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Abstrakt 

 

 V této práci je popsána hematopoetická kmenová buňka, její vlastnosti, 

zdroje, využití a také možnosti jejího stanovení v periferní krvi. Referenční 

metodou pro stanovení počtu hematopoetických kmenových buněk je detekce 

CD34+ buněk pomocí průtokové cytometrie. Cílem mé práce bylo ověřit, zda je 

možné pro stanovení těchto buněk použít i jinou metodu. Touto metodou je 

detekce hematopoetických progenitorových buněk na hematologickém 

analyzátoru Sysmex XE 2100.  

 V praktické části práce jsou pak zpracována data pacientů získaná 

z analyzátoru Sysmex XE 2100 a z průtokového cytometru. Jedná se o počty 

hematopoetických progenitorových buněk, CD34+ buněk a celkový počet 

leukocytů. Data jsou porovnávána pomocí Spearmanova korelačního testu.  

Bylo prokázáno, že mezi počty hematopoetických progenitorových buněk 

a počty CD34+ buněk existuje závislost. Korelační koeficienty 0,55 a 0,58 lze 

považovat za velmi dobré. Analyzátor Sysmex XE 2100 lze využít jako 

alternativní metodu ke stanovení počtu hematopoetických kmenových buněk 

v periferní krvi i v leukokoncentrátu. Tato metoda je navíc časově i finančně 

méně náročná. 

Porovnání počtu leukocytů a počtu CD34+ buněk vykazovalo pouze 

nízkou závislost, korelační koeficienty 0,24 a 0,26. Počet leukocytů nelze využít 

pro hodnocení počtu periferních hematopoetických kmenových buněk.  
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Abstract 

 

In this study the hematopoietic stem cell, its properties, sources, 

utilization and possibilities of its determination in the peripheral blood are 

described. The detection of CD34+ cells by flow cytometry is the reference 

method for determining the number of hematopoietic stem cells. The aim of my 

work was to verify whether it is possible to identify such cells can also use 

another method.  This method is the determination of hematopoietic progenitor 

cells by a haematology analyser Sysmex XE 2100. 

In the practical part of the study, data of patients obtained from 

the analyzer Sysmex XE 2100 and flow cytometer are processed. This is 

the number of hematopoietic progenitor cells, CD34+ cells and total number 

of leukocytes. The data are compared by using the Spearman correlation test. 

It has been shown that the numbers of hematopoietic progenitor cells 

and CD34+ cell counts, there is dependence. Correlation coefficients of 0.55 

and 0.58 can be considered very well. The analyzer Sysmex XE 2100 can be 

used as an alternative method to determine the number of hematopoietic stem 

cells in peripheral blood and leukoconcentrate. This method is also less time 

consuming and less financially demanding.  

Comparing the number of leukocytes and the number of CD34+ cells 

showed only a low dependence, correlation coefficients 0.24 and 0.26. 

The number of leukocytes cannot be used for evaluation of peripheral 

hematopoietic stem cells. 
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1  Úvod a zadání práce - cíl práce  

 

V dnešní době se stále častěji v některých případech používají 

hematopoetické kmenové buňky získané z periferní krve namísto buněk 

získaných odběrem z kostní dřeně. Důvodem je snadnější sběr, rychlejší 

přihojení, nižší riziko pro pacienty a také nižší náklady na provedení. Jejich 

využití spočívá především v obnově krvetvorby u pacientů, kteří jsou léčeni 

s různými maligními hematologickými onemocněními, jako jsou např. 
non-Hoghkinské lymfomy, mnohočetný myelom, leukemie nebo i některé solidní 

tumory. (Žák, 2007)  

Zda bude transplantace úspěšná a dojde k obnově krvetvorby, závisí 

především na dostatečném počtu odebraných hematopoetických kmenových 

buněk a jejich následné transplantaci. Je tedy nezbytné určit co nejpřesněji 

jejich počet.  

Jako referenční metoda pro analýzu hematopoetických kmenových 

buněk se v dnešní době používá průtoková cytometrie. Zjišťuje se absolutní 

počet tzv. CD34+ buněk. Jsou to buňky s povrchovým CD34 pozitivním 

antigenem, který je typický pro nezralé hematopoetické kmenové a 

progenitorové buňky. Protože je tato metoda poměrně časově i finančně 

náročná, hledají se možnosti jak získat výsledky rychleji a levněji. Takovou 

možnost nabízejí některé hematologické analyzátory krevních buněk, jako 

například Sysmex XE 2100 nebo XE 5000, které dokážou stanovit relativní a 

absolutní počty hematopoetických progenitorových buněk (HPC) v periferní krvi 

v tzv. IMI kanálu. Takto získaná populace HPC by měla být totožná s CD34+ 

buňkami stanovenými průtokovou cytometrií. 

