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Abstrakt 

Bc. Michaela Slívová 

Transfuzní přípravky trombocytů, příprava metodou aferézy 

Diplomová práce 

Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Odborný pracovník v laboratorních metodách 

 

Cíl práce: Cílem práce bylo zhodnotit a porovnat výrobu transfuzních přípravků 

trombocytů z aferézy na dvou pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové 

– Transfuzním oddělení (TO) a Oddělení klinické hematologie (OKH), za využití 

dvou typů separátorů krevních částic – TRIMA Accel verze 5.1 a Haemonetics 

MCS+. 

Metody: Pomocí parametrů zaznamenaných při odběrech trombocytů v období 

srpen 2010 až leden 2011 byly vyhodnoceny charakteristiky odebraných 

přípravků a vlastnosti odběrové procedury: účinnost, vztah mezi počtem 

trombocytů dárce před odběrem a výtěžkem odebraného přípravku, pokles 

počtu trombocytů dárce po odběru, rozdíl mezi získaným a požadovaným 

výtěžkem a deleukotizace. Byl zaznamenáván také výskyt komplikací u dárce 

při přístrojových odběrech trombocytů. 

Výsledky: OKH vyrábí objemnější přípravky o vyšším výtěžku. Účinnost 

separátorů na TO byla vypočtena na uspokojivých 60 %. Korelace mezi 

trombocyty dárce před odběrem a výtěžkem byla pozitivní. Průměrný pokles 

počtu trombocytů po odběru byl 27,8 %. Významný rozdíl byl zaznamenán 

v rozdílu mezi požadovaným a získaným výtěžkem, kde horších výsledků 

dosáhl separátor na OKH. Účinnost deleukotizace u obou separátorů splňovala  

požadovaná kritéria. Velmi vysoký výskyt komplikací 9,43 % byl zaznamenán 

na OKH.    

Závěry: Ze zaznamenaných rozdílů vyplývá, že kvalitnější a bezpečnější odběry 

trombocytů metodou aferézy jsou prováděny na TO, které má v daném oboru 

více zkušeností než OKH.      
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Abstract 

Bc. Michaela Slívová 

Preparation of Platelets from Apheresis 

Diploma thesis 

Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové 

Specialist in Laboratory Methods 

 

Background: Aim of the thesis was to evaluate and compare preparation of 

platelets from apheresis at two departments of the University Hospital Hradec 

Králové – Transfusion Department (TD) and Department of Clinical Hematology 

(DCH), using two different types of cell separators – TRIMA Accel version 5.1 

and Haemonetics MCS+. 

Methods: Parameters recorded during platelet collection in the period from 

August 2010 to January 2011 were used to evaluate characteristics of products 

and collection procedure properties: collection efficiency, relation between pre 

donation platelet count and platelet yield, post donation reduction in platelet 

count, difference between required and acquired platelet yield and 

leukodepletion. The incidence of adverse reactions of platelet apheresis donors 

were also recorded. 

Results: DCH produces more voluminous concentrates with higher platelet 

yield. The collection efficiency 60 % was determined as satisfactory  in both 

separators. Correlation between pre donation platelet count and platelet yield 

was positive. Average post donation reduction in platelet count was 27,8 %. 

There was significant difference between required and acquired platelet yield 

while worse result was achieved by DCH separator. Leukodepletion efficiency 

of both separators meet the required criteria. There was very high incidence of 

adverse reaction 9,43 % in DCH.   

Conclusions: The recorded differences suggest that TD with more experience in 

this field than DCH perform superior and safer platelet apheresis collection.  
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Cíl práce (zadání) 

Cílem této diplomové práce bylo zhodnotit a porovnat výrobu transfuzních 

přípravků trombocytů z aferézy na dvou pracovištích Fakultní nemocnice 

Hradec Králové – Transfuzním oddělení a Oddělení klinické hematologie, za 

využití dvou typů separátorů krevních částic – TRIMA Accel verze 5.1 a 

Haemonetics MCS+.     
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1. Úvod 

Transfuze krevních destiček hraje již přes 40 let důležitou roli v léčbě pacientů s 

těžkou trombocytopenií ohrožených krvácivými komplikacemi. Zlepšující se 

dostupnost trombocytárních transfuzních přípravků velmi přispěla v rozvoji 

intenzivní léčebné péče hematologických a onkologických pacientů. 

Management trombocytární transfuze poskytuje v dnešní době již několik 

možností. Vedle alogenní transfuze existuje také možnost podání autologních 

trombocytů např. pacientům, kteří si vytvořili protilátky, a zajištění 

kompatibilního přípravku by bylo obtížné. Strategie autologních trombocytů je 

ale využívána mnohem méně. Při výrobě alogenních trombocytárních přípravků 

si zařízení transfuzní služby mohou zvolit z několika metod přípravy. Původní 

metoda, separace krevních destiček z plné krve, ve většině zemí stále 

převažuje nad modernější specializovanou metodou přístrojových odběrů. 

Metoda přístrojového odběru krevních destiček od jednoho dárce, čili 

trombocytaferéza, se poprvé objevila v druhé polovině 60. let, kdy společnost 

IBM společně s Národním institutem pro rakovinu v USA představila první 

průtokový krevní separátor. Od té doby technologie přístrojových odběrů 

zaznamenala značný pokrok. Na trhu se postupně objevuje několik výrobců 

nabízejících stále modernější zařízení – diskontinuální či kontinuální odběrové 

zařízení, multikomponentní přístrojové odběry pro odběr libovolných kombinací 

krevních složek, aferézy umožňující výrobu již deleukotizovaných přípravků či 

odběry až několika transfuzních jednotek během jedné procedury. I přes 

dostupnost a jednoduchost těchto moderních technologií, nejsou stále aferézy 

pro výrobu trombocytárních transfuzních přípravků využívány v plném rozsahu. 

Ačkoli je snaha zajistit co největší pohodlí a bezpečnost dárce, může se 

přístrojový odběr krevních složek zdát pro dárce náročný. Některé přístroje 

vyžadují napojení dárce na dvě paže, jiné pouze na jednu, navíc celá procedura 

trvá mnohem déle než odběr plné krve. Existuje zde také riziko výskytu 

nežádoucí reakce, proto musí být dárce po celou dobu bedlivě sledován 

zdravotnickým personálem. Strategie dalších procesů při zpracování je již 

totožná jako u trombocytů separovaných z plné krve. Otázka skladování 

krevních destiček je předmětem stále mnoha studií. Jejich cílem je umožnit co 
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nejdelší skladování při zachování jejich kvality co do funkce tak morfologie, a 

zároveň eliminovat riziko bakteriální kontaminace. Při teplotě optimální pro 

jejich skladování jsou zároveň také nejvýhodnější podmínky pro růst bakterií. 

Proto se vědci snaží najít způsob, jak uchovávat trombocyty při nižších 

teplotách, aniž by to ovlivnilo zachování jejich životaschopnosti a funkce. 

Zároveň se vyvíjejí citlivější a rychlejší metody bakteriálního screeningu či ještě 

efektivnější metody inaktivace patogenů v transfuzních přípravcích, které by 

umožnily skladování při optimální teplotě bez rizika kontaminace či přenosu 

infekčních markerů. Dalším významným problémem spojeným s transfuzí 

krevních destiček je riziko vzniku refrakternosti na podání trombocytů, 

způsobené vytvořením protilátek proti destičkově specifickým antigenům a/nebo 

HLA antigenům I. třídy. V této oblasti nabývají významu právě trombocyty 

z aferézy, umožňující podání aloimunizovanému pacientovi přípravek 

pocházející od antigenně kompatibilního dárce. Výroba trombocytů metodou 

aferézy má své výhody i nevýhody. V této práci jsou blíže uvedeny všechny 

aspekty přípravy trombocytů z aferézy a také přiblížena problematika 

přístrojových odběrů trombocytů.            
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2. Výroba trombocytárních transfuzních přípravků  

Přípravu trombocytárních transfuzních přípravků (TP) můžeme rozdělit na dvě 

základní metody – přípravu z odebrané plné krve dárce nebo přístrojovým 

odběrem, přičemž jsou dárci odebírány pouze trombocyty a ostatní složky krve 

jsou zpět vráceny do jeho cirkulace. Tato procedura se nazývá aferéza. Většina 

zařízení transfuzní služby využívá obě tyto metody.  

 

2.1 Trombocyty z plné krve 

Postupy při separaci destiček z plné krve (PK) se během posledních několika 

dekádách vypracovaly k co největšímu výtěžku trombocytů a zárověň snížení 

počtu červených a bílých krvinek na minimum. Plná krev je odebírána 

silikonizovanou jehlou o širokém průměru, aby se minimalizovala možnost 

aktivace destiček a koagulačních faktorů, a ihned smíchána s citrátovým 

antikoagulačním činidlem. Před vlastní separací odlišnými způsoby musí být na 

chvíli PK ponechána v klidu při pokojové teplotě, protože během jejího odběru 

může docházet k aktivaci destiček. Poté může být rozdělena na krevní složky. 

Takto vyrobené trombocyty jsou označovány jako „random donor platelets“ 

(RDP). Každá jednotka obsahuje přibližně 5,5 · 1010 trombocytů 

suspendovaných v 50 až 60 ml plazmy dárce. Takové množství plazmy je 

potřebné pro udržení životaschopnosti destiček během skladování. TP 

trombocytů se mohou připravit z plné krve dvěma metodami (40): 

a) z plazmy bohaté na destičky (PRP, platelet-rich plasma)  

b) z buffy-coatu  

Příprava z buffy-coatu je protěžována více v Evropě, zatímco v USA je 

preferována výroba z PRP (26). V Evropě je povoleno skladování plné krve 

určené k separaci na krevní složky při pokojové teplotě (20 – 24 °C) až po 24 

hodin, zatímco v USA a nyní i ve Velké Británii musí být zpracována dříve 

(nejpozději do 8 hodin od odběru) (26, 59). 
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Obr. 1: Způsoby výroby trombocytárních TP metodou z PRP a z buffy-coatu 

(26).  

2.1.1. Trombocyty z PRP 

Při výrobě z PRP je plná krev nejprve centrifugována nízkou rychlostí (2200 g) 

3 až 4 minuty, což oddělí červené krvinky od plazmy s destičkami. Vzniká 

supernatant obsahující většinu suspendovaných trombocytů, 30 – 50 % 

původních leukocytů a malé množství erytrocytů. PRP je poté centrifugována 

vyšší rychlostí (4000 g) 5 minut, kdy dochází k oddělení trombocytů od plazmy. 

Plazma chudá na destičky (PPP, platelet-poor plasma) je z vaku odstraněna, až 

na 60 ml, které se ve vaku ponechají, a trombocytární pelet je ponechán na      

1 hodinu v klidu. Poté je resuspendován jemným promasírováním vaku nebo 

promícháním na agitátoru. Trombocyty jsou zpravidla hladce resuspendovány 

do několika hodin a následně skladovány při nepřetržitém mírném protřepávání 

(40, 26). Výtěžek trombocytů PRP metodou je přibližně 5 - 7,5 · 1010 nebo 60 – 

70 % trombocytů z jednotky PK (40). Tyto produkty obsahují větší množství 

bílých krvinek (až 0,2 · 109) (10). K transfuzi jsou použity RDP „pooly“, které 

vznikají smícháním 4 až 6 jednotek (40).   

2.1.2. Trombocyty z buffy-coatu 

Při výrobě z buffy-coatu (BC) je PK nejprve centrifugována 7 – 10 minut 

vysokou rychlostí (3000 g) za vzniku vrstvy buffy-coatu obsahující trombocyty a 

leukocyty. Při takové rychlosti centrifugace nejprve sedimentují leukocyty 
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s erytrocyty, trombocyty zůstávají v supernatantu plazmy. Dále se erytrocyty 

nahušťují na sebe a padají na dno vaku, plazmu s leukocyty vytlačují tímto 

vzhůru a trombocyty se hromadí na rozhraní těchto dvou vrstev. Výsledná BC 

vrstva obsahující trombocyty a leukocyty je odstraněna spolu s malým 

množstvím plazmy z horní vrstvy a malým množstvím erytrocytů ze spodní 

vrstvy. Poté se centrifugací nízkou rychlostí oddělí trombocyty od leukocytů a 

erytrocytů. Čtyři až šest buffy-coatů se smíchá dohromady, zředí plazmou a 

zcentrifuguje. Supernatant bohatý na destičky se přenese do většího vaku a 

resuspenduje v krystaloidním aditivním roztoku (PAS, platelet additive solution). 

Použitím PAS se snižují problémy spojené s inkompatibilitou plazmy u příjemců 

trombocytů (40). Trombocytární TP připravené BC metodou obsahují méně 

leukocytů než u PRP metody, zpravidla do 0,05 · 109 (10).    

 

2.2. Trombocyty z aferézy 

Více než dvacetiletý rozvoj separátorů krevních částic umožnil krevním bankám 

získávat velké množství trombocytů k transfuzi od jednoho dárce, SDP (single 

donor platelets) (64). V dnešní době jsou k dispozici různé diskontinuální 

(přerušované) a kontinuální průtokové odběrové systémy. Ačkoli hlavní princip 

a funkce těchto přístrojů jsou podobné, jsou mezi nimi různé technické rozdíly, 

které mohou ovlivnit trombocyty a jiné krevní složky (21). Přístroj zpracovává 

plnou krev s použitím citrátových antikoagulantů přibližně 60 až 100 minut. 

Červené krvinky a plasma jsou vráceny zpět do dárcovy cirkulace a trombocyty 

jsou odebrány do přibližně 150 – 450 ml plasmy (v případě výroby TP 

trombocytů resuspendovaných v plazmě). Takovéto produkty obvykle obsahují 

více než 3 · 1011 trombocytů a jsou rovnocenné 5 až 6 jednotkám RDP (36). 

Během jednoho procesu je možné odebrat až 8 · 1011 trombocytů, které jsou 

obvykle rozděleny na 2 - 3 TU (51). Proceduru samotnou může ovlivňovat 

několik významných faktorů: účinnost separátoru, délka trvání separátorového 

odběru, tělesná konstituce dárce, pohlaví, hematokrit a hlavně počet 

trombocytů před odběrem. Počet trombocytů dárce je asi nejdůležitějším 

parametrem určujícím výtěžnost procedury. Dárci s počtem trombocytů             

< 150 · 109 by měli být vyloučeni. V některých zařízeních jsou dárci s vyšším 
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počtem trombocytů ceněni pro schopnost poskytnout produkty s větším 

výtěžkem (36). Nevýhodou této metody může být, že během kontinuální 

trombocytaferézy dochází ke značné aktivaci destiček stejně jako u jiných strojů 

pro extrakorporální oběh jako hemodialýza, kardiopulmonální bypass nebo 

hemoperfuze (21). Velikou výhodou ale mohou být trombocyty z aferézy (TA) 

především pro pacienty s refrakterností a HLA aloimunizací, protože mohou být 

odebrány v dostatečném množství od HLA-kompatibilního dárce. Omezujícím 

faktorem širšího použití aferetických odběrů bohužel stále zůstává jejich cena 

(52). 

