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Předložená bakalářská práce  „ Diagnostika AB0 inkompatibility u vybraného souboru 
novorozenců“  popisuje v teoretické části historické aspekty, obecnou problematiku  
imunologie  a krevně skupinových systémů včetně upozornění  na klinický význam 
aloprotilátek, které se mohou uplatnit v etiopatogenezi hemolytického onemocnění 
novorozence. V další části se práce věnuje rozdělení  hemolytického onemocnění 
novorozence na AB0 inkompatibilitu a inkompatibilitu v jiných krevních systémech . Autorka 
popisuje klinické projevy HON u novorozenců a také jeho léčebné postupy, včetně nutnosti 
provedení výměnné transfuze. V práci uveden přehled   imunohematologických vyšetřovacích 
metod používaných u gravidních žen, vyšetření plodu a novorozence dle aktuálního 
„Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČSL JEP a popsány detailně metodiky 
použité  pro diagnostiku AB0 inkompatibility. 
 
V praktické části autorka uvádí přehled provedených vyšetření u souboru  70 novorozenců 
s podezřením na AB0 inkompatibilitu v roce 2010 na Oddělení krevní banky FN Motol.Tento 
soubor rozdělila dle pohlaví a zastoupení krevních skupin, dále dle výsledku  PAT (přímého 
antiglobulinového testu )z pupečníkové a periferní krve a vyšetření imunních inkompletních 
protilátek anti-A1 a anti-B. V přehledu také uvádí  provedená vyšetření u matek novorozenců 
s podezřením na AB0 inkompatibilitu .V závěru práce vybráno 5 zajímavých kasuistik 
novorozenců s různě vyjádřenými klinickými i laboratorními projevy AB0 inkompatibility. 
Dvě kasuistiky  uvádí výskyt AB0 inkompatibility u dvou novorozenců- sourozenců, 
s nutností provedení výměnné transfuze u jednoho z nich.  
V předložené práci potvrzena skutečnost, že inkompatibilita v AB0 systému probíhá u 
převážné většiny novorozenců velmi mírně bez nutnosti terapie, dvě kazuistiky na druhé 
straně popisují případy dvou novorozenců s těžkou formou AB0 inkompatibility,kterým byla 
indikována výměnná transfuze. 
 
Upozorňuji na  graf č.4, Přehled vyšetření krevních skupin v AB0 RhD matek novorozenců, 
kde je omylem zařazena  krevní skupina AB RhD pozitivní matky, u které byla prokázána Rh 
inkompatibilita (aloprotilátka anti-E).  
 
Vlastní práce má 54 stran a splňuje všechny formální náležitosti. 
Předloženou bakalářskou práci doporučuji k dalšímu řízení a obhajobě. 
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