Cílem mé práce bylo porovnat metodu stanovení hematopoetických 

progenitorových buněk na analyzátoru Sysmex XE 2100 s průtokovou 

cytometrií  a zjistit, zda by mohla stávající referenční metodu nahradit.  

. 
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2 Teoretická část 
 

2.1 Hematopoéza 

 

Lidské tělo produkuje každý den miliardy nových krevních buněk 

(červené a bílé krvinky a krevní destičky). Tento proces se nazývá 

hematopoéza (krvetvorba) a zajišťuje neustálou obnovu poškozených nebo 

zaniklých buněk. Tím udržuje v těle hemostázu, která může být narušena 

například nemocí nebo krvácením. Pokud ale dojde k porušení hematopoézy, 

může to vyústit v řadu hematologických onemocnění jako je například leukémie, 

aplastická anémie, lymfomy a jiné. (Smith, 2003) 

 Aby mohla hematopoéza probíhat, je potřebná přítomnost výchozí 

buňky, ze které se jednotlivé typy vyvíjejí. A tou je hematopoetická kmenová 

buňka. (Langmeier, 2009) 

 

2.2 Hematopoetická kmenová bu ňka (HSC) 

 

Jak už bylo zmíněno, všechny terminálně diferencované typy krevních 

buněk (viz. obr. 1) v dospělém organismu jsou odvozeny od hematopoetických 

pluripotentních kmenových buněk kostní dřeně. 
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Obr. 1 Schéma hematopoézy (zdroj wikipedia) 

 

2.2.1 Historie 

  
Existenci hematopoetické pluripotentní kmenové buňky předpokládal už 

na začátku 20. století Maximov (1909). Ale teprve až pozorování Tilla a 

MCCullocha (1961) přineslo zásadní objev pro studium kmenové buňky.  

Prováděli experimenty na letálně ozářených myších, kterým vpíchli 

intravenózně malé množství dřeňových buněk. Po několika dnech se u myší na 

povrchu sleziny vytvořily makroskopicky viditelné uzlíky (noduly), u nichž bylo 

později pomocí chromozomální značky prokázáno, že se jedná o buněčné klony 

a tedy pocházejí z jedné zachycené buňky. (Becker et al., 1963; Wu et al., 

1967) Tato buňka má tedy schopnost sebeobnovy a schopnost diferencovat se 

do více typů krevních buněk. 

 

2.2.2 Vlastnosti HSC 
 

Hematopoetické kmenové buňky mají řadu unikátních vlastností, které je 

definují. Mezi základní vlastnosti patří schopnost sebeobnovy (kdy po dělení 

buněk zůstanou dvě kmenové buňky), schopnost diferenciace (kdy se začne 
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vyvíjet v progenitorové buňky), schopnost migrace z kostní dřeně do krevního 

oběhu (nebo naopak) a podléhá programované buněčné smrti 

(apoptóze).(Domen et al., 2009)  

 

• schopnost sebeobnovy  – buňka vytváří své kopie se stejným nebo 

velmi podobným potenciálem. Jedná se o jedinečnou vlastnost, protože 

více diferencované buňky (progenitorové) tuto schopnost nemají. Proto 

je pro neustálou tvorbu krevních buněk důležitá přítomnost HSC. I když 

nebylo prokázáno, že by dospělá HSC měla schopnost sebeobnovy 

po neomezenou dobu, experimenty na myších ukázaly, že mohou 

produkovat dostatek buněk na několik let (omezeno krátkou délkou 

života myší). Je stále nejasné, které klíčové signály vedou 

k sebeobnově. Jednou teorií je, že za to může telomeráza, enzym 

nezbytný pro uchování telomér, což jsou koncové části chromozómů, 

které chrání DNA před poškozením při replikaci. Aktivita telomerázy 

s věkem klesá a dochází ke zkracování telomér. Vědci předpokládají, že 

pokles schopnosti sebeobnovy u buněk souvisí právě se zkrácením 

telomér a tudíž se snížením aktivity telomerázy. (Greenwood, Lansdorp, 

2003; Morrison et al., 1996) 

 

• schopnost diferenciace  – diferenciace do progenitorových a zralých 

buněk krvetvorby není jedinečnou vlastností HSC, ale spolu 

se schopností sebeobnovy definuje jejich základní funkci. Diferenciace je 

řízená složitým systémem růstových faktorů a cytokinů. Když se buňka 

“zaváže“ k diferenciaci, nemůže se zpátky vrátit do stavu sebeobnovy. 