 

2.3. Trombocyty z plné krve vs. trombocyty z aferézy 

Výběr buffy-coatových nebo aferetických krevních destiček pro 

trombocytopenické pacienty je stále předmětem debat. Výzkum ve 34 

evropských transfuzních centrech odhalil značné rozdíly v praxi 

trombocytárních transfuzí (6). Např. v Německu, okolo 40 % trombocytárních 

TP vyrobených v roce 2007 bylo z PK a 60 % z aferézy (51). Zatímco zastánci 

buffy-coatových destiček zdůrazňují nižší výrobní náklady - trombocyty z plné 

krve jsou levnější, navíc nevyžadují žádný další závazek dárce a představují 

bohatý zdroj krevních destiček (2). Na druhé straně zastánci trombocytů z 

aferézy argumentují tím, že omezení expozice příjemce antigeny dárce může 

snížit riziko aloimunizace. Rozsáhlá studie TRAP (Trial to Reduce 

Alloimunization to Platelets) však prokázala, že TA nejsou výhodnější v riziku 

aloimunizace oproti BC, pokud jsou oba produkty deleukotizovány (6). Navíc 

jsou trombocyty z aferézy  spojovány s menší bakteriální kontaminací a nižším 

přenosem virů (2). Jejich příjemci mohou mít ovšem větší riziko vzniku TRALI 

díky velkému množství plazmy od jednoho dárce (5). BC trombocytární 

přípravky jsou charakterizovány menším množstvím trombocytů než trombocyty 

z aferézy, proto musí být obvykle čtyři až šest takovýchto přípravků smícháno, 

aby se dosáhlo rovnocenné transfuzní dávky (6). Terapeutický účinek TA a 

trombocytů z PK se v rovnocenných dávkách považuje za obdobný. Některé 

klinické průzkumy usoudily, že metoda přípravy trombocytárních TP může 

ovlivnit jejich životaschopnost po transfuzi (2).  
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Souhrnem, různé in vitro a in vivo studie nedokázaly, že by jedna z metod 

přípravy trombocytárních TP byla jednoznačně lepší. Jasnou výhodou 

aferetických trombocytů oproti trombocytům z plné krve je jedině možnost 

podání antigenně kompatibilních trombocytů pacientům s HLA nebo HPA 

protilátkami. Na základě toho bylo doporučeno založit výběr produktu hlavně na 

dostupnosti a indikaci k podání. Při rozhodování ohledně strategie přípravy 

trombocytárních TP musí vzít každé transfuzní zařízení v úvahu své vlastní 

nároky, požadavky a podmínky, jako např. počet dostupných dárců plné krve, 

počet refrakterních pacientů, počet imunokompromitovaných pacientů 

vyžadujících CMV-negativní přípravky (51). 

 

2.4. Dárce 

Existují obecné zásady vztahující se na všechny dárce krve. Jsou také další 

specifické požadavky pro dárce různých krevních složek odebraných různými 

metodami. Hlavním cílem výběru jednotlivců pro darování krve/krevních složek 

je rozhodnout, zda je osoba v dobrém zdravotním stavu za účelem ochrany 

zdraví jak dárce, tak příjemce. U dárců pro aferézy by měla být věnována 

pozornost těmto podmínkám:  

a) abnormální krvácivé příhody  

b) zadržování tekutin  

c) užívání léků obsahujících kyselinu acetylsalicylovou nebo jiné inhibitory 

krevních destiček 5 dní před trombocytaferézou  

d) žaludeční symptomy  

e) nežádoucí reakce po předchozích darováních  

Základním kritériem pro výběr dárce pro trombocytaferézu je dobrý stav 

periferního žilního systému a počet destiček, který musí být vyšší než            

150 · 109/l. Dárce by neměl darovat častěji než jednou za 2 týdny. Pouze 

v případech potřeby specifických HLA/HPA kompatibilních komponent je možné 

interval zkrátit podle uvážení lékaře zodpovědného za proceduru (10). 
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2.4.1. Nežádoucí reakce u dárců  

Dárci krve a krevních složek odběry většinou snášejí velmi dobře, ale občas se 

může objevit nežádoucí reakce různé závažnosti během nebo po skončení 

odběru. Tyto nežádoucí reakce lze rozdělit na reakce lokální a systémové: 

1) Lokální reakce se objevují převážně v souvislosti s žilním vstupem. 

Zpravidla to jsou hematomy, vzniklé únikem krve mimo cévu, 

způsobeným špatně umístěným vpichem. V místě extravazace může 

vzniknout bolest, překrvení a otok. Další lokální reakce zahrnují bolest 

způsobenou drobným poraněním nervového zakončení. Ve většině 

případů výskytu lokálních projevů se jedná o tyto nezávažné 

komplikace, které nevyžadují zvláštní ošetření. V horším případě může 

dojít k ruptuře cévy dárce. Lokální flebitidy a tromboflebitidy patří mezi 

závažné komplikace, jsou však velmi vzácné. 

2) Systémové reakce mohou být rozděleny na lehké a těžké. Většinou se 

jedná o vazovagální reakce, které mohou být způsobeny bolestivou 

venepunkcí, pohledem dárce na svou vlastní krev či krev jiného dárce, 

úzkostí, pocitem napětí před nadcházejícím odběrem, atd. Systémové 

reakce charakterizují projevy jako bledost, pocení, závrať, 

gastrointestinální potíže, nauzea, hypotenze a bradykardie. 

Terapeutický zásah musí být bezprostřední, jinak se tento klinický obraz, 

typický pro vazovagální reakce, může rozvinout v synkopu různého 

stupně závažnosti, jež se může či nemusí zkomplikovat příchodem 

tonicko-klonických svalových křečí (konvulsivní synkopa), 

doprovázených zvracením a ztrátou kontroly nad svěrači (11).   

Systémové reakce se mohou objevit během aferetických odběrů, které vyžadují 

použití citrátových antikoagulantů pro odběr krevních komponent. Tento 

antikoagulant může způsobit hypokalcémii zapříčiněnou chelatací. Nižší 

koncentrace vápníku vede k parestezii v oblasti rtů, ústní dutiny a končetin. 

Tyto symptomy mohou ustoupit po zpomalení návratové rychlosti erytrocytů a 

plazmy. Pokud se tak nestane, je nutné aferetický odběr přerušit. Někdy je na 

místě terapeutický zásah ve formě podání kalcium glukonátu. Mnohem 

vzácnější je vznik svalových křečí, hypotenze, tremoru, tachykardie, arytmie, 
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tetanie a záchvatů. Objevují se také záznamy o akutní intoxikaci způsobené 

předávkováním ACD. Další vzácné komplikace, které mohou nastat během 

aferézy, jsou závažné arytmie (11). 

Na aferetické odběry jsou upřednostňováni zkušení dárci, kteří za sebou již 

nějaký počet odběrů mají. Z toho důvodu jsou u nich méně častější některé 

reakce, spíše četnější u prvodárců jako nervozita, bledost nebo pocení (11). 

Pro zaznamenání incidence nežádoucích reakcí u dárců podstupujících odběry 

moderními aferetickými přístroji byla v letech 2002 až 2006 v Itálii uskutečněna 

rozsáhlá studie ve dvou zařízeních transfuzní služby. Bylo zjištěno, že 

nejčastější nežádoucí reakcí je vazovagální reakce s nízkým stupněm 

závažnosti. Z celkového počtu 2 641 provedených trombocytaferéz došlo u 18 

dárců k výskytu této reakce, frekvence výskytu činila 0,68 %. U 

multikomponentních odběrů (plasma-trombocyty a trombocyty-erytrocyty) byla 

frekvence výskytu nižší – 0,49 %. Citrátová toxicita byla zaznamenána u 189 

z 50 072 celkového počtu aferetických odběrů s frekvencí výskytu 0,38 % (12).   

 

2.5. Antikoagulační a konzervační roztoky 

2.5.1. Antikoagulační roztoky 

Trombocytární TP musí být odebírány do citrátových antikoagulačních roztoků. 

Citrát váže v krvi kalcium, čímž inhibuje koagulační kaskádu. EDTA nemůže být 

použita, protože způsobuje strukturální změny trombocytů, které snižují jejich 

životnost in vivo. Heparin je také nevhodný. Aktivuje destičky, a ty pak tvoří 

shluky (26).  

Nejpoužívanější citrátové antikoagulační roztoky jsou CPD (citrát + fosfát + 

dextróza) a CPDA-1 (CPD + adenin). Fosfát slouží jako pufr a dextróza jako 

zdroj energie. Adenin se používá do TP s erytrocyty, kde zlepšuje schopnost 

přežití červených krvinek. Jeho použití v trombocytárních TP však nemá 

význam. Množství citrátu v roztoku obecně nemůže vyvolat systémovou 

antikoagulaci ani hypokalcémii v organismu příjemce, jelikož je rychle 

metabolizován v játrech na bikarbonát. Pro trombocyty z aferézy slouží roztok 
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ACD-A (kys. citronová + citran sodný + dextróza). Použitá kys. citronová 

zajišťuje nižší pH (26).    

2.5.2. Konzervační roztoky 

Ačkoliv bylo od 80. let minulého století vyvinuto několik syntetických médií pro 

uchovávání trombocytů před transfuzí, plazma je stále nejpoužívanější 

skladovací médium pro trombocytární TP (15, 62). Pro mnoho evropských zemí 

je používání aditivních roztoků ekonomicky výhodné, vzhledem k umožnění 

zpracování většího množství plasmy (7). V USA jsou v současnosti trombocyty 

skladovány pouze v plasmě (34). Tato možnost závisí také na volbě 

separátorového přístroje. V některých systémech aferetických odběrů jsou 

destičky sbírány jako PRP a tudíž není potřeba konzervačních roztoků. Jiné 

systémy poskytují výtěžek koncentrovaného destičkového peletu, který musí být 

resuspendován v roztoku (26).  

Existují evidentní výhody používání syntetických médií: 

1) není vyžadována AB0 kompatibilita mezi plasmou dárce a krvinkami 

příjemce 

2) posílení flexibility inventáře trombocytárních TP 

3) zajištění většího množství plasmy pro frakcionaci (15) 

4) příjemci jsou vyvarováni transfuzím velkého množství plasmy s rizikem 

vzniku potransfuzních reakcí a oběhového přetížení 

5) umožňuje se zlepšování podmínek pro prodloužení skladovací doby 

destiček při současném zachování životaschopnosti a hemostatických 

funkcích na vysoké úrovni 

6) je možné fotochemické ošetření za účelem inaktivace virů a jiných 

patogenů (20) 

7) prevence akumulace laktátu, odstranění složek jako komplement, 

kallikrein, trombin, plazmin a destičkových mikropartikulí (41) 

V posledních třech dekádách byly používané konzervační roztoky založeny na 

4 základních komponentách - glukóza, fosfát, acetát, citrát (15).  

1) Fosfát – Přítomnost fosfátu ve skladovacím roztoku pro trombocyty se 

zdá být kritickým faktorem prevence poklesu pH (fosfát slouží jako pufr) 
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a zároveň předchází nízké in vitro hladině adeninových nukleotidů při 

skladování při stabilní hodnotě pH (15). Na druhé straně zároveň také 

stimuluje glykolýzu ke zvýšené produkci kyseliny mléčné. Tyto dva efekty 

se ale mohou navzájem neutralizovat (20). V případě, že použitý 

antikoagulační roztok ani syntetické médium neobsahuje fosfát, může být 

hladina fosfátu v koncentrátu příliš nízká. ACD, oproti CPD, fosfát 

neobsahuje, a je běžně používán jako základní antikoagulant pro 

přípravu trombocytů z aferézy. Proto obsah fosfátu ve vyživovacím 

médiu má velký význam pro skladování trombocytů sbíraných do ACD 

(15).  

2) Citrát – Minimální koncentrace citrátu v roztoku musí být 8 mmol/l, při 

nižší koncentraci by se mohly objevit srážecí reakce způsobené aktivací 

koagulace (15). Ovšem při vyšší koncentraci (14 – 26 mmol/l) dochází 

k tvorbě až dvojnásobného množství kyseliny mléčné. Při redukci 

produkce laktátu souvisí koncentrace citrátu s účinkem acetátu. 

V roztoku s citrátem o koncentraci 8 mmol/l, je produkce zachována na 

nízké úrovni bez ohledu na přítomnost acetátu. Při koncentraci 14 mmol/l 

může být produkce významně snížena přidáním acetátu (20). Následné 

přidání plazmy do trombocytů v množství max. do 40 % je možné pouze, 

pokud je v roztoku dostatečné množství citrátu (15). 

3) Glukóza – V buněčném metabolismu obecně má glukóza dvojí roli. 

Slouží jako substrát jednak pro glykolýzu, přičemž vzniká kyselina 

mléčná, ale také v Krebsově cyklu a oxidativních procesech. To 

znamená, že produkce kyseliny mléčné a pokles pH je důsledkem 

spotřeby glukózy během doby skladování (20). Ztráta životaschopnosti 

destiček je spojená s vyčerpáním glukózy, nízkým pH a sníženým 

množstvím adeninových nukleotidů. Výsledky několika studií ukazují, že 

pokud jsou trombocyty uchovávány v syntetickém médiu, je přítomnost 

glukózy nezbytná po celou dobu skladování. Na rozdíl od plazmy se 

v syntetickém skladovacím médiu pokles pH zastaví, když je veškerá 

glukóza spotřebována. pH se zachovává v rozmezí 6,2 – 6,5, navzdory 

nedostatečnému zásobení kyslíkem, kdežto v plazmě pH zpravidla klesá 

na hodnoty < 6,0 (15). 
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4) Acetát – Acetát je obsažen v několika syntetických médiích, ale v plazmě 

se nevyskytuje. Acetát vstupuje do destičkového metabolismu přes 

Krebsův cyklus a dále je oxidován v dýchacím řetězci na CO2 a vodu. 

Jeho spotřeba v trombocytárních přípravcích je spojena se zvýšenou 

spotřebou kyslíku. Acetát je v roli exogenního substrátu pro 

metabolismus. Navíc bylo dokázáno, že přítomnost acetátu v médiu 

snižuje produkci laktátu. Jeho další důležitou úlohou je jeho schopnost 

udržovat stabilní pH tvorbou hydrogenuhličitanu (15).     

Tab. 1: Složení některých syntetických médií (15). 

  

Plasmalyte      
A 

PAS 
GAC/ 

Compo
sol 

Seto   
solution  

PAS-1 PAS-2              
(T-Sol) 

PAS-3 PAS-
2M     

NaCl 90,0 
110,

0 90 90 70,0 115,5 115,0 115,5 
KCl 5,0 5,1 5 5 10,0 - - 4,5 
MgCl2/MgS
O4 3,0 3,0 1,5 3 - - - 1,5 

Na3citrát - 5,0   17 30,0 10,0 10,0 10,0 

NaH2PO4 - 15,2   4,9 5,0 - 26,0   

Na2HPO4       20,1         
Na acetát 27,0   27 23 - 30,0 30,0 30,0 
Na glukonát 23,0   23   - - -   
D-mannitol -       30,0 - -   

CaCl2   1,7             
Glukóza   35,5   23,5         

MgSO4   0,8             
K. citronová   2,7 3,2           

NaHCO3   35,0             
Maltóza       28,8         
 

Jeden z nejpoužívanějších roztoků je T-Sol, označovaný také jako PAS-2 

(Fenwal, USA). Tento roztok byl vyvinut pro uchovávání trombocytů po dobu   

5-ti dní. Po PAS-2 bylo vyvinuto ještě několik médií splňujících in vitro kvalitu 

požadovanou pro 7-mi denní skladování (62). PlasmaLyte A (Baxter, USA), 

původně vytvořený jako intravenózní náhrada, je jediný podobný produkt 

povolený v USA (34). V Evropě jsou CE značeny (splňují normy EU) pro 

skladování trombocytů 3 roztoky: PAS-2, CompoSol a modifikovaný PAS-3 
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(PAS-3M) (7). Modifikace PAS-2 (PAS-2M) přidáním fosfátu (PAS-3, „Inactisol“) 

byla provedena pro rozvoj procesů fotochemického ošetření k virové inaktivaci 

trombocytárního přípravku (20). PAS-3 byl vyroben speciálně pro studii 

patogenní redukce EuroSPRITE (34). Do některých médií (PAS-3M, Composol, 

Plasmalyte) je přidán navíc hořčík a draslík pro zachování integrity destiček 

(62). Všechna syntetická média vyžadují ještě nějaké množství (20 – 30 %) 

reziduální plazmy pro zachování kvality a funkčnosti krevních destiček (34, 62). 

V budoucnu by měla mít skladovací média dostatečnou pufrovací kapacitu, aby 

bylo možné skladování po delší dobu, především když bude kontrolována 

bakteriální kontaminace prestorage kultivací nebo eliminována inaktivačními 

metodami (např. psoralenem) (61).    

 

2.6. Deleukotizace 

Jednoznačné výhody deleukotizace zahrnují nižší riziko vzniku FNHTR, 

refrakternosti, přenosu CMV a HLA aloimunizace. Navíc některé studie usuzují, 

že leukocyty kontaminující trombocytární nebo erytrocytární TP mohou přispívat 

k imunomodulačnímu efektu transfuze, zahrnující zvýšenou incidenci 

pooperačních infekcí a vznik metastáz u onkologických pacientů (54). 

