nebo jsou obě zvýšené. 

Výhody: obě metody jsou poměrně rychlé a snadné na provedení, chromogenní 

metoda navíc eliminuje interferenci antifosfolipidových protilátek při koagulačních 

stanoveních, koagulační metoda je cenově výhodnější. 
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Nevýhody: jako nevýhoda se jeví při optickém principu měření interference 

hemolytické, ikterické nebo chylózní plazmy, a to jak při koagulačním, tak především        

při chromogenním stanovení aktivity FVIII. Chromogenní metoda neřeší problematiku 

strukturálního uspořádání koagulačně aktivních komplexů(2), u koagulační metody 

dochází v některých případech u pacientů s LA k interferenci a prodloužení 

koagulačních časů. 

 Ze získaných výsledků vyplývá, že obě metody velmi dobře korelují u pacientů  

s nízkou plazmatickou aktivitou FVIII, ať už se jedná o pacienty s hemofilií  

nebo pacienty s jiným typem diagnóz. V těchto případech lze použít obě metody                 

pro vyšetření aktivity FVIII bez omezení.  

U pacientů s LA se jeví jako přínosnější vyšetření plazmatické koagulační 

aktivity FVIII chromogenní metodou, která eliminuje vliv protilátek typu LA.  

U pacientů s normální nebo vysokou plazmatickou aktivitou FVIII lze použít 

obě metody, i když výsledy vykazují poněkud širší rozptyl rozdílů naměřených hodnot.  
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5. Seznam použitých zkratek 
 

APC  aktivovaný protein C 

APTT  aktivovaný parciální tromboplastinový test 

BU  Bethesda Unit 

DNA  deoxyribonukleová kyselina 

EID  elektroimunodifuze  

ELISA  enzymimunoanylýza 

FVIII  faktor VIII 

FVIIIa  aktivovaný faktor VIII 

FVIII:Ag antigen FVIII 

FVIII:C funkční aktivita FVIII 

FIX  faktor IX 

FIXa  aktivovaný faktor IX 

FX  faktor X 

FXa  aktivovaný faktor X 

HC  Hevy Chain 

Ch  chromogenní metoda 

IgG  imunoglobulin G 

K  koagulační metoda 

kb  kilobáze 

LA  Lupus antikoagulans 

LC  Light Chin 

MW  molekulová hmotnost 

PIVKA neaktivní koagulační faktory 

Pl  fosfolipidová matrix 

p-NA  p-nitroanilin 

PT  protrombinový test 

SD  směrodatná odchylka 

Sdiff  směrodatná odchylka diference opakovaných měření  

t-PA  tkáňový aktivátor plazminogenu 

vWF  von Willebrandův faktor 

Xdiff  průměr diference opakovaných měření 
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7. Přílohy 
Tabulka č.5 

Skupina pacientů s hemofílií     

pacient k.metoda ch.metoda průměr(a+b)/2 rozdíl(a-b) 

č. 01 1,4 1,2 1,3 -0,2 

č. 02 9 10,5 9,75 1,5 

č. 03 1,9 2,1 2 0,2 

č. 04 1 0,5 0,75 -0,5 

č. 05 1 0 0,5 -1 

č. 06 1,1 0,5 0,8 -0,6 

č. 07 1,7 2 1,85 0,3 

č. 08 0,9 0,5 0,7 -0,4 

č. 09 2 3,4 2,7 1,4 

č. 10 1,2 1,2 1,2 0 

č. 11 1 1,2 1,1 0,2 

č. 12 1,3 1,2 1,25 -0,1 

č. 13 0,9 2,1 1,5 1,2 

č. 14 1,1 0 0,55 -1,1 

č. 15 1,5 2 1,75 0,5 

č. 16 3,1 4,8 3,95 1,7 

č. 17 1,2 1,8 1,5 0,6 

č. 18 1,1 1,6 1,35 0,5 

č. 19 1,2 2,2 1,7 1 

č. 20 1,4 2,2 1,8 0,8 

 

Sdiff průměr(Xdiff) Xdiff+1,96*Sdiff Xdiff-1,96*Sdiff 

0,79 0,3 1,84 -1,25 

 

 

Tabulka č.6 

Skupina pacientů s LA       

pacient k.metoda ch.metoda průměr(a+b)/2 rozdíl(a-b) 

č. 21 24 56 40 32 

č. 22 39 78 58,5 39 
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č. 23 42 64 53 22 

č. 24 36 69 52,5 33 

č. 25 49 79 64 30 

č. 26 31 83 57 52 

č. 27 27 56 41,5 29 

č. 28 26 56 41 30 

č. 29 26 268 147 242 

č. 30 48 111 79,5 63 

č. 31 19 70 44,5 51 

č. 32 68 75 71,5 7 

č. 33 37 75 56 38 

č. 34 57 197 127 140 

č. 35 113 112 112,5 -1 

č. 36 68 71 69,5 3 

č. 37 91 106 98,5 15 

č. 38 104 105 104,5 1 

č. 39 111 117 114 6 

č. 40 55 105 80 50 

 