Tato přísná regulace může odrážet proliferativní potenciál přítomný 

v HSC. Pokud by byla regulace porušena, mohlo by to vyústit v maligní 

onemocnění, jako je leukémie nebo lymfom. (Domen et al., 2009) 
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• schopnost migrace  – u dospělých lidí se HSC většinu času nacházejí 

v kostní dřeni, ale můžeme je najít i ve slezině, periferní krvi a jiných 

tkáních. Přítomnost těchto buněk v kostní dřeni je důležitá pro správnou 

proliferaci, diferenciaci a zrání krevních buněk. Schopnosti migrace je 

proto využíváno při transplantacích HSC, protože HSC lze získat 

z obvodové krve, což je méně náročné než odebírání z kostní dřeně a na 

druhou stranu je potřeba, aby transplantované HSC opustily krevní oběh 

a usadily se v kostní dřeni. (Whetton, Graham, 1999) 

 

• apoptóza  – neboli programovaná buněčná smrt je mechanismus, který 

vede k eliminaci nepotřebných nebo poškozených buněk. HSC také 

podléhají apoptóze. Domen a Weissman (2000) zjistili, že HSC vyžaduje 

dva signály, aby se vyhnula apoptóze. Jeden přes bílkovinu Bcl-2 a 

druhý přes růstový faktor kmenových buněk (SCF), který indukuje 

produkci progenitorových buněk a pozastavuje sebeobnovu. 

 

2.2.3 Typy HSC 
 

HSC, které se nacházejí v klidovém stavu, nazýváme LT-HSC (long-term 

hematopoietic stem cells, neboli dlouhodobé hematopoetické kmenové buňky) 

a to proto, že mají schopnost dlouhodobé obnovy krvetvorby u příjemce, 

kterému byla vlastní krvetvorba zničena, například ozářením.  

Diferenciací LT-HSC pak vznikají ST-HSC (short-term hematopoietic 

stem cells, neboli krátkodobé hematopoetické kmenové buňky), které mají také 

schopnost obnovit krvetvorbu, ale pouze po omezenou dobu. (Wagers et al., 

2002) 
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2.2.4 Identifikace HSC 

 

I když je existence HSC dobře doložena, jejich identifikace je velice 

obtížná. Morfologicky nelze tyto buňky rozpoznat. Pluripotentní kmenové buňky 

získané z periferní krve představují relativně jednotné buněčné populace 

s téměř kulatými jádry, jemně rozptýleným chromatinem a malým množstvím 

slabě bazofilní cytoplazmy. Z hlediska morfologického připomínají velké 

lymfocyty. Studie ultrastruktury ukazují na malý obsah organel a na lymfatický 

charakter buněk. Naproti tomu populace buněk získaných z kostní dřeně 

obsahují více heterogenních prvků. Jsou obecně větší a vykazují známky 

nezralosti jako více diferencované buňky. Mohou mít členěné jádro 

ledvinovitého tvaru nebo členité jádro s výraznými jadérky a větším obsahem 

cytoplazmy. (Wickenhauser et al., 1995) 

Strategie na izolaci a rozpoznání HSC byly založeny na oddělení 

subpopulací dřeňových buněk podle jejich denzity, citlivosti na antimitotická 

agens nebo podle exprese buněčných povrchových znaků, popřípadě 

v obohacení populace o kmenové buňky na bázi vhodných kultivačních postupů 

nebo dřeňové rekonstituce. Neexistuje jeden specifický marker pro identifikaci 

HSC, ale využívá se kombinace několika markerů. (Filip et al., 2006) 

 

2.2.4.1 Myší HSC 
 

Podle studií uvedených výše, myší HSC vážou aglutinin WGA 

pšeničného klíčku, mají vysokou hladinu povrchového antigenu Sca-1 a c-Kit 

(SCFR), nízké hladiny Thy-1. Dále neexprimují řadu markerů, které jsou 

specifické pro zralé krevní elementy, tyto markery se označují jako liniově 

specifické (Lin-). (Filip et al., 2006)  

Primitivní myší HSC také exprimují na svém povrchu znak CD34, který je 

typický pro lidské HSC, ale u myší probíhá poněkud jiná regulace tohoto genu. 

Exprese CD34 je závislá nejen na vývojovém stupni buňky, ale také na stavu 

její aktivace. Ve fetálních játrech myši nesou všechny HSC znak CD34, 
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u juvenilních myší v kostní dřeni je to už jen polovina buněk a v dospělosti až 

90 % buněk neexprimuje tento znak. Mezi další markery myších HSC patří 
receptor fibroblastového růstového faktoru (FGFR), který lze využít pro izolaci 

HSC u kmenů myší, které exprimují nízké hladiny Sca-1. Dalšími znaky jsou 

CD201a CD105, které se zdají být využitelné i pro purifikaci lidských HSC. 

(Wognum et al., 2003) 

 

2.2.4.2 Lidské HSC 
 

Lidské HSC, stejně jako myší, neexprimují na svém povrchu liniově 

specifické markery (Lin-). Tím lze z buněčné populace odlišit nezralé buňky 

(HSC) od zralejších (diferencovanějších). Příklady markerů, které se využívají 

k negativní selekci lidských HSC, jsou glykoforin, CD2, CD3, CD4, CD8, CD14, 

CD15, CD16, CD19, CD20, CD24, CD56, CD66b a CD235a. (Wognum et al., 

2003) 

Jedním z nejdůležitějších markerů nejen pro identifikaci HSC je CD34. 