Trombocyty mohou být deleukotizovány před skladováním (pre-storage), 

obvykle do 24 hodin po odběru nebo bezprostředně před transfuzí (post-

storage) v laboratoři nebo u lůžka tzv. bedside filtrací. Obecně by měla být 

preferována pre-storage deleukotizace (40). Výhody pre-storage oproti post-

storage deleukotizaci jsou následující:  

1) Eliminuje možnost akumulace prozánětlivých cytokinů během 

skladování. 

2) Minimalizuje riziko HLA aloimunizace u polytransfundovaných pacientů. 

Během skladování mohou v přípravku vznikat fragmenty leukocytů, které 

při bedside filtraci mohou projít skrze filtr. 

3) Minimalizuje riziko přenosu leukotropních virů. Po 72 hodinovém 

skladování se z rozpadlých leukocytů mohou uvolňovat intracelulární 

organismy. 
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4) Je vždy snažší provádět kontrolu kvality deleukotizace v laboratoři než u 

lůžka. Při pre-storage filtraci mohou být přípravky pečlivě prověřovány a 

hodnoceny kontrolou kvality, a faktory ovlivňující proces leukofiltrace 

mohou být bezprostředně upraveny (52). 

 Odstranění leukocytů z přípravku lze dosáhnout pomocí adsorpční filtrace nebo 

při odběru SDP různými technikami trombocytaferézy. Filtrace umožňuje 

snížení počtu leukocytů o nejméně 3 řády (nebo o 99,9 %), což je více než 

dostačující pro prevenci potransfuzních reakcí jako zimnice nebo horečka, které 

se mohou objevit při množství > 5 · 108/TU. Prevence primární HLA 

aloimunizace vyžaduje snížení počtu leukocytů na ≤ 1 – 5 · 106/TU (46). 

2.6.1. Filtrace 

První generace deleukotizačních filtrů byla vyvinuta v 80. letech minulého 

století. Byly to celulózo – acetátové filtry s 98 % účinností. Tyto filtry ale měly 2 

velké nevýhody – způsobovaly aktivaci C3 složky komplementu a jejich 

účinnost byla závislá na rychlosti průtoku filtrem, takže proces musel být velmi 

pomalý. Nyní jsou k dispozici již filtry třetí a čtvrté generace s účinností 99,99 % 

(52). Tři druhy nejznámějších deleukotizačních filtrů jsou složeny z negativně 

nabitých polyesterů, pozitivně nabitých polyesterů a nenabitých polyuretanů 

(40). Negativně nabité materiály ale mohou aktivovat koagulační faktory, 

kallikrein a bradykinin. Kromě leukocytů mohou filtry zachytit také aktivované 

proteiny komplementu, některé cytokiny a CD62 – positivní trombocyty (16). 

Leukocyty jsou filtrovány několika mechanismy (40):  

1) jednoduché prosívání/mechanické zadržení podle velikosti buněk  

2) přímá adheze leukocytů k vláknům  

3) nepřímá adheze prostřednictvím trombocytů  

Míra redukce WBC (white blood cells) a ztráty destiček u filtrace po odběru 

aferézou je ovlivněna několika faktory jako: doba skladování po odběru, pH 

přípravku před filtrací, přítomnost vzduchu ve vaku a stupeň aktivace destiček 

po separátorovém odběru. Navíc teplota uvnitř vaku a rychlost průtoku při filtraci 

mohou ovlivnit její výkonnost. Průtoková rychlost je ovlivněna polohou filtru, 

odběrového vaku a skladovacího vaku vůči sobě. Filtrace trombocytárních 
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přípravků je prováděna za pomocí gravitace. Odběrový vak s odebranými 

složkami, filtr a skladovací vak navazují na sebe vertikálně tak, že filtr je 

umístěn pod odběrovým a nad skladovacím vakem. Rychlost průtoku lze snížit 

umístěním skladovacího vaku lehce pod úroveň filtru, aby bylo umožněno více 

času pro interakce leukocytů s filtračním materiálem a tím zlepšení retence 

WBC (29).      

2.6.2. Deleukotizace aferézou 

Moderní technologie aferézy umožňuje deleukotizaci během procesu, která je 

schopná dosáhnout snížení počtu reziduálních leukocytů o 3 - 4 řády. Takto 

odebrané přípravky mohou být označovány jako „deleukotizované trombocyty z 

aferézy“. Způsoby metody se liší podle přístroje a výrobce. Některé aferetické 

systémy využívají k odstranění leukocytů centrifugační elutriaci či fluidní 

dynamiku. Jiné jsou vybaveny modifikovaným jednorázovým setem 

umožňujícím kontinuální filtraci během odběrového procesu (26). Je tak 

odstraněna potřeba dalších zpracovávacích procesů, které by mohly ovlivnit 

konzistenci a účinnost filtrace, a zkracuje se čas výroby trombocytárního TP 

(29). 

2.6.3. Cytokiny 

Leukocyty v trombocytárních TP jsou hlavním zdrojem prozánětlivých cytokinů, 

jako interleukinu-6 (IL-6), interleukinu-8 (IL-8) a tumor nekrotizujícího faktoru-α 

(TNF-α), které mají vliv na vznik potransfuzních reakcí, zejména FNHTR. IL-6 a 

TNF-α jsou hlavní prozánětlivé cytokiny vyvolávající reakci akutní fáze. Bylo 

prokázáno, že zvýšená hladina  IL-6 v séru příjemce koreluje s výskytem 

horečky, zimnice a svalové ztuhlosti. K aktivaci leukocytů a následné tvorbě 

cytokinů během skladování může dojít působením aktivovaných složek 

komplementu, trombinu nebo cytokinů již uvolněných z poškozených leukocytů, 

nebo stykem s nebiologickým povrchem plastových vaků. Jakmile jsou 

leukocyty zaktivovány, uvolněné cytokiny jsou pravděpodobně zodpovědné za 

aktivaci dalších leukocytů. Chaudhary a kol. prokázali, že aktivní syntéza 

cytokinů během skladování při 22 °C významn ě stoupá s dobou skladování. 

Skladovací teplota 22 °C má také vliv, nebo ť u erytrocytárních TP skladovaných 
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při 4 °C byla pozorována nižší hladina IL-8 a IL-1 β. Vysoké hladiny cytokinů ve 

skladovaných TP souvisí s obsahem leukocytů v přípravku. Akumulaci cytokinů 

lze proto předejít pre-storage odstraněním leukocytů nebo případně ještě 

inaktivací leukocytů UV-B ozářením (9). Studie Palmera a kol. ukazují, že 

akumulace IL-1β, IL-6 a IL-8 je minimální, pokud počet WBC nepřesáhne          

1 · 108/l. Hladina TNF-α se zvyšuje, přesáhne-li 1 · 109/l (46).      
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3. Skladování 

3.1. Teplota skladování 

Tekuté trombocytární přípravky byly původně skladovány při 4 °C až do konce 

60. let, kdy bylo zjištěno, že produkty skladované při pokojové teplotě mají delší 

přežití in vivo a lepší hemostatickou účinnost. Optimální teplota pro skladování 

trombocytů je 20 až 24 °C p ři nepřetržitém šetrném promíchávání. Ačkoli se při 

chladnějším skladování prokazatelně zpomaluje bakteriální růst, destičky se 

aktivují a ztrácí svůj normální diskoidní tvar. Změny v morfologii byly 

pozorovány již při krátké (24h) expozici teplotě nižší 20 °C, což se m ůže stát i 

při transportu TP. Ukázalo se, že ochlazené trombocyty jsou rychleji 

odstraňovány z cirkulace jaterními makrofágy. Tento jev je způsoben vazbou 

αMβ2 integrinu na GP1b receptor na povrchu ochlazených trombocytů a má za 

následek jejich rychlou fagocytózu (26). 

3.1.1. Skladování v chladu 

Skladování v chladu je jednoduchá a levná metoda prodloužení trvanlivosti 

trombocytárních přípravků, která by odstranila potřebu detekce bakteriální 

kontaminace, protože chlad brání růstu většiny bakteriálních kmenů potenciálně 

rostoucích v trombocytárních TP. Bohužel, chlazené skladování ovlivňuje 

prakticky každý aspekt destičkové morfologie a fyziologie, všeobecně 

označováno jako „cold storage lesion“ (CSL). V dnešní době vedly pokroky 

v pochopení mechanismu účinků chladu na destičky k potenciálním strategiím 

prevence jejich výskytu a zvýšily možnosti efektivního tekutého chlazeného 

skladování (48). Kdyby se předešlo cytoskeletárním změnám, bylo by delší 

skladování reálné. Trombocyty ošetřené cytochalasinem B (zabraňuje 

shlukování aktinových vláken) ochlazené na 4 °C nev ytváří pseudopodie a 

nerozprostírají se. Lidské trombocyty skladované 21 dní při 4 °C s EGTA, AM - 

cytoplasmatickým chelátorem Ca2+ a cytochalasinem B, zůstávají citlivé na ADP 

a trombin v přítomnosti exogenního kalcia. Další nové metody uchovávání 

v chladu zahrnují trehalózu, disacharid používaný při lyofilizaci, a protimrazové 

proteiny (AFGPs). AFGPs omezují aktivaci destiček, k níž dochází při nízké 
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teplotě. I přes tyto objevy je v budoucnu význam trombocytů skladovaných 

v chladu pro klinickou praxi nejasný (26). 

3.1.2. Kryokonzervace           

In vitro analýzy ukazují, že ve srovnání s „čerstvými“ trombocyty, zamrazené 

trombocyty významně ztrácí agregační aktivitu a vykazují zvýšenou expresi 

povrchových aktivačních markerů (47). Trombocyty, zmrazené 

v kryokonzervačním roztoku 5 – 6 % dimetylsulfoxidu (DMSO) mohou být 

skladovány po několik let při teplotě -80 °C (26). DMSO se chová jako 

kryoprotektivum, ale také jako inhibitor aktivace destiček (13). Mnohé studie 

prokázaly, že snížená koncentrace DMSO (2 %) s přídavkem T-Solu zlepšují 

udržení in vitro funkční aktivity a taky in vivo krevních parametrů. T-Sol totiž 

obsahuje složky (amilorid, nitroprusid sodný a adenosin), které destičky 

biochemicky stabilizují, inhibují specifické aktivační dráhy a destičky jsou tak 

chráněny před CSL. Kryokonzervace autologních trombocytů je žádoucí u 

pacientů podstupujících myeloablaci nebo u aloimunizovaných pacientů v remisi 

(47). Avšak klinické využití zmražených trombocytů je omezené nedostatkem 

vyškoleného personálu a vybavení většiny nemocnic (26).  

  

3.2. Délka skladování 

Z mnoha studií vyplývá, že s narůstající dobou skladování trombocytů se 

pravděpodobně snižuje jejich terapeutický účinek. V USA bylo v 80. letech 

povoleno skladování po dobu 7 dní. Roku 1986 Food and Drug Administration 

(FDA) zkrátila skladování na 5 dní kvůli znepokojení nad množstvím 

bakteriálních kontaminací trombocytárních přípravků ke konci doby skladování. 

Některé evropské země už běžně vydávají trombocyty do 7. dne skladování, 

přičemž je proveden screening bakteriální kontaminace (8). Prodloužení na 7 

dní mělo za následek snížení počtu exspirovaných trombocytárních přípravků o 

60 %, což má velký prospěch pro logistiku krevních bank (48).     
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3.3. pH 

Během skladování destičky spotřebovávají živiny a především za hypoxických 

podmínek produkují kyselé metabolity poškozující skladovací médium. 

Okyselení roztoku je doprovázeno změnou destičkové morfologie z diskoidního 

na kulovitý tvar. Při pH < 6,8 se většina destiček stává kulovitými a při poklesu 

pod 6,2 se tento tvar stává ireverzibilní. Tato změna tvaru silně koreluje se 

sníženou funkčností a přežitím destiček in vivo. Proto je měření pH považováno 

za dobrý in vitro monitorovací systém pro in vivo kvalitu trombocytárních TP 

během skladování. Měření pH se provádí za pomocí analyzátorů krevních 

plynů, které měří pH, pO2, pCO2 a HCO3 (63). Rada Evropy doporučuje pH pro 

transfuzní přípravky trombocytů > 6,4 (při teplotě 22 °C) (10). 

  

3.4. Skladovací vaky 

Během skladování musí být co nejlépe zachována kvalita krevních destiček, 

což závisí na adekvátní výměně plynů CO2 a O2. Vysoká O2 permeabilita 

potencuje aerobní metabolismus s nižší produkcí laktátu oproti anaerobním 

podmínkám, kdy převažuje glykolýza. Díky CO2, vzniklému při metabolismu 

glukózy nebo acetátu, může dojít k poklesu pH ve skladovacím médiu, což 

nenávratně poškodí životaschopnost destiček (35, 30). Takže vysoká 

propustnost pro CO2 je rovněž nezbytná (35).  

Výběr správného materiálu vaku pro skladování trombocytů je velmi důležitý 

(30). Původně vyvinuté plastové vaky pro skladování trombocytů byly vyrobeny 

z polyvinylchloridu (PVC), obsahující di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) jako 

plastifikátor. Neumožňovaly ale skladování delší 3 dnů kvůli nedostatečné 

propustnosti pro plyny. Později se přišlo na to, že přijatelné pH může být 

udrženo až 5 dní v plynům lépe propustných vacích vyrobených také z PVC, ale 

místo DEHP obsahující trimelitát (TOTM) nebo polyolefin. Další skladovací vaky 

2. generace byly z tenké vrstvy PVC s 2-DEHP anebo z PVC s citrátovým 

plastifikátorem neobsahujícím DEHP (BTHC; butyryl-tri-hexyl citrát). Existuje 

zde ale znepokojení ohledně potenciální toxicity vaků vyrobených z PVC 
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s DEHP plastifikátorem a možné karcinogenity metabolitu DEHP – mono-2-

ethylhexyl ftalátu (MEHP). Použití BTHC je výhodnější, protože je mnohem 

méně toxičtější, je metabolizován na fyziologické sloučeniny jako kyselina 

citronová, kyselina máselná a hexanol, a jeho degradační produkty jsou rychle 

z těla eliminovány (26).  

Způsob sterilizace vaku může ovlivnit destičky během jejich skladování. Vaky 

mohou být sterilizovány etylenoxidem, γ-ozářením nebo párou (30). Ukázalo se, 

že parní sterilizace má souvislost s vyšší expresí CD62P a vyšší produkcí 

laktátu oproti sterilizaci etylenoxidem (7).    

 

3.5. Agitace 

V 70. letech bylo zjištěno, že destičky, které byly během skladování mírně 

protřepávány, si zachovaly lepší morfologii a in vitro funkčnost, než destičky 

neprotřepávané (26). Kontinuální agitace je nezbytná také pro adekvátní 

výměnu plynů přes permeabilní stěnu plastového vaku (18). Proto jsou dnes 

trombocyty skladovány za neustálého mírného protřepávání na agitátoru. Bylo 

ovšem zpozorováno, že ne všechny agitátory jsou vhodné pro trombocyty 

skladované v určitých vacích. Dochází zřejmě k interakcím plastového vaku se 

smykovým napětím tvořeným agitátorem. Protřepávání trombocytů v plastových 

vacích je spojeno s aktivací destiček a jejich strukturálním poškozením a 

následným uvolňováním β-tromboglobulinu, LDH a P-selektinu (18, 26).   

 

3.6. Skladovací léze 

Trombocyty procházejí během aferetického odběru, zpracování a skladování 

změnami, které nepříznivě ovlivňují jejich strukturu a funkci. Tyto změny, 

označované jako destičkové skladovací defekty (platelet storage defects, PSD) 

nebo destičkové skladovací léze (platelet storage lesion, PSL), jsou významné, 

protože jsou spojovány se sníženým potransfuzním přežitím in vivo (40). Mohou 

způsobit aktivaci destiček, poruchy funkce, změny v agregaci a uvolňování 
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obsahu destiček, změny v uspořádání cytoskeletu, expozici fosfatidylserinu na 

vnějším povrchu membrány a mikrovezikulaci (1). Fosfatidylserin exprimovaný 

na povrchu membrány destičky slouží jako cílová molekula pro rozpoznání 

retikuloendotelovým systémem (RES) s následným odstraněním takovýchto 

destiček z cirkulace (3). Některé z těchto změn jsou reverzibilní, některé ne (1). 