Sdiff průměr(Xdiff) Xdiff+1,96*Sd Xdiff-1,96*Sd 

54,57 44,1 151 -62,9 

 

 

Tabulka č.7 

Skupina pacientů s nízkou hodnotou FVIII   

pacient k.metoda ch.metoda průměr(a+b)/2 rozdíl(a-b) 

č.41 44 43 43,5 -1 

č.42 19 22 20,5 3 

č.43 34 27 30,5 -7 

č.44 40 35 37,5 -5 

č.45 45 58 51,5 13 

č.46 40 48 44 8 

č.47 45 49 47 4 
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č.48 26 38 32 12 

č.49 49 51 50 2 

č.50 39 45 42 6 

č.51 36 49 42,5 13 

č.52 34 34 34 0 

č.53 33 36 34,5 3 

č.54 36 35 35,5 -1 

č.55 30 35 32,5 5 

č.56 25 38 31,5 13 

č.57 23 34 28,5 11 

č.58 26 39 32,5 13 

č.59 27 21 24 -6 

č.60 29 38 33,5 9 

č.61 27 38 32,5 11 

č.62 24 32 28 8 

č.63 30 23 26,5 -7 

č.64 24 37 30,5 13 

č.65 49 55 52 6 

č.66 38 32 35 -6 

č.67 36 32 34 -4 

č.68 34 42 38 8 

č.69 26 28 27 2 

č.70 40 38 39 -2 

č.71 31 35 33 4 

č.72 32 32 32 0 

č.73 49 56 52,5 7 

č.74 44 50 47 6 

č.75 39 37 38 -2 

č.76 42 34 38 -8 

č.77 40 53 46,5 13 

č.78 41 47 44 6 

č.79 25 31 28 6 

č.80 28 30 29 2 
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č.81 21 27 24 6 

č.82 43 36 39,5 -7 

č.83 30 40 35 10 

č.84 27 36 31,5 9 

č.85 48 45 46,5 -3 

č.86 21 23 22 2 

č.87 46 47 46,5 1 

č.88 28 36 32 8 

č.89 34 33 33,5 -1 

č.90 17 27 22 10 

č.91 34 35 34,5 1 

č.92 39 41 40 2 

č.93 35 41 38 6 

č.94 44 38 41 -6 

č.95 46 39 42,5 -7 

č.96 34 35 34,5 1 

č.97 44 54 49 10 

č.98 36 40 38 4 

č.99 31 43 37 12 

č.100 39 43 41 4 

č.101 40 52 46 12 

č.102 7,2 7,2 7,2 0 

č.103 5 6,9 5,95 1,9 

č.104 8 9 8,5 1 

č.105 13 19 16 6 

č.106 51 55 53 4 

č.107 52 47 49,5 -5 

 

Sdiff průměrXdif Xdif+1,96*Sd Xdif-1,96*Sd 

6,09 3,58 15,5 -8,36 
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Tabulka č.8 

Skupina pacientů s normální a vysokou hodnotou FVIII 

pacient k.metoda ch.metoda průměr(a+b)/2 rozdíl(a-b) 

č.108 94 87 90,5 -7 

č.109 126 97 111,5 -29 

č.110 75 64 69,5 -11 

č.111 90 73 81,5 -17 

č.112 79 62 70,5 -17 

č.113 79 62 70,5 -17 

č.114 63 58 60,5 -5 

č.115 91 106 98,5 15 

č.116 79 58 68,5 -21 

č.117 99 77 88 -22 

č.118 94 112 103 18 

č.119 132 93 112,5 -39 

č.120 135 70 102,5 -65 

č.121 115 61 88 -54 

č.122 101 105 103 4 

č.123 98 103 100,5 5 

č.124 282 216 249 -66 

č.125 550 400 475 -150 

č.126 267 220 243,5 -47 

č.127 249 172 210,5 -77 

č.128 197 187 192 -10 

č.129 430 347 388,5 -83 

č.130 212 170 191 -42 

č.131 277 129 203 -148 

č.132 252 221 236,5 -31 

č.133 270 184 227 -86 

č.134 182 140 161 -42 

č.135 314 243 278,5 -71 

č.136 174 157 165,5 -17 

č.137 180 154 167 -26 
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č.138 245 248 246,5 3 

č.139 153 169 161 16 

č.140 249 242 245,5 -7 

č.141 221 239 230 18 

č.142 186 148 167 -38 

č.143 213 261 237 48 

č.144 177 245 211 68 

č.145 202 236 219 34 

č.146 200 311 255,5 111 

č.147 414 228 321 -186 

č.148 245 177 211 -68 

č.149 180 126 153 -54 

č.150 187 137 162 -50 

č.151 190 199 194,5 9 

 

Sdiff průměrXdif Xdif+1,96*Sd Xdif-1,96*Sd 

53,4 -28,5 76,1 -133 

 

 