Byl to první marker, který byl identifikován na povrchu lidských HSC a stále 

patří mezi nejpoužívanější markery k získání obohacených lidských populací 

HSC a progenitorových buněk, ať už k výzkumným nebo klinickým účelům. 

Za fyziologických podmínek je CD34 exprimován na 1 - 4 % buněk kostní 

dřeně. V periferní krvi už jich je podstatně méně, tvoří asi <0,1 % z celkového 

počtu jaderných buněk. Ke zvýšení (nad 1 %) může dojít při podání cytokinů 

nebo při cytotoxické léčbě. Tohoto postupu se využívá při získávání HSC 

z periferní krve pro klinické transplantace. (Wognum et al., 2003) 

Většina CD34+ buněk na svém povrchu také exprimuje znak CD133. 

Jedná se o transmembránový glykoprotein, který se vyskytuje nejen na povrchu 

kmenových buněk hematopoetických tkání, ale také ve svalové tkáni, prostatě, 

ledvinách nebo nervové tkáni. (Mizrak et al., 2008) Bylo zjištěno, že znak 

CD133 se na buňkách exprimuje dříve než CD34, ale také se dříve vytrácí. 

Mohl by být tedy možným markerem pro získání vysoce nezralých HSC. 

(Gallacher et al., 2000) 
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Dalším markerem využitelným pro izolaci HSC je receptor pro faktor 

kmenových buněk (c-Kit). Je exprimován na 2/3 z CD34+ buněk, včetně většiny 

Lin- buněk. (Wognum et al., 2003) 

Antigen CD38 může být využíván k rozlišení populací LT-HSC a 

ST-HSC, LT-HSC totiž tento znak na svém povrchu neexprimují, zatímco 

ST-HSC ano. (Wognum et al., 2003) 

Na obr. 2 jsou pak znázorněny povrchové markery u jednotlivých 

vývojových stádií, které se využívají k selekci HSC. Modře jsou znázorněny ty 

markery, které se používají k CD34+ selekci a červeně k Lin- selekci HSC. 

 

 

 

Obr. 2 Přehled povrchových antigenů využívaných k selekci hematopoetických 

kmenových a progenitorových buněk (převzato z Potěšilová, 2008)  

Význam jednotlivých zkratek: HSC – hematopoetická kmenová buňka, BFU – burst 

forming unit, CFU – colony forming unit, E – erytrocyt, Meg – megakaryocyt, G – granulocyt, M 

– monocyt, TH – pomocný T-lymfocyt, TC – cytotoxický T-lymfocyt, NK – NK buňky 
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2.2.5 Zdroje HSC 
 

Mezi hlavní zdroje HSC patří v první řadě kostní dřeň, dále je to periferní 

krev a pupečníková krev. 

Odběr buněk z kostní d řeně se provádí v celkové anestézii z lopaty kosti 

kyčelní. Dárcem krvetvorných buněk je ve většině případů HLA kompatibilní 

blízký příbuzný nebo nepříbuzný HLA kompatibilní dárce. Nepříbuzný dárce se 

hledá pomocí registrů dárců kostní dřeně. Obsah jaderných buněk v  punktátu 

by měl být 1 – 8 x 108 na kilogram hmotnosti příjemce, což je přibližně 800 – 

1500 ml kostní dřeně. Dřeňový punktát se pak ukládá do heparinizovaného 

kultivačního média. U alogenních transplantací se nitrožilní převod buněk 

provádí do 24 hodin od odběru. U autologních transplantací se punktát 

kryokonzervuje s dimethylsulfoxidem sodným v tekutém dusíku na -196 oC a 

před aplikací se rozmrazí v teplé lázni. (Slováček et al., 2005) 

Odběr buněk z periferní krve  se provádí na separátorech krevních 

buněk. Před odběrem pacient podstoupí vysokodávkovanou chemoterapii, 

po které mu jsou podávány leukocytární růstové faktory (G-CSF). Zdravý dárce 

podstupuje pouze stimulaci růstovými faktory. G-CSF stimulují množení HSC a 

jejich vyplavování z kostní dřeně do obvodové krve, odkud se ve vhodný čas 

separují. Transplantát by měl obsahovat minimálně 3 x 106 CD34+ buněk 

na kilogram hmotnosti příjemce, proto se v některých případech musí odběry 

provádět opakovaně. Vzorek je následně u autologních transplantací vyčištěn, 

kryokonzervován a po prodělané léčbě vrácen zpět formou transfúze 

do krevního oběhu pro obnovení populace krvetvorných buněk v kostní dřeni. 