Například, centrifugace může zničit destičky vysokým smykovým napětím, které 

způsobí uvolnění obou cytosolových laktátdehydrogenáz a obsahu granulí, 

uvolnění β-tromboglobulinu a expresi P-selektinu (CD62P) na povrchu 

destičkové membrány (40, 26). Vzestup hladiny CD62P může být způsoben 

také způsobem agitace, podmínkami uvnitř vaku a množstvím 

polymorfonukleárních leukocytů. Exprese P-selektinu je používána jako marker 

aktivace a nepřímo koreluje s potransfuzním zvýšením počtu  trombocytů a 

jejich zotavením. Je to člen rodiny buněčných adhezních molekul, který 

zprostředkovává vazbu aktivovaných trombocytů k neutrofilům, monocytům a 

endotelovým buňkám (3). Během skladování pokračují metabolické pochody 

destiček a reziduálních leukocytů v pohlcování živin a uvolňování škodlivých 

metabolitů. Aktivované koagulační faktory, buněčný odpad a proteolytické 

enzymy nacházející se v suspenzi plazmy mohou závažně ovlivnit destičky. 

Působky uvolňované aktivovanými destičkami a leukocyty mohou mít za 

následek vznik FNHTR, TRALI nebo alergických reakcí u příjemce (26). 

 

3.7. Bakteriální kontaminace 

Bakteriální kontaminace trombocytárních TP byla potvrzena jako nejčastější 

infekční riziko transfuze vyskytující se u přibližně 1 z 2000 – 3000 (pozn. někteří 

autoři uvádějí 1 z 1000 – 2000) trombocytárních přípravků (RDP i SDP) (27). 

Riziko vzniku potransfuzní sepse u trombocytárních TP je odhadováno na 

1/25000 (37). Možné mechanismy bakteriální kontaminace krevních komponent 

zahrnují:  

• bakteriémie dárce  

• kontaminace odběrového vaku  

• kontaminace během zpracování  
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Krátce trvající bakteriémie se může objevit po stomatologických zákrocích jako 

extrakce zubů, při použití zařízení k výplachu dásní a dokonce i při čištění zubů. 

Kontaminace vaku – netěsnící uzávěr, poškozené hadičky nebo mikrotrhliny 

v odběrovém vaku bývají spojovány s případy bakteriální sepse. Byly ale 

zaznamenány i silně kontaminované vaky bez známek jakéhokoli defektu. 

Trombocyty skladované při pokojové teplotě poskytují vhodné prostředí pro růst 

Gram-negativních i Gram-pozitivních bakterií (27). Z případů sepsí 

způsobených transfuzí trombocytů bylo izolováno široké spektrum 

mikroorganismů jako Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Bacillus spp., 

Escherichia coli, Salmonella spp., Serratia spp., Enterobacter spp. a jiné (26). 

Nejčastěji jsou detekovány Gram-pozitivní kožní bakterie jako koaguláza 

negativní Stafylokoky nebo Bacillus cereus jako následek nedostatečné 

dezinfekce kůže při flebotomii. Předpokládaným zdrojem Gram-negativní 

kontaminace bývá asymptomatický dárce s přechodnou bakteriémií (37).  

Předtransfuzní bakteriální detekce je důležitá potenciální metoda snížení rizika 

transfuzí způsobené bakteriémie a septické reakce (27). Současné metody 

mohou být rozděleny na kultivační a nekultivační (náhradní) metody. 

Nekultivační metody jako vizuální hodnocení swirlingu, Gramovo barvení, pH a 

glukózové analýzy jsou sice méně senzitivní, avšak jsou celkově rychlejší a 

méně nákladné. V USA je doporučeno použití náhradních metod jen jako metod 

předběžného testování (26). Některá zařízení používají nekultivační metody 

založené na reakčních stripech (pro glukosu a pH) (37). Takovéto stripy jsou 

schopné detekce > 107 CFU (colony-forming unit)/ml, což je senzitivita téměř 

srovnatelná s metodou hodnocení swirlingu. Barvící metody (Gramovo barvení, 

Wrightovo barvení) mají senzitivitu přibližně 105 CFU/ml a barvení akridinovou 

oranží dokonce 104 CFU/ml (26). Z novějších, rychlejších a citlivějších metod 

lze použít také solid-phase laserovou cytometrii, dielektroforézu nebo 

molekulárně biologické metody (25). Ačkoli kultivace zůstává zlatým 

standardem pro bakteriální detekci a identifikaci, senzitivita hodnocení 

v transfuzních přípravcích je ovlivněna množstvím faktorů: růstové vlastnosti 

mikroorganismu, doba odebrání vzorku k analýze, objem vzorku a stupeň 

počáteční bakteriální kontaminace. Nejkritičtějším faktorem je doba odebrání 

vzorku. Většina výrobců detekčních systémů doporučuje vzorkování až po 
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24hod. inkubaci (26). Nejužitečnější dostupné detekční systémy se zdají být 

automatizované kultivační metody s použitím speciálních lahviček pro krevní 

kultury a aerobním médiem a automatickým vybavením pro detekci pozitivních 

vzorků (27). Takovouto metodou je BacT/ALERT systém (bioMérieux, Francie), 

založený na principu detekce změn v koncentraci CO2, který umožňuje detekci 

10 CFU/ml do 12 až 26 hodin. Další metodou je Pall Enhanced Bacterial 

Detection System (eBDS) (Pall Corporation, USA) s inkubací na očkovací půdě 

v satelitním vaku spojeným se skladovacím vakem a využívající měření poklesu 

pO2 k detekci bakteriální kontaminace (26).  

3.7.1. Inaktivace patogenů 

Za poslední roky bylo popsáno množství fotodynamických nebo fotochemických 

metod snížení bakteriální, virové a protozoární přítomnosti v TP. Tyto metody 

zahrnují: použití kombinace psoralenu s ultrafialovým (UVA) světlem  (320 – 

400 nm), riboflavinu s viditelným světlem, ozáření UVB světlem, přidání 

metylenové modři nebo ftalocyaninu s viditelným světlem (27). Nejlépe 

prostudovaná metoda pro trombocyty je použití syntetického psoralenu 

(amotosalen-HCl, S-59) fotoaktivovaného UVA světlem - INTERCEPT systém 

(Cerus Corporation, USA). Psoralen prochází buněčnou membránou a virovou 

kapsidou dovnitř buňky, kde se reverzibilně váže do struktury DNA nebo RNA. 

Působením UVA světla dochází k tvorbě kovalentních vazeb mezi 

pyrimidinovými bázemi. Výsledkem je blokáda replikace DNA a transkripce 

RNA. Touto metodou lze dosáhnout inaktivace např. CMV, Gram-pozitivních i 

negativních bakterií, T. cruzi, P. malariae (26). Ačkoli organismy tvořící spory 

mohou být vůči fotochemické inaktivaci rezistentní (25). Navíc, kromě inaktivace 

patogenů se zdá být fotochemické ošetření tímto systémem efektivní 

alternativou ke gama-ozáření za účelem prevence TA-GvHD. Životaschopné T-

lymfocyty, které jsou primární příčinou vzniku TA-GvHD, jsou touto metodou 

také inaktivovány. Mimoto, pre-storage fotochemické ošetření trombocytů je 

prevencí akumulace cytokinů (43). 



32 
 

 

Obr. 2: Set pro fotochemické ošetření. Po přidání aditivního roztoku prochází 

odebrané trombocyty nádržkou s Amotosalenem (Amotosalen HCl container) a 

v 1. vaku (Illumination container, Bag#1) jsou ozářeny UVA světlem. Poté je 

Amotosalen absorbován v separačním absorpčním zařízení (Adsorption 

container, Bag#2) a výsledný produkt je převeden do skladovacího vaku (Final 

storage container, Bag#3) (43).  
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4. Podání 

Průměrná dávka pro podání transfuze trombocytů u dospělých pacientů je okolo       

3 · 1011 trombocytů/10 kg, u pediatrických pacientů 0,5 · 1011 trombocytů/10 kg 

váhy. Dávka trombocytů k transfuzi může být vypočítána pomocí vzorce (38): 

�á��� ���	
����ů · 10��� �
PI · BV · 1,5

100
 

PI (target platelet count increment) = požadovaný vzestup počtu trombocytů 

BV (blood volume) = objem krve pacienta (l) 

1,5 = korekční faktor pro vychytávání ve slezině 

 

4. 1. Indikace 

Indikací pro transfuzi trombocytů je profylaxe a léčba krvácení u pacientů 

s trombocytopenií nebo primární či sekundární funkční poruchou destiček. 

Rozhodnutí o podání nesmí být založeno pouze na počtu krevních destiček. 

Absolutní indikací je těžká trombocytopenie spolu s klinicky závažným 

krvácením. Ostatní indikace jsou více či méně relativní a závisí na klinickém 

stavu pacienta. Profylaktické podání je možné a někdy nutné v případech velmi 

vážné trombocytopenie. V takových případech je doporučený transfuzní limit u 

klinicky stabilního pacienta 10 · 109/l trombocytů. V určitých situacích je třeba 

naopak limit pro podání transfuze trombocytů zvýšit (na 20 – 50 · 109/l). Jsou to 

zejména následující případy:  

• horečka > 38,5 °C  

• sepse 

• invazivní aspergilóza  

• léčba amfotericinem B  

• poruchy plazmatického koagulačního systému 

• velké bolesti hlavy  

• porucha vědomí 
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• neurologický deficit  

• poruchy vidění  

• nedávné lehké krvácení  

• rychlý pokles počtu trombocytů  

• počet leukocytů > 75 · 109/l 

Výjimky jsou 1) akutní leukémie (kromě promyeloidní leukémie) – pokud je 

riziko aloimunizace a/nebo refrakternosti zvláště vysoké, je 

doporučený limit snížen na 5 · 109/l, v případě klinické nestability 

je doporučený limit   20 · 109/l trombocytů;  

2) rakovina močového měchýře a nekrotické nádory – při aktivní 

a agresivní léčbě je doporučený limit 20 · 109/l trombocytů.  

Profylaktické podání je dále možné u velkých chirurgických zákroků, invazivních 

procedur nebo chirurgických zásahů v kritických oblastech. Terapeutické 

podání při aktivním krvácení v přítomnosti trombocytopenie nebo funkční 

poruchy trombocytů závisí na povaze a oblasti krvácení, případných 

koagulačních poruchách, probíhající léčbě a na stavu pacienta (38). 

Nevhodné je podání transfuze trombocytů v těchto případech (38):  

1) trombotická trombocytopenická purpura a jiné mikroangiopatie (HUS, 

HELLP syndrom)  

2) heparinem indukovaná trombocytopenie  

3) autoimunní trombocytopenie  

4) chronický DIK bez známek krvácení  

5) profylaxe při extrakorporálním oběhu  

6) profylaxe při masivních transfuzích 

7) potransfuzní purpura 

 

4. 2. Kompatibilita 

Krevní destičky exprimují na svém povrchu širokou škálu antigenů krevních 

skupin: ABH, Lewis, P, HLA I. třídy (A, B, C) a destičkově specifické HPA.  Z 

transfuzního hlediska jsou nejvýznamnější ABH, HLA a HPA, proti nimž si může 
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příjemce trombocytů vytvořit protilátky, zodpovědné za vznik potransfuzních 

reakcí (26).  

4. 2. 1. HLA kompatibilita 

Zajištění histokompatibilních trombocytů pro aloimunizovaného pacienta 

zůstává jedním z nejobtížnějších úkolů transfuzní medicíny. I přes pokroky 

v identifikaci HLA znaků dárců, 25 až 45 % HLA-shodných SDP transfuzí 

nevyústí v úspěšnou odpověď. HLA systém je polymorfní, proto ne vždy je 

k dispozici HLA-kompatibilní dárce pro pacienta s méně častým HLA fenotypem 

(45). 

4. 2. 2. AB0 kompatibilita 

Trombocyty k transfuzi musí být AB0-shodné nebo přinejmenším AB0-

kompatibilní, obzvláště pokud jsou resuspendovány v plazmě. 

Tab. 2: Výběr AB0 fenotypu trombocytů pro transfuzi (38) 

AB0 fenotyp příjemce AB0 fenotyp trombocytů 

0 0, A, B, AB 

A A, AB (0 při náhradě části plazmy 

syntetickým médiem)* 

B B, AB (0 při náhradě části plazmy 

syntetickým médiem)* 

AB AB (A, B, 0 při náhradě části plazmy 

syntetickým médiem)* 

* = nízké titry anti-A/anti-B 

4. 2. 3. RhD kompatibilita 

RhD-negativním pacientům, zvláště ženám v reprodukčním věku, by měly být 

podány pokud možno RhD-negativní trombocyty (38). V ostatních případech 

není zachování RhD kompatibility trombocytárních produktů nutné. 
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4. 3. Nežádoucí reakce 

Transfuze trombocytů stejně jako jiných krevních složek nese určitá rizika. Mezi 

nejvýznamnější nežádoucí reakce, které se mohou objevit u příjemce 

trombocytů, patří tyto: 

4. 3. 1. TRALI 

TRALI (Transfusion Related Acute Lung Injury), neboli transfuzí vyvolané akutní 

poškození plic, charakterizuje dušnost, hypoxie a vznik oboustranných plicních 

infiltrátů. Takto byl v 80. letech popsán a pojmenován typ plicní potransfuzní 

reakce. TRALI již překonalo AB0 inkompatibilitu jako hlavní příčinu potransfuzní 

úmrtnosti s úmrtností přibližující se 10 %. Vznik TRALI je spojen s transfuzí 

krevních složek obsahujících protilátky typu HLA třídy I i II a granulocytární 

protilátky, které aktivují neutrofily a způsobují tak TRALI. Výskyt se odhaduje na 

1/1000 až 1/10000 provedených transfuzí. Několik studií došlo k závěru, že 

transfuze právě HLA protilátek v trombocytárních TP je spojena jen s mírným 

rizikem vzniku TRALI (19).  

4. 3. 2. Febrilní nehemolytická potransfuzní reakce (FNHTR) 

Většina FNHTR je vyvolána akumulací prozánětlivých cytokinů uvolňujících se 

z mononukleárních leukocytů během skladování trombocytů při pokojové 

teplotě. Kromě obsahu reziduálních leukocytů a „transfuzního stáří“ 

trombocytárního přípravku souvisí s rozvojem FNHTR také fragmenty 

komplementu, protilátky a adhezivní molekuly přítomné v produktu (26). Větší 

výskyt FNHTR byl ale pozorován spíše u deleukotizovaných poolovaných 

trombocytárních přípravků než deleukotizovaných trombocytů z aferézy (17). 

4. 3. 3. Anafylaxe 

Anafylaxe je stejně jako FNHTR způsobena cytokiny uvolňovanými během 

skladování nebo senzibilizací příjemce plazmatickými proteiny, jako např. IgA. 

Vzniklá alergická reakce může být lehkého stupně, lehce zvládnutelná podáním 

antihistaminika, nebo velmi závažná, vyžadující kompletní odstranění 

plazmatických proteinů, IgA a cytokinů před transfuzí. Pacientům netolerujícím 



37 
 

ani malé množství plazmy obsažené v TP lze podat aferézou speciálně 

odebrané na plazmu chudé trombocyty nebo trombocyty proprané (50). 

4. 3. 4. Refrakternost 

Refrakternost po podání trombocytů může být jednoduše definována jako 

potransfuzní přírůstek trombocytů, který je nižší než očekávaný (28). 

Refrakternost může být rozdělena podle mechanismu na imunní a neimunní. 

Izolovaná slabá odpověď na individuální transfuzi trombocytů není vzácná, 

proto označení refrakternost vyžaduje dvě po sobě následující slabé odpovědi 

na transfuzi (54). Nejčastější příčinou těžké refrakternosti je aloimunizace, 

tvorba protilátek IgG proti HLA znakům A, B (méně proti HPA antigenům) po 

prodělaném těhotenství nebo transfuzi (28, 5). Mezi neimunní faktory, které 

mohou negativně ovlivnit přírůstek trombocytů po transfuzi patří: dvě a více 

těhotenství v anamnéze, splenomegalie, užívání heparinu, krvácení, horečka, 

DIK. Tyto faktory ovlivňují jak počet, tak i přežití podaných trombocytů (54). 