U alogenních transplantací se transplantační produkt většinou převádí 

do 24 hodin po odběru (viz předchozí odstavec). (Ewing, et al., 2006) 

Pupečníková krev  je bohatým zdrojem HSC. Díky tomu, že obsahuje 

méně vyzrálé T-lymfocyty, je u pacientů po transplantaci nižší výskyt reakce 

GVHD a lze ji použít i u pacientů s nižší HLA shodou. Dalšími výhodami je 

snadný a bezpečný odběr s minimálním rizikem pro dárce, možnost 

dlouhodobého uchování pomocí kryokonzervace a také nízké riziko přenosu 

infekce. Naopak nevýhodou je relativně malé množství krve, které lze odebrat. 
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Proto se pupečníková krev využívá hlavně u transplantací dětských pacientů. 

K odběru pupečníkové krve dochází ihned po porodu. (Gluckman et al., 2009) 

 

2.2.6 Využití HSC 
 

HSC mají široké klinické uplatnění v léčbě nenádorových a některých 

nádorových onemocnění. Jedná se především o transplantaci periferních HSC, 

která je v dnešní době stále více využívána.  

 

Podle dárce můžeme rozlišit následující typy transplantací periferních HSC: 

• syngenní – dárcem buněk je jednovaječné dvojče 

• autologní – dárcem je samotný pacient 

• alogenní – dárcem může být HLA kompatibilní sourozenec nebo 

rodič (Slováček et al., 2005) 

 

2.2.6.1 Autologní transplantace periferních HSC 
 

Autologní transplantace periferních HSC je metoda, kdy jsou pacientovi 

vráceny jeho vlastní krvetvorné buňky předem odebrané v remisi onemocnění. 

Odběr je podrobněji popsán v předchozím oddíle. 

Výhodou této transplantace je, že se nemusí hledat vhodný dárce, dále 

nepřítomnost imunologických reakcí (reakce transplantátu proti hostiteli – graft 

versus host disease, GVHD), rychlé přihojení štěpu a nízká posttransplantační 

mortalita. 

Naopak nevýhodou je vyšší riziko relapsu (vzorek může být 

kontaminován maligními buňkami, navíc není přítomný efekt GVL (graft versus 

leukemia). (Ewing, et al., 2006) 
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Tento typ transplantace se využívá především k léčbě takových 

onemocnění, jako jsou Hodgkinův lymfom, non-Hodgkinovy maligní lymfomy, 

akutní myeloidní leukemie, mnohočetný myelom, karcinom prsu, testikulární 

tumory, malobuněčný karcinom plic, karcinom ovaria, sclerosis multiplex, 

systémový lupus erythematodes, systémová sklerodermie, revmatoidní artritida, 

primární systémová amyloidóza a jiné. (Slováček et al., 2005; Ewing, et al., 

2006) 

 

2.2.6.2 Alogenní transplantace periferních HSC 

 

Alogenní transplantace periferních HSC je metoda, kdy je dárcem 

krvetvorných buněk HLA kompatibilní blízký příbuzný.  

Tato metoda také vyžaduje u pacientů před transplantací přípravnou 

léčbu, jejímž cílem je odstranění nemocné kostní dřeně, případně odstranění 

zbytků nádoru z těla (pokud se jedná o nádorové onemocnění), dále uvolnění 

místa v kostech pro uchycení a růst nových krvetvorných buněk od dárce a 

v neposlední řadě utlumení imunitního systému, aby došlo k přijetí transplantátu 

a zamezilo se jeho rejekci. (Švojgrová, 2006) 

Předtransplantační režim lze rozdělit na myeloablativní a 

nemyeloablativní. Myeloablativní režim zahrnuje vysokodávkovanou 

chemoterapii s nebo bez celotělové radioterapie. Bohužel je spojen s vysokým 

výskytem posttransplantační morbidity i mortality. U nemyeloablativního režimu 

se využívá středních dávek chemoterapie a imunosuprese. Tento režim je málo 

myelosupresivní a výrazně imunosupresivní. (Slováček et al., 2005) 

Po přípravném režimu následuje vlastní transplantace, která se provádí 

transfúzí krvetvorných buněk do žíly pacienta většinou co nejdříve po odběru 

periferních HSC. 

Nejrizikovější fází celé transplantace je fáze posttransplantační. Mohou 

se projevit následky vysokodávkované chemoterapie a u pacienta se objeví 

pancytopenie a s ní spojené problémy (zvýšená náchylnost k infekcím, projevy 
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anémie, zvýšená krvácivost). Dále se mohou vyskytovat gastroenteritidy, 

dermatitidy, projevy neurotoxicity, kardiotoxicity a jiné. Proto je důležitá 

podpůrná léčba a protiinfekční opatření. (Slováček et al., 2005) 

Výhodou alogenní transplantace je to, že transplantované buňky jsou 

zdravé. Tento fakt navíc s přítomností GVL efektu snižuje riziko relapsu. 