Mnoho případů je také způsobeno léky (např. vankomycin, amfotericin a jiná 

antibiotika), které indukují vznik antitrombocytárních protilátek (5). 

4. 3. 5. Aloimunizace (proti HLA a erytrocytárním antigenům, proti HPA 

antigenům) 

Tvorba protilátek proti HLA znakům I. a II. třídy nebo granulocytárním 

antigenům může být příčinou vzniku TRALI a protilátek proti HPA antigenům 

příčinou refrakternosti. Prevencí aloimunizace proti HLA I. třídy je podání 

deleukotizovaných trombocytů (5). Existují 3 základní strategie pro zajištění 

aloimunizovaných refrakterních pacientů: 1) výběr HLA (HPA) kompatibilního 

dárce; 2) identifikace specifických protilátek a výběr antigenně kompatibilního 

dárce; 3) provést křížové testy k výběru kompatibilních trombocytů (54).   

4. 3. 6. Potransfuzní purpura 

Potransfuzní purpura (PTP) je akutní krvácivá porucha charakterizována 

příchodem trombocytopenie 1 týden po podané krevní transfuzi (56). PTP se 

může vyskytnout u pacientů negativních na jeden či více HPA-antigenů, kteří 

podstoupí transfuzi krve nebo trombocytů pozitivní na tyto HPA-antigeny. 
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Téměř ve všech případech je spojena s aloprotilátkou proti HPA-1a antigenu 

(42). 

4. 3. 7. TA-GvHD 

TA-GvHD (Transfusion Associated Graft versus Host Disease) čili transfuzí 

vyvolaná reakce štěpu proti hostiteli je vzácná, ale téměř vždy smrtelná 

komplikace transfuze buněčných krevních složek (49). Je zprostředkována 

imunologicky kompetentními lymfocyty z darované krve, které se uchytí, 

proliferují a zahájí těžkou imunologickou odpověď proti organismu příjemce. 

Pravděpodobnost rozvoje této komplikace závisí na počtu a životaschopnosti 

transfundovaných lymfocytů, rozsahu imunosuprese a stupni shody v HLA 

systému mezi dárcem a příjemcem (39). I malé množství reziduálních lymfocytů 

přítomných v deleukotizovaných produktech je stále schopné vyvolat reakci 

(49). Jelikož pokusy o léčbu TA-GvHD byly zatím neúspěšné, prevence 

kompletní eliminací mitotického potenciálu lymfocytů je jediným řešením. Jako 

preventivní opatření je využívána technologie gama-ozáření (39). 

4. 3. 8. Sepse způsobená bakteriální kontaminací 

Incidence výskytu této komplikace u trombocytárních TP je vyšší než u přenosu 

virů díky jejich skladování při pokojové teplotě, která podporuje růst bakterií 

(38). Nicméně předejít jí lze zavedením spolehlivých, rychlých a citlivých metod 

detekce bakteriální kontaminace nebo patogenní inaktivace.  

4. 3. 9. Přenos virů 

Riziko přenosu virů HIV, HBV a HCV na příjemce je eliminováno zavedením 

povinného screeningu těchto infekčních markerů. Transfuzí buněčných složek 

může být také přenesen WNV (West Nile virus), CMV (cytomegalovirus) a velmi 

vzácně HTLV-I/II (Human T cell lymphotropic virus), lidské herpetické viry jako 

např. HHV-8 (human herpesvirus 8) nebo parvovirus B19. Bylo popsáno 

množství dalších transfuzí přenosných virových infekcí, ačkoli ne všechny jsou 

spojeny s klinickou manifestací (4).  
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4. 3. 10. Přenos syfilis 

Přenos syfilis, jehož původce je Treponema pallidum, je také velmi omezen díky 

zařazení mezi povinně vyšetřované infekční markery. I když se stále spekuluje 

nad jeho nutností, screening působí spíše jako indikátor rizikového chování 

dárce pro pohlavně přenosné choroby (10). 

4. 3. 11. Přenos protozoárních mikroorganismů (např. malárie) 

Ačkoli je výskyt transfuzí přenosných parazitárních infekcí nižší ve srovnání 

s bakteriální a virovou infekcí, představují tyto organismy významné riziko 

zejména u imunokompromitovaných pacientů. Nejběžnějšími transfuzí 

přenosnými parazitárními organismy jsou Plasmodium spp., Trypanosoma 

cruzi, Babesia microti, Toxoplasma gondii a Leishmania spp. Aby došlo k jejich 

přenosu transfuzními přípravky, musí parazit splňovat tyto podmínky: cirkulovat 

v krevním oběhu dárce, schopnost odolat procesům při zpracovávání krevních 

produktů, přežít konzervaci a zachovat si infekčnost, aby vyvolal infekci u 

příjemce (53).  

4. 3. 12. Další méně významné komplikace: 

• Oběhové přetížení 

K oběhovému přetížení může dojít spíše u polytransfundovaných 

pacientů a příjemců velkého množství plazmy nebo plné krve než při 

pouhé transfuzi trombocytů.  

• Hemolytická reakce po transfuzi AB0-inkompatibilní plazmy 

Prevencí proti vzniku této hemolytické komplikace je zásada podávání 

trombocytů kompatibilních v systému AB0. 

• Přenos jiných netestovaných patogenů 

• Citrátová toxicita u novorozenců a pacientů s poškozenými jaterními 

funkcemi 
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4. 4. Ozáření 

Pro pacienty v riziku rozvoje TA-GvHD by měly být všechny složky, které 

mohou obsahovat T-lymfocyty, ozářeny za účelem eliminace mitotického 

potenciálu lymfocytů. Ozářené transfuzní přípravky jsou podávány v těchto 

případech: 

• kandidáti transplantace kostní dřeně 

• pacienti s primárními poruchami imunity 

• pacienti se zhoubným hematologickým onemocněním  

• hematologicky nemocní v rámci intenzivní chemoterapie nebo 

radioterapie 

• nemocní po transplantaci orgánů při současné imunosupresivní terapii 

• polytransfundovaní pacienti 

• pacienti, jimž je podáván TP odebraný od příbuzných (prvního i druhého 

stupně) 

• předčasně narozené děti 

• intrauterinní transfuze 

Ionizační záření může inhibovat blastickou transformaci a mitotickou aktivitu 

lymfocytů. Ačkoli se mohou zdát ozářené buňky morfologicky a funkčně 

neporušené, ztrácí tyto buňky svůj klonogenní potenciál a nakonec umírají. 

Zvolená dávka iradiace by měla být optimální k zajištění inaktivace lymfocytů 

s minimálním poškozením ostatních krevních buněk. Několik studií prokázalo 

schopnost destiček odolat i dávce 50 Gy a zachovat si přitom svou 

životaschopnost, strukturu i funkce. Současně dostupné informace ukazují, že 

expozice krevních buněk dávce min 25 Gy je dostačující pro prevenci TA-

GvHD. Kromě ozáření gama paprsky lze inaktivace lymfocytů dosáhnout také 

ozářením rentgenovými paprsky. Transfuzní přípravky se ozařují nejčastěji 

v ozařovačích, které používají jako zdroj záření Cesium 137 nebo Kobalt 60 

(39). Dávka se stanovuje v souladu s doporučením Rady Evropy tak, aby 

v žádné části ozařovaného pole neklesla pod 25 Gy a současně nepřekročila  

50 Gy (10).     
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5. Materiály a metody 

5. 1. Odběry trombocytů a výroba TP trombocytů z aferézy 

Výroba trombocytárních transfuzních přípravků metodou aferézy je 

uskutečňována na dvou pracovištích Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN 

HK), a to na Transfuzním oddělení (TO) a Oddělení klinické hematologie 

(OKH). Na OKH vyrábí své vlastní transfuzní přípravky pouze pro potřeby svých 

hematoonkologických pacientů, zatímco TO dodává TP pacientům všech klinik 

FN a zásobuje jimi také krevní banky ostatních nemocnic v regionu. 

V období srpen 2010 až leden 2011 bylo ve FN HK aferézou odebráno celkem 

447 trombocytárních transfuzních přípravků. Z toho 159 odběrů bylo provedeno 

na OKH a 288 odběrů na TO. Transfuzní oddělení používá k separátorovému 

odběru trombocytů celkem 4 přístroje – jeden separátor TRIMA Accel verze 5.1 

(Gambro BCT, USA) (n = 29) a tři separátory Haemonetics MCS+ 

(Haemonetics Corp. USA), označovány jako Haemonetics 14 (n = 52), 

Haemonetics 17 (n = 94) a Haemonetics 19 (n = 113). Separátor TRIMA je 

využíván méně z ekonomických důvodů (vyšší náklady). Na OKH slouží 

k odběru trombocytů celkem 2 přístroje – separátor TRIMA Accel verze 5.1 a 

separátor COBE Spectra (Gambro BCT, USA). Separátor COBE Spectra byl 

v daném období využíván pouze minimálně, proto do této práce nebyl zahrnut. 

Oba typy sledovaných separátorů umožňují výrobu deleukotizovaných 

trombocytů z aferézy. 

Postup při výrobě trombocytů z aferézy je na obou pracovištích totožný. 

Odebrané produkty jsou podle výtěžku trombocytů rozděleny na přípravky o     

1 TU a přípravky o 2 TU (dvojité trombocyty), přičemž 1 TU by měla obsahovat 

min. 200 · 109 trombocytů. Na TO ani na OKH není využívána možnost 

skladování trombocytů v syntetickém výživném roztoku. Všechny trombocyty 

z aferézy jsou resuspendovány v plazmě dárce. Před expedicí přípravku musí 

podle vyhlášky č. 143/2008 Sb. projít krev všech dárců krve a krevních složek 

screeningovým vyšetřením infekčních markerů. Vyšetření jsou zaměřena na 

specifické markery infekce virem HIV (anti-HIV 1, anti-HIV 2, HIV Ag p24), 

virem hepatitidy typu B (HBsAg), hepatitidy typu C (anti-HCV) a syfilis (protilátky 
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proti Treponema pallidum). Podle indikace mohou být ještě těsně před výdejem 

trombocyty ozářeny. K tomu slouží přístroj Gammacell 3000 Elan (Best 

Theratronics, Canada), který na trombocytární přípravek aplikuje centrální 

dávku 30 Gy gama záření. Poté může být požadovaný produkt vydán na 

základě správně vyplněné žádanky indikujícím lékaře.     

 

5. 2. Dárci 

Do studie byl zahrnut soubor běžných dárců TO a OKH, kteří splňovali daná 

kritéria pro odběr krevních složek metodou aferézy. Nebyly brány v úvahu 

vlastnosti dárců jako: pohlaví, nový/pravidelný dárce, počet odběrů. Pracovalo 

se pouze s údaji o počtu trombocytů před a po proceduře. Minimální 

požadovaný počet trombocytů pro dárcovství metodou aferézy je dle Rady 

Evropy 150 · 109/l. Dárci s nižším počtem by k odběru neměli být připuštěni. 

Neexistuje ovšem doporučená minimální hodnota, pod kterou by neměl počet 

trombocytů dárce po odběru klesnout. Počet trombocytů dárce před odběrem 

se pohyboval v rozmezí 166 – 492 · 109/l, přičemž nejvíce odběrů (47,6 %, n = 

211) se provedlo dárcům s počtem trombocytů v rozmezí 251 – 300 · 109/l.  

Graf. 1: Rozložení odběrů podle počtu trombocytů dárce před odběrem. 
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5. 3. Separátory krevních částic 

5. 3. 1. Haemonetics MCS+ 

Haemonetics MCS+9000 je mobilní multikomponentní odběrový systém pro 

odběr krevních složek. Při odběru krevních destiček a plazmy lze využít postup 

s kompenzací nebo bez kompenzace fyziologickým roztokem. Separátor 

umožňuje vysokou účinnost separace krevních destiček a výrobu jednotlivých i 

dvojitých trombocytárních přípravků o vysoké kvalitě. Pro výrobu 

trombocytárních TP si může obsluha zvolit jednu z nabízených odběrových 

možností (protokolů): 

• LDP – odběr obsluhou naprogramovaného množství destiček bez 

leukocytů 

• LDPLP – odběr obsluhou naprogramovaného množství destiček bez 

leukocytů a současně obsluhou definované množství plazmy 

• LDPS – odběr obsluhou naprogramovaného množství destiček bez 

leukocytů s hrazením naprogramovaného objemu náhradním roztokem 

• LDPLPS – odběr obsluhou naprogramovaného množství destiček bez 

leukocytů a současně obsluhou definované množství plazmy s hrazením 

naprogramovaného objemu náhradním roztokem 

Princip  

Separátor MCS+ pracuje intermitentním způsobem – v cyklech. Odběrovou 

proceduru lze popsat jako opakování jednoho základního cyklu, který je 

opakován, dokud není dosaženo požadovaných kritérií. V jednom cyklu je 

zpracováno průměrně 461 ml krve, přičemž je odebráno průměrně 196 · 109 

trombocytů. Průběh jednoho cyklu lze popsat následovně: 

Krev dárce je po smíchání s antikoagulačním roztokem nasměrována do tzv. 

Lathamovy nádoby. Lathamova nádoba je komora o objemu 225 ml, zasazená 

uvnitř centrifugy, ve které probíhá vlastní separace krevních složek. Nejdříve je 

z nádoby odsána plazma do plazmového vaku. Přepnutím ventilu je zahájena 

cirkulace plazmy zpět přes Lathamovu nádobu. Jakmile je v cirkulaci 

zaznamenána přítomnost trombocytů, ventil pro plazmu je uzavřen a probíhá 
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odběr trombocytů do odběrového vaku pro trombocyty. Po odběru trombocytů 

je plazma z plazmového vaku společně s krví v Lathamově nádobě vrácena 

zpět dárci. Odběrem dalšího objemu krve je zahájen nový cyklus.  

Objem odebraného produktu je podle standardního nastavení fy Haemonetics 

200 ml pro odběr 1 TU a 400 ml pro odběr 2 TU.  

Pohodlí dárce zajišťuje jednojehlový (single-needle) odběrový systém, což 

znamená, že je dárce napojen na přístroj pouze jednou rukou. Také lze nastavit 

funkci automatické citrátové kontroly. Tato funkce kontroluje aktuální rychlost 

návratu plazmy s antikoagulantem regulací rychlosti pumpy při návratu. Slouží k 

zabránění maximální rychlosti návratu citrátu a tudíž prevenci vzniku citrátové 

toxicity. 

Nastavení parametr ů dárce a požadovaného produktu  

Haemonetics MCS+ používá systém operačních parametrů, označovaný jako 

standardní nastavení, pro optimální odběr založený na průměrném dárci a na 

průměrných požadavcích na produkt. Jeho součástí je program tzv. Haemo 

kalkulátor, který pracuje s těmito parametry:  

• Dárce: pohlaví, výška, tělesná hmotnost, objem krve, hematokrit, počet 

trombocytů před odběrem 

• Odběrová procedura: cílový objem plazmy, cílová výtěžnost, zpracovaný 

objem, počet cyklů, celkový čas odběru 

Některé parametry lze modifikovat podle jednotlivých dárců a požadavků na 

produkt. Parametry dárce jsou zadány obsluhou, přičemž objem krve dárce 

spočítá přístroj jako odhad celkového množství krve dárce na základě pohlaví, 

výšky a tělesné hmotnosti. Po uložení individuálních parametrů dárce odhadne 

Haemo kalkulátor potřebné množství krve, jež je třeba zpracovat pro každého 

dárce. Podle hematokritu dárce je určen počet cyklů potřebných k dosažení cíle 

procedury. Celkový čas, za normálních okolností požadovaný pro dokončení 

procedury, je pouze odhad a závisí na rychlosti toku a hematokritu. Obsluha 

může také zvolit tento parametr pro nastavení doby akceptovatelné dárcem. 

Haemo kalkulátor poté odhadne výtěžnost, kterou lze dosáhnout za tento čas. 
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Antikoagula ční roztok  

Jako antikoagulační roztok je používán AB – 16, sterilní nepyrogenní roztok 

určený k antikoagulaci plné krve pro použití v automatizovaných aferetických 

procedurách.  

Tab. 3: Složení antikoagulačního roztoku AB – 16.  

Citronan sodný 35,6 g 

Monohydrát glukózy 51,0 g 

Monohydrát kyseliny citronové 12,6 g 

Aqua pro injectione do 1000 ml 

 

Deleukotizace  

Vysoce účinný systém kontinuální filtrace snižuje počet bílých krvinek během 

odběru. Set pro odběr trombocytů na MCS+ obsahuje integrovaný membránový 

filtr (Pall Corporation, USA), který umožňuje filtraci během procedury zajišťující 

obsah < 1 · 106 reziduálních leukocytů v 95 % vyrobených produktů. Tyto filtry 

jsou navrženy pro filtraci trombocytového produktu před uskladněním, což lze 

provádět kontinuálně v průběhu odběru nebo v průběhu posledního cyklu.  

Obr. 3: Kontinuální filtrační systém (23). 
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5. 3. 2. TRIMA Accel 

TRIMA Accel (TA) je automatický systém pro odběr krevních složek. Používá 

odběrovou soustavu pro jedno použití – funkčně uzavřenou soustavu k odběru 

různých kombinací produktů z plazmy, trombocytových a erytrocytových 

produktů pro prodloužené skladování. Při odběru trombocytů umožňuje systém 

TA sběr až 3 TU v jedné proceduře. 

Princip  

Systém TA používá k rozdělení plné krve na její hlavní složky centrifugu 

s kontinuálním průtokem. Plná krev je odebírána dárci, míchána 

s antikoagulačním roztokem a přečerpávána do prstence (plastový průtokový 

prstenec vsazený do speciálně tvarovaného žlábku v náboji centrifugy). 

V centrifuze dochází při vysokých otáčkách k rozdělení krve na její složky. 

Pumpy odčerpávají trombocyty a plazmu, erytrocyty jsou z prstence 

vytlačovány tlakem vytvářeným krví, která je kontinuálně čerpána do centrifugy. 

Trombocyty jsou jímány do sběrných vaků a ostatní složky jsou přesměrovány 

do vratného rezervoáru, odkud jsou vráceny dárci. Jakmile je v návratovém 

rezervoáru shromážděn dostatečný objem, je zapnuta vratná pumpa. Během 

odběru trombocytů zůstává rychlost vstupní pumpy konstantní a malé množství 

vratné krve je čerpáno vstupní trasou zpět do prstence. Tato recirkulovaná krev 

umožňuje, aby systém TA udržoval kontinuální průtok krve prstencem.  

Separátor TA provádí odběrovou proceduru napojením pouze jedné ruky dárce 

(single-needle systém). 

Nastavení parametr ů dárce a požadovaného produktu  

Obsluha zadá do systému údaje o dárci: pohlaví, výšku, tělesnou hmotnost, 

krevní skupinu, hematokrit a počet trombocytů před odběrem. Údaje o pohlaví 

dárce, tělesné výšce a hmotnosti systém použije pro výpočet celkového objemu 

krve dárce. Přístroj na základě těchto údajů stanoví, které produkty je optimální 

odebírat a dobu potřebnou k provedení celého odběru. Dále lze v systému 

nastavit tyto parametry: 

• Trombocytový produkt: výtěžek, objem, koncentrace 
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• Parametry ovlivňující bezpečnost a komfort dárce: rychlost infuze 

antikoagulačního roztoku, minimální hematokrit a minimální počet 

trombocytů dárce po odběru, volby odběrového a vratného průtoku 

• Procedura: maximální doba trvání, limity vstupního a vratného tlaku   

Na Transfuzním oddělení se při zadávání požadovaných parametrů pro produkt 

využívá možnost výběru z již přednastavených hodnot. Přístroj je nastaven na 

výběr ze tří možností výtěžku trombocytárního produktu: 

• 2,5 · 1011 trombocytů/TU 

• 3,4 · 1011 trombocytů/TU 

• 4,6 · 1011 trombocytů/TU 

Na Oddělení klinické hematologie využívají možnosti sami si zvolit požadovaný 

výtěžek produktu. 

Antikoagula ční roztok  

Schváleným antikoagulačním roztokem pro odběry trombocytů, plazmy a 

erytrocytů, pomocí odběrového systému TRIMA Accel je ACD-A, roztok 

k přípravě krevních složek určený k použití v separátorech krevních částic. 

Tab. 4: Složení antikoagulačního roztoku ACD – A. 

Monohydrát kyseliny citronové 8 g 

Dihydrát citronanu solného 22 g 

Monohydrát glukózy 24,5 g 

Aqua pro injectione do 1000 ml 

  

Deleukotizace  

K deleukotizaci trombocytů během procedury v systému TA slouží LRS 

(leukoreduction system) komora, která je součástí jednorázového odběrového 

setu. Plná krev vstupuje do systému a centrifugací je separována do vrstev 

obsahujících jednotlivé krevní složky. Trombocyty jsou odčerpávány přes 

speciální komoru kónického tvaru, zatímco plazma a erytrocyty jsou vráceny 

dárci. LRS komora byla původně vyvinuta pro systém COBE Spectra. 
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Kombinuje technologii centrifugační separace s dynamikou vrstvy nasycených 

fluidních částic k dosažení přirozené separace bílých krvinek od krevních 

destiček. Separace bílých krvinek od destiček je ovlivňována fluidní dynamikou 

separační komory, sedimentační rychlostí trombocytů a leukocytů, a průtokem 

plazmy komorou. Výsledkem této dynamiky je proudění, které zachytí leukocyty 

v nižších vrstvách LRS komory a trombocytům ve vyšších vrstvách umožní 

opustit komoru přímo do odběrového/skladovacího vaku.  
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5. 4. Sledované parametry 

1) Počet trombocytů dárce před procedurou (· 109/l) 

Vždy před zahájením odběru se nejprve odebírá dárci vzorek krve na vyšetření 

krevního obrazu. Pro odběr krevních destiček je stěžejní hodnotou počet 

trombocytů v krvi dárce. Při odběrech na Transfuzním oddělení je krevní obraz 

vyšetřen v hematologické laboratoři na automatickém hematologickém 

analyzátoru Celtac F MEK – 8222J/K (Nihon Kohden, Japonsko). Na Oddělení 

klinické hematologie je krevní obraz vyšetřen na automatickém hematologickém 

analyzátoru Sysmex XE-2100 (Kobe, Japonsko). 

 

2) Počet trombocytů dárce po odběru (· 109/l) 

Na Transfuzním oddělení je vždy po ukončení procedury odebrán vzorek krve 

dárce pro opětovné vyšetření krevního obrazu. Porovnání krevního obrazu 

dárce před a po odběru slouží ke kontrole, zda nedošlo k významnému poklesu 

hodnot, jež by mohlo dárce poškodit. Vyšetření se provádí také v hematologické 

laboratoři na automatickém hematologickém analyzátoru Celtac F MEK – 

8222J/K.  

Na Oddělení klinické hematologie se krevní obraz dárce po odběru trombocytů 

nevyšetřuje.  

 

3) Objem odebraného trombocytového produktu (ml) 

Objem trombocytů je zaznamenán podle hodnoty zobrazené na krevním 

separátoru po ukončení procedury. 

 

4) Počet trombocytů v produktu (· 109/l) 

Na Transfuzním oddělení je počet trombocytů v odebraném vaku měřen na 

stejném hematologickém analyzátoru jako krevní obraz dárce. Vždy se musí 

provádět dvojí měření jednoho vzorku. 

 

5) Výtěžek trombocytového produktu (· 1011/TU) 

Výtěžek produktu je vypočten jako index výtěžnosti podle vzorce: 

index výtěžnosti �
a $ b

2
 ' objem ml� ' 0,00001 
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kde: 

a: výsledek prvního měření počtu trombocytů v produktu 

b: výsledek druhého měření počtu trombocytů v produktu 

 

6) Počet leukocytů v produktu 

Aby produkt mohl splňovat podmínky pro deleukotizovaný TP, musí být 

množství reziduálních leukocytů < 1,0 · 106/TU.  

Na Transfuzním oddělení se stanovuje počet leukocytů v Nageottově komůrce. 

Vzorek se nejprve naředí Türckovým roztokem (způsobí lýzu erytrocytů a 

trombocytů) v poměru 1 : 10 a poté se použije genciánová violeť k obarvení 

jader leukocytů pro jejich zvýraznění a snadnější počítání. Směs je nanesena 

do komůrky a odečítá se pod mikroskopem. Následně se přepočte počet 

leukocytů v objemu komůrky na počet leukocytů v 1 l krve: 

Počet leukocytů (· 106/l) = 
+,č-. /01-2-/ý34 56/ě7 ' ř-8ě/í

,59-: 7,:ů;7<
  

Na Oddělení klinické hematologie se stanovuje počet leukocytů v produktu na 

hematologickém analyzátoru Sysmex XE-2100. 

 

7) Množství zpracované krve (ml) 

Množství zpracované krve je celkový objem krve dárce, který byl přefiltrován 

separátorem během procedury a nezahrnuje objem přidaného antikoagulačního 

roztoku. Tento parametr je zobrazen po ukončení odběru na displeji přístroje. 

 

8) Požadovaný výtěžek trombocytového produktu (· 1011/TU) 

Cílová hodnota výtěžku, čili celkové množství destiček, které má být během 

procedury odebráno, je nastavena na přístroji před zahájením procedury. Na 

separátoru MCS+ lze nastavit jakoukoli požadovanou hodnotu s ohledem na 

parametry dárce. Na separátoru TRIMA Accel lze pracovat s možností 

nastavení vlastní požadované hodnoty, nebo s možností výběru jedné z hodnot, 

které jsou v systému již přednastaveny.  
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5. 5. Statistické metody 

K popisu jednotlivých vlastností byly použity metody základní popisné statistiky: 

• Aritmetický průměr – součet všech hodnot vydělený jejich počtem. V 

jistém smyslu vyjadřuje typickou hodnotu popisující soubor mnoha 

hodnot.  

• Směrodatná odchylka (SD) – definována jako suma kvadrátů odchylek 

od aritmetického průměru. Popisuje rozptýlenost hodnot statistického 

souboru kolem aritmetického průměru. 

• Medián – hodnota ležící ve středu souboru. Dělí řadu podle velikosti 

seřazených výsledků na dvě stejně početné poloviny.  

• Minimum – označuje nejnižší hodnotu vyskytující se v souboru.  

• Maximum – označuje nejvyšší hodnotu vyskytující se v souboru. 

Pro porovnání rozdílů mezi separátory (účinnost, pokles v počtu trombocytů 

dárce po odběru, rozdíl mezi získaným a požadovaným výtěžkem) byl použit 

test rovnosti středních hodnot. Hladina významnosti byla stanovena α = 0,05. 

Pro posouzení vztahu mezi počtem trombocytů dárce před odběrem a 

výtěžkem odebraného přípravku byla použita metoda korelační analýzy, 

posuzující těsnost vzájemné vazby znaků:  

• Pearsonův korelační koeficient – je mírou linearity vztahu. Hodnota 

korelačního koeficientu se pohybuje od -1 do +1. Nule je roven 

v případě, že veličiny jsou nezávislé. Čím více se hodnota blíží ±1, tím 

více jsou veličiny závislé. Kladné znaménko značí přímou úměru, 

záporně znaménko nepřímou úměru sledovaných veličin.  

Výpočty byly provedeny v programu Microsoft Office Excel 2007.  
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5. 6. Vlastní studie 

Na základě sledovaných parametrů byly vyhodnoceny následující vlastnosti: 

1) Charakteristika odebraných trombocytových přípravků 

2) Účinnost odběrové procedury 

3) Vztah mezi počtem trombocytů dárce před odběrem a výtěžkem 

odebraného přípravku 

4) Pokles počtu trombocytů dárce po odběru 

5) Dosažení nastavené hodnoty výtěžku trombocytů požadované pro 

odebraný přípravek  

6) Účinnost deleukotizace 

7) Výskyt komplikací u dárce při přístrojových odběrech trombocytů 

 

5. 6. 1. Charakteristika odebraných trombocytových přípravků 

V tabulkách 5 – 7 jsou zobrazeny základní parametry vyrobených 

trombocytových přípravků. Přípravky jsou rozděleny podle jednotlivých přístrojů, 

oddělení a typu separátoru, kterým byly odebrány. 

Tab. 5: Parametry odebraných trombocytových přípravků, podle oddělení. 

 OKH TO 

objem (ml) 160 – 564 182 - 450 

průměr ± SD 

medián 

476,0 ± 67,8 

482 

365,6 ± 64,8 

400 

počet trombocytů (· 109/l) 508 – 1832 659 - 1878 

průměr ± SD 

medián 

1111 ± 189,4 

1120,5 

1172 ± 149,2 

1160 

výtěžek trombocytů  

(· 1011) 

0,94 - 9,6 2,09 - 5,92 

průměr ± SD 

medián 

5,31 ± 1,18 

5,4 

4,24 ± 0,70 

4,39 
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Tab. 6: Parametry odebraných trombocytových přípravků, podle typu přístroje. 

 TRIMA Haemonetics 

objem (ml) 160 - 564 182 – 450 

průměr ± SD 

medián 

459,6 ± 75,0 

480 

365,1 ± 66,9 

400 

počet trombocytů (· 109/l) 508 - 1832 659 – 1878 

průměr ± SD 

medián 

1121 ± 180,6 

1131 

1172 ± 153,3 

1159 

výtěžek trombocytů (· 1011) 0,94 - 9,6 2,39 - 5,92 

průměr ± SD 

medián 

5,16 ± 1,20 

5,17 

4,23 ± 0,70 

4,37 

 

Tab. 7: Parametry trombocytových přípravků odebraných na jednotlivých 

přístrojích. 

 
TRIMA 

(OKH) 

TRIMA  

(TO) 

Haemonetics 

14 

Haemonetics 

17 

Haemonetics 

19 

objem (ml) 

průměr  

± SD 

medián 

160 – 564 

476,0  

± 67,8 

482 

201 – 430 

369,7  

± 41,6 

380 

182 – 447 

360,5  

± 70,5 

400 

200 – 450 

365,4  

± 66,7 

400 

200 – 450 

367,1  

± 65,3 

400 

počet 

trombocytů  

(· 109/l) 

508 – 1832 1008 – 1383 898 – 1480 724 – 1878 659 – 1715 

průměr  

± SD 

medián 

1111 

± 189,4 

1120,5 

1177 

± 105,2 

1175 

1168  

± 139,5 

1142 

1188  

± 165,5 

1171 

1160 

± 147,5 

1150 

výtěžek 

trombocytů  

(· 1011) 

0,94 - 9,6 2,09 - 5,27 2,65 - 5,92 2,43 - 5,4 2,39 - 5,6 

průměr  

± SD 

medián 

5,31  

± 1,18 

5,4 

4,36  

± 0,63 

4,4 

4,16  

± 0,68 

4,37 

4,29  

± 0,70 

4,46 

4,21  

± 0,68 

4,35 
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5. 6. 2. Účinnost odběrové procedury 

Účinnost odběrové procedury lze vypočítat pomocí vzorce: 

úč=>>�?� %� �
a

b
 ' 100 

kde: 

a: výtěžek produktu = objem produktu (ml) × koncentrace trombocytů 

v produktu (Plt/l × konverzní faktor (1000) 

b: množství zpracovaných trombocytů = (trombocyty dárce před + trombocyty 

dárce po) / 2 × množství zpracované krve* (ml) × konverzní faktor (1000) 

* množství zpracované krve bez přidaného antikoagulačního roztoku 

Účinnost procedury bylo možné vypočítat pouze u separátorů na Transfuzním 

oddělení. Na Oddělení klinické hematologie se neprovádí vyšetření krevního 

obrazu dárce po odběru, proto tyto údaje nebyly k dispozici. 

Tab. 8: Zobrazuje rozdíl v účinnosti dvou typů separátorů: Haemonetics MCS+ 

a Trima Accel verze 5.1. 

 

Haemonetics MCS+ 

(n = 259) 

Trima accel 

(n = 29) 

průměr 

± SD 

60,3% 

± 6,8 

59,7 % 

± 6,0 

medián 60,4 % 59,4 % 

min 0,2 % 43,6 % 

max 96,5 % 71,6 % 
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Tab. 9: Zobrazuje rozdíl v účinnosti mezi jednotlivými separátory typu 

Haemonetics MCS+. 