Hlavními nevýhodami jsou vysoká posttransplantační mortalita a 

morbidita, vysoké riziko infekcí, imunologická reakce GVHD, možné poškození 

extramedulárních orgánů chemoterapií a navíc je potřeba najít vhodného (HLA 

kompatibilního) dárce. (Slováček et al., 2005) 

Alogenní transplantaci lze využít k léčbě například těchto onemocnění: 

akutní myeloblastová leukémie, akutní lymfoblastová leukémie, chronická 

myeloidní leukémie, chronická lymfoidní leukémie, Hodgkinův lymfom, 

non-Hodgkinovy lymfomy, mnohočetný myelom, myelodysplastický syndrom, 

aplastická anémie a další. (Slováček et al., 2005; Ewing, et al., 2006) 

 

2.2.7 Možnosti stanovení HSC 

 

2.2.7.1 Průtoková cytometrie 

 

Průtoková cytometrie je vysoce citlivá metoda, která se používá 

ke kvalitativní i kvantitativní analýze fyzikálních (optických) a chemických 

(fluorescenčních) vlastností jednotlivých buněk nebo jiných částic (př. jadérka, 

mikroorganismy a jiné). Rychlost analýzy může být až 100 000 částic za vteřinu. 

Moderní přístroje jsou schopné během jedné analýzy rozeznat až 13 parametrů 

současně. (Marinov, 2008) 

V klinické praxi se nejčastěji využívá při polychromatické 

imunofenotypizaci krevních leukocytů a buněk kostní dřeně, ale používá se i 

pro imunofenotypizaci buněčných suspenzí, které jsou izolovány i z jiných 

tělních tekutin než je krev (např. moč, likvor, a jiné) nebo například získané 
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z orgánů a lymfatických tkání (toho se využívá při diagnostice lymfomů). 

(Šinkorová et al., 2008) 

 

2.2.7.1.1 Základní komponenty pr ůtokového cytometru: 
 

Průtokový cytometr se skládá ze tří základních vzájemně propojených 

systémů:  

• Fluidní systém – zajišťuje transport buněk z buněčné suspenze 

do průtokové kyvety. Buňky vzorku se rozptýlí, ale díky laminárnímu 

průtoku nosného roztoku je zajištěna hydrodynamická fokusace , což 

má za následek řazení buněk v jedné řadě za sebou. Konstantní 

rychlostí pak procházejí jednotlivými laserovými paprsky a to umožňuje 

zachycení signálu z každé buňky zvlášť. Buňky jsou poté unášeny 

do odpadní nádoby nebo do třídicí jednotky. 

• Optický systém – je tvořen dvěma lasery (modrý laser o vlnové délce 

488 nm a červený laser o vlnové délce 635 nm) a sběrnými optickými 

drahami, které systémem čoček, zrcadel a optických filtrů zachycují 

fluorescenční a rozptýlené záření a přivádějí je na opticky aktivní vrstvu 

optoelektronických detektorů (fotodiody a fotonásobiče), které tvoří 
rozhraní mezi optickým a elektronickým podsystémem průtokového 

cytometru.  

Buňky procházející měřicí kyvetou jsou ozářeny a na základě 

rozptýleného záření a fluorescenčního záření lze získat informace 

o buňce jako je její tvar, velikost, granularita, intenzita fluorescence a 

jiné. Fotodioda zachycuje signály přímého rozptylu, sběrná čočka 

zachycuje signály bočního rozptylu a fluorescence. 

• Počítačový systém – z technického hlediska se jedná o nejsložitější 

systém průtokového cytometru. Slouží k lineárnímu nebo logaritmickému 

zesílení signálů snímaných z detektorů. Ty jsou následně digitalizovány 

a převedeny do grafického znázornění. Počítačový systém také 
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umožňuje elektronickou selekci (gating) analyzovaných částic 

při současném zpracování jednotlivých signálů. (Šinkorová et al., 2008; 

Marinov, 2008) 

 

2.2.7.1.2 Základní parametry flow cytometrické anal ýzy: 
 

• Přímý rozptyl (forward scatter channel – FSC) – dioda přímého rozptylu 

zaznamenává odchylku laserového paprsku od jeho původního směru 

při dopadu na částici. Intenzita signálu poskytuje informace o velikosti 

částice. Díky tomu lze odlišit živé buňky od buněčné drtě. 

• Boční rozptyl (side scatter channel – SSC) – jedná se o světelný rozptyl 

zachycený fotonkami s násobičem v 90o úhlu od osy laserového 

paprsku. Intenzita signálu poskytuje informace o granularitě neboli vnitřní 

struktuře buněk.  

FSC i SSC jsou pro každou částici jedinečnými hodnotami. Díky tomu je 

umožněna identifikace a charakterizace jednotlivých buněk. Na obr. 3 je uveden 

příklad scattergramu. 