  Haemonetics MCS+ 

přístroj 14 (n = 52) 17 (n = 94) 19 (n = 113) 

průměr 

± SD 

60,6 % 

± 6,9 

60,5 % 

± 5,5 

59,8 % 

± 7,9 

medián 60,1 % 60,6 % 60,5 % 

min 45,6 % 40,4 % 0,2 % 

max 96,5 % 80,9 % 73,2 % 

 

 

5. 6. 3. Vztah mezi počtem trombocytů dárce před odběrem a výtěžkem 

odebraného přípravku 

Byla sledována těsnost vztahu vzájemné vazby 2 parametrů: 

• Počet trombocytů dárce před odběrem 

• Výtěžek trombocytárního přípravku 

Dárci byli rozděleni do 5 kategorií podle počtu trombocytů před odběrem: 

1) 150 – 200 · 109/l trombocytů 

2) 201 – 250 · 109/l trombocytů 

3) 251 – 300 · 109/l trombocytů 

4) 301 – 350 · 109/l trombocytů 

5) > 350 · 109/l trombocytů 

Pro každou kategorii byl vypočítán průměrný výtěžek (± SD) odebraného 

produktu. 

Pro vyjádření korelace byl použit Pearsonův korelační koeficient (r). 
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Tab. 10: Korelace mezi počtem trombocytů dárce před odběrem a výtěžkem 

trombocytárního produktu. 

Kategorie dárců Počet dárců v kategorii Průměrný výtěžek ± SD 

150 – 200 n = 9 3,30 ± 1,19 · 1011 

201 – 250 n = 102 4,44 ± 1,08 · 1011 

251 – 300 n = 211 4,67 ± 0,90 · 1011 

301 – 350 n = 88 4,82 ± 0,84 · 1011 

> 350 n = 33 4,76 ± 0,97 · 1011 

r = 0,19  

 

Graf. 2: Korelace mezi počtem trombocytů dárce před odběrem a výtěžkem 

trombocytárního produktu. 

 

 

5. 6. 4. Pokles počtu trombocytů dárce po odběru 

Před odběrem je požadovaná minimální hodnota počtu trombocytů dárce      

150 · 109/l. Kritérium je právě takové, aby se zabránilo poklesu trombocytů 

dárce na hodnoty, které by mohly jeho zdravotní stav negativně ovlivnit.  
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Tab. 11: Procentuální pokles hodnoty počtu trombocytů dárce po odběru na TO. 

 TRIMA Haemonetics celkem 

průměr ± SD 26,5 ± 9,1 % 27,8 ± 10,4 % 27,8 ± 10,2 % 

medián 26,6 % 29,0 % 28,8 % 

min 11,3 % 0,4 % 0,4 % 

max 61,9 % 78,8 % 78,8 % 

 

 

 5. 6. 5. Rozdíl mezi získaným a požadovaným výtěžkem 

Na každém separátoru jsou před zahájením odběru nastaveny požadované 

parametry pro cílový produkt. Odběrová procedura by měla být ukončena až ve 

chvíli, kdy je požadovaných hodnot dosaženo. Výsledek, zda bylo požadavku 

dosaženo, záleží také na faktu, je-li s ohledem na parametry dárce požadovaný 

výtěžek reálný.  

Tab. 12 - 14 popisuje:  

• jaký byl průměrný procentuální rozdíl získaného výtěžku oproti 

požadovanému  

• výsledek, kdy byl získaný výtěžek nejnižší oproti požadovanému 

(procentuální rozdíl)  

• výsledek, kdy byl získaný výtěžek nejvyšší oproti požadovanému 

(procentuální rozdíl)  

• kolik odebraných produktů dosáhlo minimálně požadované hodnoty 

(počet, procent)  

• korelační koeficient pro vyjádření závislosti získaného výtěžku na 

požadované hodnotě.    
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Tab. 12: Rozdíl mezi získaným výtěžkem a požadovaným výtěžkem, podle 

oddělení. 

 OKH (n = 159) TO (n = 288) 

Průměr ± SD (%) -12,5 ± 15,5  +2,7 ± 9,2 

Min (%) -60,5 -25,3 

Max (%) +37,1 +36,6 

Počet přípravků, u nichž 

bylo dosaženo 

požadované hodnoty 

36  

(22,6 %) 

178  

(62,0 %) 

r 0,51 0,84 

 

Tab. 13: Rozdíl mezi získaným výtěžkem a požadovaným výtěžkem, podle typu 

separátoru. 

 TRIMA Accel  

(n = 188) 

Haemonetics MCS+  

(n = 259) 

Průměr ± SD (%) -10,8 ± 15,1 +3,3 ± 9,2 

Min -60,5 -25,3 

Max +37,1 +36,6 

Počet přípravků, u nichž 

bylo dosaženo 

požadované hodnoty 

46  

(24,5 %) 

168  

(64,9 %) 

r 0,79 0,85 
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Tab. 14: Rozdíl mezi získaným výtěžkem a požadovaným výtěžkem, podle 

jednotlivých přístrojů. 

 TRIMA 

(OKH) 

(n = 159) 

TRIMA 

(TO) 

(n = 29) 

Haemonetic

s 14 

(n = 52) 

Haemonetic

s 17 

(n = 94) 

Haemonetic

s 19 

(n = 113) 

Průměr  

± SD (%) 

-12,5  

± 15,5 

-2,1  

± 8,3 

+2,9  

± 7,9 

+4,7  

± 8,6 

+2,2  

± 10,0 

Min (%) -60,5 -16,4 -14,3 -12,8 -25,3 

Max (%) +37,1 +14,6 +24,2 +36,6 +28,2 

Počet přípravků, u 

nichž bylo dosaženo 

požadované 

hodnoty 

36  

(22,6 %) 

10  

(34,5 %) 

39  

(75,0 %) 

63  

(67,0 %) 

66  

(58,4 %) 

r 0,51 0,82 0,88 0,87 0,82 

 

 

5. 6. 6. Deleukotizace 

Oba typy separátorů umožňují výrobu deleukotizovaných trombocytárních 

přípravků. Nicméně účinnost deleukotizačního procesu během aferézy je nutno 

po každém odběru ověřit. Výsledky o obsahu reziduálních leukocytů se na TO 

zaznamenávají jako hodnoty počtu leukocytů nalezených při počítání 

v Nageottově komůrce pod mikroskopem (poté přepočítáno na počet 

trombocytů · 106/TU). Na OKH se výsledky naměřené na analyzátoru 

zaznamenávají jako počet leukocytů · 109/l. 

Tab. 15: Počet reziduálních leukocytů v trombocytárních přípravcích. 

 TO (počet nalezených 

leukocytů) 

OKH (počet leukocytů  

· 109/l) 

průměr 0 0,04 

medián 0 0 

max 0 4,79 
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5. 6. 7. Výskyt komplikací u dárce při přístrojových odběrech trombocytů 

Při automatizovaných odběrech krevních složek je dbáno na zajištění 

maximální bezpečnosti dárce. Velice rychle se však u dárce může rozvinout 

komplikace. Proto je nutné, aby byl dárce pečlivě sledován sestrou během 

celého odběru. Vždy je v dosahu také lékař, aby mohl poskytnout pomoc a 

urgentní péči v případě výskytu závažné reakce. Výskyt komplikace jakéhokoli 

charakteru doprovázející odběr trombocytů, řešení vzniklé komplikace a 

ovlivnění výsledku procedury (dokončení/nedokončení odběru, zkrácení doby 

exspirace odebraných trombocytů) musí být pečlivě zaznamenáno. Při vzniku 

parestezie (neobvyklé pocity v kůži – mravenčení, svědění nebo brnění) prstů 

a/nebo obličeje, v důsledku reakce dárce na citrát obsažený v antikoagulačním 

roztoku, je dárci podáno kalcium ve formě šumivých tablet rozpustných ve vodě. 

Pro odeznění těchto nepříjemných pocitů stačí podání jedné až dvou tablet. 

Ruptura odběrové žíly, popřípadě také špatný (pomalý) průtok lze řešit 

přepíchnutím odběrové jehly do druhé ruky. V takovém případě je ale na místě 

zkrácení doby exspirace takto odebraného produktu z 5 dní na 24 hod. V tab. 

16 a 17 jsou uvedeny všechny komplikace, které se vyskytly během odběrů 

trombocytů na TO a OKH v období srpen 2010 až leden 2011. 

Tab. 16: Komplikace dárců na TO. 

 datum Komplikace 

1. 4. 8. parestezie – po vypití 2 tab. Ca v pořádku 

2. 29. 9. 
ruptura žíly, přepich do druhé ruky, dokončeno bez 

komplikací 

3. 9. 12. Nevolnost – po vypití Ca v pořádku 
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Tab. 17: Komplikace dárců na OKH. 

 datum Komplikace 

1. 23. 8. ruptura žíly, přepich do druhé ruky, opět ruptura, odběr 

ukončen 

2. 27. 8. parestezie – po vypití 2 tab. Ca v pořádku 

3. 2. 9. dárce psychicky neunesl odběr 

4. 4. 9. parestezie – po vypití Ca v pořádku 

5. 4. 9. parestezie – po vypití Ca v pořádku 

6. 24. 9. špatný průtok, ruptura žíly, přepich do druhé ruky, opět 

ruptura, odběr ukončen 

 

7. 13. 10. ruptura žíly, přepich do druhé ruky, dokončeno bez 

komplikací 

8. 16. 10. parestezie – po vypití Ca v pořádku 

9. 18. 10. parestezie – po vypití Ca v pořádku 

10. 3. 12. mírná nevolnost, brnění rtů, hypotenze, zlepšení po změně 

polohy hlavy  

11. 8. 12. mírná parestezie – po vypití Ca v pořádku 

12. 11. 12. mírná parestezie – po vypití Ca v pořádku 

13. 12. 12. parestezie – po vypití 2 tab. Ca v pořádku 

14. 23. 12. po 10 min. slabost, nauzea, bledost, po půl hodině se stav 

upravil 

15. 26. 1. hypotenze a trvající slabost, odběr ukončen 
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6. Výsledky 

Trombocytární přípravky vyrobené na Transfuzním oddělení obsahují průměrně  

1172 · 109/l trombocytů při výtěžku 4,24 · 1011 a objemu 365,6 ml. Rozdíly mezi 

jednotlivými přístroji používanými na tomto oddělení jsou nepatrné. Naproti 

tomu na Oddělení klinické hematologie jsou separátorem TRIMA Accel 

odebírány objemnější přípravky (476,0 ml) o vyšším výtěžku (5,31 · 1011), ale 

obsahující menší počet trombocytů (1111 · 109/l).  

Účinnost odběrové procedury byla u separátoru Haemonetics vypočtena na 

60,3 %, přičemž rozdíly mezi jednotlivými přístroji byly zanedbatelné. Nejméně 

účinný odběr byl proveden na separátoru č. 19, a to s účinností pouhých 0,2 %. 

Odebraný produkt měl objem 407 ml a obsahoval 1091 · 109/l trombocytů při 

výtěžku 4,55 · 1011, dárce měl před odběrem 293 · 109/l trombocytů, ale po 

odběru bylo paradoxně naměřeno 297 · 109/l. Nejvyšší účinnost byla 

zaznamenána na přístroji č. 14 – 96,5 %. Separátor TRIMA Accel pracoval 

s průměrnou účinností 59,7 %, která se pohybovala v rozmezí 43,6 % až     

71,6 %. Rozdíly mezi separátory TRIMA a Haemonetics jsou na hladině 

významnosti α =0,05 statisticky nevýznamné. 

Dále byla sledována korelace mezi počtem trombocytů dárce před odběrem a 

výtěžkem odebraného přípravku. Dárci byli rozděleni do 5 kategorií podle 

hodnot před odběrem a pro každou kategorii byl vypočítán průměrný výtěžek. 

V kategorii 150 – 200 (n = 9) byl výtěžek 3,30 · 1011, v kategorii 201 – 250 (n = 

102) byl 4,44 · 1011, v kategorii 251 – 300 (n = 211) 4,67 · 1011, v kategorii 301 – 

350 (n = 88) 4,82 · 1011 a v poslední kategorii zahrnující dárce s počtem nad 

350 · 109/l byl průměrný výtěžek 4,76 · 1011. Z grafu 2 lze vyčíst, že se 

zvyšujícím se počtem trombocytů dárce stoupá také výtěžek. V poslední 

kategorii > 350 již ovšem k nárůstu výtěžku nedochází. Korelační koeficient se 

rovnal 0,19, což značí, že korelace těchto dvou parametrů je pozitivní, ale 

celkem nízká.  

Po odběru trombocytů dárcům klesl počet krevních destiček průměrně o      

27,8 %. Nebereme-li v úvahu případ, kdy bylo po odběru dárci naměřeno o       

2 · 109/l trombocytů více než před odběrem (viz. výše), byl nejmenší pokles po 
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odběru zaznamenán na separátoru Haemonetics č. 19 o pouhých 0,4 % ( před 

odběrem  279 · 109/l, po odběru 278 · 109/l). Nejvíce klesnul počet destiček 

dárce po odběru na Haemonetics č. 14. Před odběrem byla dárci naměřena 

hodnota 274 · 109/l, po odběru 58 · 109/l. Pokles byl o 78,8 %. Rozdíly 

v průměrném poklesu počtu trombocytů po odběru mezi jednotlivými separátory 

nejsou statisticky významné.  

Při hodnocení, zda přístroj odebral požadovaný počet trombocytů, byly 

zaznamenány významné rozdíly mezi jednotlivými typy separátorů a 

odděleními. Na Transfuzním oddělení měly odebrané produkty o 2,7 % vyšší 

výtěžek, než byl požadován a 62,0 % produktů skutečně dosáhlo požadované 

hodnoty. Korelační koeficient byl 0,84, což značí určitou závislost získaného 

výtěžku na nastavené hodnotě. Na Oddělení klinické hematologie měly 

odebrané produkty o 12,5 % nižší výtěžek, než bylo požadováno a požadované 

hodnoty skutečně dosáhlo pouhých 22,6 % produktů. Korelační koeficient byl 

0,51. Při hodnocení podle typu separátoru byly zaznamenány následující 

výsledky. Separátor TRIMA Accel odebral produkty, které měly v průměru o 

10,8 % nižší výtěžek, než bylo požadováno a této hodnoty dosáhlo 24,5 % 

odebraných produktů. Korelační koeficient pro TRIMA Accel činil 0,79. 

Separátor Haemonetics odebral produkty s výtěžkem o 3,3 % vyšším, než bylo 

požadováno a požadované hodnoty bylo dosáhnuto v 64,9 %. Korelační 

koeficient činil 0,85. Co se týče jednotlivých přístrojů, nejhůře vyšel separátor 

TRIMA na OKH (viz. výše). Rozdíly mezi nastavenou a získanou hodnotou se 

zde pohybovaly v širokém rozmezí od -60,5 % do +37,1 %. Separátor TRIMA 

na TO odebral produkty s výtěžkem o 2,1 % nižším, než bylo požadováno a 

požadované hodnoty dosáhl v 34,5 % případů. Rozdíly se pohybovaly 

v rozmezí -16,4 % až +14,6 % a korelační koeficient byl 0,82. Produkty 

odebrané separátory Haemonetics 14, 17 a 19 měly průměrně o 2,9 %, 4,7 % a 

2,2 % vyšší výtěžky, než bylo požadováno. Nastavené hodnoty výtěžku dosáhlo 

75 %, 67,0 % a 58,4 % odebraných trombocytů. Rozdíly mezi získanou a 

požadovanou hodnotou se pohybovaly u č. 14 v rozmezí -14,3 % až +24,2 %, u 

č. 17 od -12,8 % do +36,6 % a u č. 19 v rozmezí od -25,3 % do +28,2 %. 