 

 

Obr. 3. Příklad scattergramu se znázorněním zastoupení jednotlivých buněk 

(Převzato z College of life science, 2010) 
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• Fluorescence – jedná se o vyzařování světelné energie o určité vlnové 

délce, které je zachyceno fotonkou s násobičem v 90o úhlu od osy 

laserového paprsku. Měření fluorescence o různých vlnových délkách 

nám poskytuje kvalitativní i kvantitativní informace o membránových i 

cytoplazmatických receptorech značených fluorochromem. Intenzita 

fluorescence se pak odvíjí od použitého fluorochromu (barviva 

schopného absorbovat světelnou energii dané vlnové délky a následně ji 

vyzařovat v jiné vlnové délce), vazebné kapacity i množství epitopů 

na buňce. (Marinov, 2008)  

• Kompenzace fluorescenčního přísvitu (spectral-overlap) – je ji nutné 

použít při vícebarevné analýze, kde dochází k překrývání emisních 

spekter jednotlivých fluorochromů (v praxi většinou nelze pokaždé použít 

fluorochromy, jejichž emisní vlnové délky by se nepřekrývaly).  

Kompenzací se rozumí proces, při kterém se ze signálu z dané fotonky 

s násobičem pro daný fluorochrom odečítá procento vyjadřující 

fluorescenční přísvit jiného fluorochromu. Jedná se o složitý proces, ale 

u moderních průtokových cytometrů bývá prováděn automaticky. 

(Marinov, 2008) 

• Faktory negativně ovlivňující flow cytometrické analýzu – patří sem 

například relativní intenzita fluorochromů, nespecifická vazba 

fluorochromů, stabilita tandemových fluorochromů, sterická zábrana a 

interakce protilátek. (Marinov, 2008) 

 

2.2.7.1.3 Cytometrické protokoly 
 

Pro stanovení CD34+ buněk na průtokovém cytometru existuje v dnešní 

době celá řada cytometrických protokolů, např. Milan, Mulhouse, ISHAGE, 

Nordic, ProCount. Pro výpočet absolutních hodnot CD34+ buněk se 

podle většiny protokolů používají data z hematologických analyzátorů 

(dual-platform protokoly). U single-platform protokolů se absolutní hodnoty 
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CD34+ buněk získávají pouze z průtokového cytometru (nevyužívají data 

z jiných analyzátorů) za použití externích standardů. (Marinov, 2008) 

Často využívaným protokolem ke stanovení CD34+ buněk je ISHAGE 

(International Society of Hematotherapy and Graft Engineering) protokol. 

Existuje ve dvou systémech, dual-platform i single-platform. Detekce CD34+ 

buněk je založena na 4 parametrech průtokové cytometrie – boční rozptyl, 

přímý rozptyl a značené protilátky proti CD45 a CD34. Jako standard 

u single-platform systému se do vzorku přidává přesně známý počet 

fluoreskujících kuliček. (Gajkowska et al., 2006)  

Na obrázku 4 je znázorněno stanovení CD34+ buněk podle ISHAGE 

protokolu. 

 

 

 

Obr. 4 Stanovení CD34+ buněk podle ISHAGE protokolu: gate CD45+ buněk 

(B), dot plot CD34+/SSC (C), CD45+/SSC (D) a FSC/SSC (E) – dual platform 

(Převzato z Marinov, 2008) 
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2.2.7.2 Analyzátor Sysmex XE 2100 

 

Přístroj Sysmex XE 2100 je plně automatizovaný analyzátor krevních 

buněk, který využívá fluorescenční průtokové cytometrie ke stanovení 

celkového počtu leukocytů a standardního pětipopulačního diferenciálu, dále 

umožňuje stanovení nezralých granulocytů (promyelocytů, myelocytů a 

metamyelocytů), jaderných červených krvinek (NRBC), počtu retikulocytů, frakcí 

nezralých retikulocytů a počtu destiček. 

Díky kombinaci zaznamenávání přímého rozptylu (velikost buňky), 

bočního rozptylu (granularita buňky) a intenzity fluorescence je přístroj schopen 

rozlišit jednotlivé typy leukocytů v periferní krvi. (Briggs et al., 1999) 

 

2.2.7.2.1 DIFF kanál 
 

Měření v DIFF kanálu je umožněno činidlem STROMALYSER-4DL, který 

způsobuje lýzu červených krvinek a destiček a u bílých krvinek způsobuje 

perforaci buněčné membrány. Další činidlo STROMALYSER-4DS, což je 

fluorescenční barvivo, vstupuje poškozenou membránou do bílých krvinek a 

váže se na nukleové kyseliny a organely v cytoplazmě. 

Vyhodnocení počtu a typů leukocytů je pak výsledkem kombinace 

měření side scatter a side fluorescence signálů. Buňky jsou tedy děleny 

podle vnitřní struktury, obsahu organel, granulí, obsahu nukleových kyselin a 

míry fluorescence. 