Korelační koeficienty pro jednotlivé separátory Haemonetics byly 0,88, 0,87 a 

0,82.             
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Účinnost deleukotizačního procesu se na Transfuzním oddělení hodnotí 

mikroskopicky v Nageottově komůrce. U žádného trombocytárního přípravku 

v daném období nebyl nalezen ani jeden leukocyt. Tudíž 100 % vyrobených 

trombocytů obsahovalo méně než 1 · 106 leukocytů/TU. Na Oddělení klinické 

hematologie se měří počet leukocytů v přípravku na hematologickém 

analyzátoru. Takto změřené přípravky obsahovaly průměrně 0,04 · 109/l 

leukocytů, přičemž byl zaznamenán jeden přípravek s obsahem leukocytů   

4,79 · 109/l. Směrnice Rady Evropy požadují, aby nejméně 90 % vyrobených 

přípravků splňovalo normu pro obsah leukocytů < 1 · 106/TU. Tyto požadavky 

trombocytární přípravky vyrobené na Transfuzním oddělení i Oddělení klinické 

hematologie splňují a mohou být označovány jako deleukotizované trombocyty 

z aferézy. (Pozn. vysoká hodnota průměrného obsahu leukocytů na OKH je 

ovlivněna jedním přípravkem o obsahu 4,79 · 109/l). 

Při sledování výskytu nežádoucích reakcí u dárců krevních destiček byl jejich 

vyšší výskyt zaznamenán na Oddělení klinické hematologie. Na Transfuzním 

oddělení byly v daném období zaznamenány 3 případy při odběru na 

separátoru Haemonetics (parestezie, ruptura žíly a nevolnost), přičemž 

v každém případě byl odběr v pořádku dokončen. Incidence výskytu komplikací 

na TO tedy činila 1,04 %. Na Oddělení klinické hematologie bylo v daném 

období zaznamenáno celkem 15 komplikovaných odběrů. Nejčastěji docházelo 

ke vzniku parestezie (n = 8), druhou nejčastější komplikací byla ruptura žíly (n = 

3), dále se u dárců vyskytovaly příznaky jako nevolnost, slabost či hypotenze. 

V jednom případě dárce odběr psychicky neunesl. Ve 4 případech musel být 

odběr předčasně ukončen. Incidence výskytu nežádoucích reakcí u dárců na 

OKH činila 9,43 %.   
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7. Diskuze 

Odběr krevních destiček metodou aferézy nese velikou výhodu, a to možnost 

získat během jedné procedury až 2 TU trombocytárního transfuzního přípravku. 

Proto je výhodné udržovat si dárce s vyšším počtem trombocytů a mít tak 

možnost vyrábět přípravky o co největší výtěžnosti. Oddělení klinické 

hematologie vyrábí v porovnání s Transfuzním oddělením přípravky trombocytů 

z aferézy mnohem objemnější a výtěžnější. Na TO je snaha odebírat co 

nejvýtěžnější produkty pouze na separátoru TRIMA Accel, a to z ekonomických 

důvodů. V mé bakalářské práci (Parametry kvality trombocytů z aferézy, 2009) 

byly porovnávány dva separátory krevních složek sloužící k odběru trombocytů 

na Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava (KC FNO). Jednalo se o 

separátor Fresenius COM-TEC (Fresenius GmbH, Německo) a separátor 

Amicus (Fenwal, USA). Trombocytární produkty odebírané na KC FNO měly 

v průměru nižší objem (308 ml a 305 ml) a také nižší výtěžnost. Separátor 

Fresenius COM-TEC dosahoval výtěžnosti v průměru 3,14 · 1011/TU a 

separátor Amicus výtěžnosti 3,62 · 1011/TU (55). A. Tendulkar a S. B. 

Rajadhyaksha se ve své studii zaměřili na separátory Amicus, Fenwal CS-

3000+ (Fenwal, USA) a Cobe spectra (Gambro BCT, USA). Jejich 

trombocytární produkty byly menšího objemu (298,43 ml, 229,54 ml a 273,69 

ml), ale výtěžnost u Amicus (4,54 · 1011/TU) a CS-3000+ (4,42 · 1011/TU) byla o 

málo vyšší než u Haemonetics. Cobe spectra dosahoval výtěžnosti nižší     

(3,98 · 1011/TU) (58). Col D. Swarup a kol. sledovali odběry trombocytů na 

separátorech CS-3000+ a Haemonetics MCS+. Jejich trombocyty odebrané 

MCS+ měli menší výtěžek, průměrně 3,33 · 1011/TU a objem 235,92 ml. CS-

3000+ dosahoval výtěžku průměrně 3,58 · 1011/TU v objemu 210 ml (57).     

Při porovnávání účinnosti nebyl zaznamenán významný rozdíl mezi jednotlivými 

typy separátorů používaných na Transfuzním oddělení. Všechny separátory 

pracují s uspokojivou účinností v průměru okolo 60 %. Ve studii A. Tendulkar a 

S. B. Rajadhyaksha pracoval s nejvyšší účinností Amicus, a to 79,3 %, CS-

3000+ (62,5 %) a Cobe spectra (57,5 %) s účinností srovnatelnou s MCS+ a 

TRIMA (58). MCS+ ve studii Swarupa a kol. dosahoval také srovnatelné 

účinnosti. MCS+ pracoval s účinností 65,49 % a CS-3000+ s nižší účinností 
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49,9 % (57). P. Höcker a I. Qendro sledovali účinnost odběrové procedury u 

separátorů Amicus, COBE Spectra a AS.TEC 204 (Fresenius, Německo). 

Nejvyšší účinnosti dosahoval opět Amicus, jeho účinnost byla průměrně     

63,22 %. COBE Spectra a AS.TEC204 pracovaly s nižší účinností 47,32 % a 

47,18 % (31).  

Při sledování vztahu mezi počtem trombocytů dárce před odběrem a výtěžkem 

odebraného produktu, jsem došla k závěru, že výtěžnost je mírně závislá na 

hodnotách dárce. Dárci s vyšším počtem krevních destiček jsou ceněni, protože 

je umožněn odběr většího množství trombocytů a zisk výtěžnějšího produktu. 

Počet trombocytů dárce před odběrem tedy skutečně koreluje s výtěžkem 

trombocytů v přípravku. Nicméně není to jediná proměnná, ovlivňující 

výslednou výtěžnost. Při posuzování vztahu těchto dvou parametrů by měla být 

brána v úvahu také doba trvání odběrové procedury a celkový objem krve, která 

byla při odběru zpracována. V mé práci byla korelace mezi počtem trombocytů 

před odběrem a výtěžkem pozitivní, ale nízká. Tendulkar a Rajadhyaksha 

zaznamenali korelaci o málo vyšší (r = 0,3) (58). 

Cílové hodnoty výtěžku trombocytů požadované pro odebraný produkt se 

nastavují s ohledem na parametry dárce. Na OKH se vždy snaží nastavit 

cílovou hodnotu co nejvyšší, aby byla odběrová procedura co nejefektivnější a 

produkt co nejvýtěžnější. Ačkoli ve většině případů se takových hodnot 

odběrem nedosáhne. Právě při porovnávání rozdílů mezi nastavenou a 

získanou hodnotou vyšel nejhůře separátor TRIMA na OKH, kde se získaná 

hodnota často velmi lišila od požadované a většinou se ani požadované 

hodnoty nedosáhlo. Velmi dobře korelovala získaná hodnota s nastavenou u 

separátorů Haemonetics, kde také ve většině odběrů bylo nastavené hodnoty 

skutečně dosaženo. Jimenez-Marco a kol. srovnávali v této oblasti také 

separátory TRIMA Accel a Haemonetics MCS+. U obou přístrojů zaznamenali 

velmi dobrou korelaci (TA: r2 = 0,89, MCS+: r2 = 0,88). Při porovnávání 

průměrného získaného výtěžku oproti nastavené hodnotě vyšel lépe také 

Haemonetics MCS+, kde byl rozdíl zanedbatelný. U separátoru TRIMA byl 

výsledný výtěžek v průměru o 8,5 % nižší než bylo nastaveno (32). Separátory 

Amicus a Fresenius na KC FNO dosahovaly podobných výsledků jako 

separátory FN HK. U separátoru Amicus dosáhlo nastavené hodnoty 51 % 
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přípravků a průměrný rozdíl získaného výtěžku oproti nastavenému byl 

nepatrný (-0,75 %). Výsledky separátoru Fresenius byly srovnatelné se 

separátorem TRIMA. Nastavené hodnoty dosáhlo pouze 25,4 % přípravků, 

průměrný rozdíl byl -8,36 % (55).            

S ohledem na průměrný pokles počtu trombocytů dárce po odběru, který činil 

27,8 %, je opravdu důležité dodržení minimální hodnoty 150 · 109/l před 

odběrem, aby nedocházelo k poklesu pod hodnotu 100 · 109/l trombocytů. 

Přičemž u dárců s počtem trombocytů nižším než 200 · 109/l by měly být 

nastaveny spíše nižší hodnoty pro cílový produkt. Podobných výsledků dosáhli 

také Das a kol. Jejich zaznamenaný pokles v počtu trombocytů dárce byl u 

separátoru Amicus 38,4 %, Fresenius 22,4 %, Haemonetics MCS+ 34,4 %, 

Haemonetics MCS3p 32,7 % a u CS-3000 26,2 % (14). Ve studii Tendulkar a 

Rajadhyakshy klesl počet u separátoru Amicus o 31,9 %, CS-3000 o 27,3 % a u 

COBE Spectry o 31,2 % (58). 

Oba typy separátorů hodnocených v této práci umožňují odběr 

deleukotizovaných přípravků. Ačkoli metoda deleukotizačního procesu je 

v jednotlivých typech separátorů odlišná, výsledky jsou pozitivní. Vyrobené 

produkty splňovaly kritéria Rady Evropy pro deleukotizované přípravky (90 % 

přípravků pod 1 · 106 leukocytů/TU), ojediněle byl zaznamenán přípravek 

obsahující více než 1 · 106 leukocytů/TU. Zingsem a kol. porovnávali 

deleukotizaci při odběrech separátorem COBE Spectra s použitím LRS systému 

a standardního protokolu bez LRS. Trombocyty odebrané s použitím systému 

LRS obsahovaly průměrně 0,096 · 106 leukocytů/TU, zatímco při standardním 

protokolu 0,39 · 106/TU a 3 z 62 odebraných produktů obsahovaly > 1 · 106/TU 

leukocytů (64). Separátor Amicus na KC FNO umožňuje také výrobu 

deleukotizovaných přípravků a v mé studii byl u všech produktů zaznamenán 

obsah leukocytů 0 · 106/TU. Ačkoli separátor Fresenius COM.TEC nevyužívá 

deleukotizační systém, všechny produkty splňovaly podmínky pro 

deleukotizovaný přípravek s obsahem leukocytů < 1 · 106/TU (55). 

Incidence nežádoucích reakcí u dárce trombocytů byla na Oddělení klinické 

hematologie zaznamenána na separátoru TRIMA Accel významně vyšší     

(9,43 %) oproti Transfuznímu oddělení (1,4 %), kde se vyskytly komplikace 
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pouze na separátoru Haemonetics. Celkově nejčastější komplikace byla reakce 

dárce na citrát obsažený v antikoagulačním roztoku v podobě parestezie v okolí 

obličeje nebo rukou (2,01 %). Nie ve své studii hodnotil výskyt nežádoucích 

reakcí při odběrech trombocytů na separátorech Amicus, TRIMA Accel a 

Haemonetics MCS+. Incidence výskytu byly: Amicus 1,02 %, TRIMA 1,09 % a 

Haemonetics 1,66 %, přičemž jako nežádoucí reakci hodnotil také vznik 

hematomu, který se objevoval nejčastěji (0,59 %). Druhou nejčastější 

komplikací byly křeče s incidencí výskytu 0,24 % (44).  I. Crocco a kol. ve své 

rozsáhlé studii sledovali komplikace u dárců plné krve i krevních složek 

metodou aferézy. Nejčastější komplikací při odběru trombocytů na separátorech 

TRIMA Accel a Hemonetics MCS+ byla vazovagální reakce většinou lehkého 

stupně (0,68 %). Výskyt citrátové toxicity byl zhodnocen u všech odběrů 

dohromady a incidence výskytu dosahovala 0,38 % (12). Výskyt komplikací 

během odběru trombocytů na Oddělení klinické hematologie je tedy ve srovnání 

s ostatními studiemi a Transfuzním oddělením velmi vysoký. Příčinou může být 

větší podíl prvodárců, nebo nedostatek zkušeností oproti již dobře zavedeným 

odběrovým centrům.  
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8. Závěr 

Práce sledovala výrobu transfuzních přípravků trombocytů z aferézy na 

Transfuzním oddělení a Oddělení klinické hematologie Fakultní nemocnice 

Hradec Králové. Byly porovnány odběrové procedury na obou pracovištích, 

prováděných na odlišných typech separátorů krevních částic. Na Transfuzním 

oddělení byly trombocyty odebírány třemi separátory Haemonetics MCS+ 

(Haemonetics Corp. USA) a jedním separátorem TRIMA Accel verze 5.1 

(Gambro BCT, USA), na Oddělení klinické hematologie jedním separátorem 

TRIMA Accel verze 5.1. V práci byly porovnávány charakteristiky odebraných 

trombocytových přípravků, vlastnosti odběrové procedury: účinnost, vztah mezi 

počtem trombocytů dárce před odběrem a výtěžkem odebraného přípravku, 

pokles počtu trombocytů dárce po odběru, rozdíl mezi získaným a 

požadovaným výtěžkem, deleukotizace a výskyt komplikací u dárce při 

přístrojových odběrech trombocytů. Ačkoli byly nalezeny rozdíly mezi odběry na 

jednotlivých pracovištích a mezi jednotlivými typy separátorů, všechny odběry 

proběhly v souladu s legislativou ČR ošetřující výrobu tranfuzních přípravků a 

Doporučením Rady Evropy. Cíle této práce bylo dosaženo.  
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Seznam použitých zkratek 

ACD   antikoagulant acid-citrát-dextróza 

ACD-A  antikoagulant acid-citrát-dextroźa formule A 

ADP   adenozin difosfát 

AFGPs  antifreeze glykoproteiny  

ATP   adenozin trifosfát  

BC   buffy-coat 

BTHC   butyryl-tri-hexyl citrát 

CE   značka shody (Conformité Européene) 

CFU   colony-forming unit 

CMV   cytomegalovirus 

CPD   citrát-fosfát-dextroźa 

CPDA-1  citrát-fosfát-dextróza-adenin 

CSL   cold storage lesion 

DEHP   di(2-ethylhexyl) ftalát 

DIK   diseminovaná intravaskulární koagulopatie 

DMSO  dimethylsulfoxid 

DNA   deoxyribonukleová kyselina 

EDTA  ethylendiamintetraoctová kyselina 

EGTA, AM  etylenglykol-bis(β-aminoetyl)-N, N, N‘, N‘-tetraacetoxymetyl ester 

FDA   Food and Drug Administration 

FH HK  Fakultní nemocnice Hradec Králové 

FNHTR  febrilní nehemolytická transfuzní reakce 

G-CSF  granulocyte colony-stimulating factor 

IgA   imunoglobulin A 

IgG   imunoglobulin G 

IL   interleukin 

HBV   hepatitis B virus 

HBsAg  hepatitis B surface antigen 

HCV   hepatitis C virus 

HELLP  hemolysis, elevated liver enzymes, low platelet count  

HHV   human herpesvirus 
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HIV   human immunodeficiency virus 

HLA   human leukocyte antigen system 

HPA   human platelet antigen system 

HTLV   Human T cell Lymphotropic Virus 

HUS   hemolyticko-uremický syndrom 

LDH   laktátdehydrogenáza 

LRS   leukoreduction system 

MEHP  mono-2-ethylhexyl ftalát 

OKH   Oddělení klinické hematologie 

PAS   platelet additive solution 

PK   plná krev 

PPP   platelet-poor plasma 

PSD   platelet storage defects 

PSL   platelet storage lesions 

PRP   platelet-rich plasma 

PTP   potransfuzní purpura 

PVC  polyvinylchlorid 

RES   retikuloendotelový systém 

RDP   random donor platelets 

RNA   ribonukleová kyselina 

SD   směrodatná odchylka 

SDP   single donor platelets 

T-sol   ThromboSolution 

TA   trombocyty z aferézy 

TA   TRIMA Accel 

TA-GvHD  transfusion associated graft versus host disease 

TNF   tumor necrosis factor 

TO   Transfuzní oddělení 

TOTM  tri octyl trimellitate 

TP   transfuzní přípravek 

TRALI  transfusion related acute lung injury 

TU   transfuzní jednotka 

WBC   white blood cells 

WNV   west nile virus 
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