DIFF kanál je schopen rozlišit 4 typy bílých krvinek – lymfocyty, 

monocyty, neutrofilní segmenty a eozinofilní segmenty. (Sysmex, 1999)   

Na obr. 5 je pak znázorněno grafické rozložení jednotlivých leukocytů 

v DIFF scattergramu. 
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Obr. 5 Grafické znázornění jednotlivých typů leukocytů v DIFF scattergramu 

(Převzato ze Sysmex, 1999) 

 

2.2.7.2.2 WBC/BASO kanál 
 

Ve WBC/BASO kanálu použité činidlo STROMALYSER-FB způsobuje 

lýzu červených krvinek a destiček a rozpouští membránu bílých krvinek, 

kromě membrány bazofilů. Výsledné objemové rozdíly mezi bazofily a ostatními 

buňkami jsou analyzovány pomocí přímého a bočního rozptylu laserového 

paprsku. 

Měřením v tomto kanálu se získá informace o počtu bílých krvinek a 

počtu bazofilů.  

Intenzita přímého rozptylu určuje velikost buňky a intenzita bočního 

rozptylu složitost buněčných zbytků. Bazofily se objeví jako oddělená populace. 

Zbytky jader bílých krvinek jsou také odděleny od „ghosts“ (zbytky červených 

krvinek, destiček). Součet bazofilů a holých jader dává celkový počet bílých 

krvinek. Jaderné červené krvinky jsou také zahrnuty do tohoto počtu, proto je 

nutné pro správnost počtu WBC sledovat i hodnoty a textová hlášení v NRBC 

kanálu). (Sysmex, 1999) 
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Na obr. 6 je znázorněno grafické rozložení leukocytů a bazofilů 

ve WBC/BASO scattergramu. 

 

 

 

Obr. 6 Grafické znázornění leukocytů a bazofilů ve WBC/BASO scattergramu 

(Převzato ze Sysmex, 1999) 

 

2.2.7.2.3 IMI kanál 
 

IMI (immature myeloid information) kanál selektivně rozpozná nezralé 

buňky granulocytární řady vyskytující se v periferní krvi. 

K rozlišení nezralých buněk v IMI kanálu se používá činidlo 

STROMALYSER-IM v kombinaci s detekční metodou RF (metoda 

vysokofrekvenčního pole) /DC (impedanční měřicí metoda). 

Princip měření využívá toho, že zralý granulocyt má mnohem vyšší 

obsah cholesterolu v membráně než nezralý granulocyt. Použité činidlo 

STROMALYSER-IM  reaguje s cholesterolem obsaženým v membráně zralých 

granulocytů a poškodí ji. Membrána nezralých granulocytů je také částečně 

poškozena, ale prostupující činidlo buněčný obsah i membránu včas zafixuje a 
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buňku ochrání. Nezralé granulocyty reagují s činidlem různě, podle stupně 

nezralosti, a proto zaujímají v IMI scattergramu různé oblasti. Takto lze odlišit 

blasty, ale i myelocyty a metamyelocyty, promyelocyty, tyče. 

Pomocí RF/DC detekční metody lze stanovit velikost buňky a vnitřní 

strukturu buňky. Naředěný vzorek krve se dostane do detekční komůrky, tam se 

nachází malý otvor, tzv. apertura, kde jsou umístěny elektrody, mezi kterými 

probíhá stejnosměrný proud a vysokofrekvenční proud. Při průchodu buňky 

aperturou dojde ke změně v odporu mezi elektrodami. Změna v odporu 

stejnosměrného proudu vyvolá signál, který je přímo úměrný velikosti buňky. 

Změna v odporu vysokofrekvenčního proudu, který na rozdíl od stejnosměrného 

proudu proniká dovnitř buněk, informuje o denzitě buněk (o velikosti jádra a 

o dalších vnitřních strukturách). Každá buňka procházející měřicí aperturou tedy 

vyvolá různé elektrické impulzy. Podle velikosti impulzů lze pak sestavit 

scattergram, kde jsou buňky rozděleny podle velikosti a vnitřní struktury. 

(Sysmex, 1999) 

Na obr. 7 je zobrazen IMI scattergram s grafickým rozložením nezralých 

buněk. 

 

 

Obr. 7 Grafické znázornění v IMI scattergramu (Převzato ze Sysmex, 1999) 
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3 Praktická část 
 

V praktické části jsem se zabývala porovnáním dvou metod používaných 

ke stanovení HSC v periferní krvi. Jedná se o stanovení na průtokovém 

cytometru Cytomics FC 500 firmy Beckman Coulter a na analyzátoru krevních 

buněk Sysmex XE 2100. 

Data, která jsem zpracovávala, pocházela od pacientů z Oddělení 

klinické hematologie ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Ve většině 

případů se jednalo o pacienty, kteří podstupovali autologní transplantace 

periferních HSC. 

 

3.1 Charakteristika testovaného souboru 

 

Soubor vyšetřovaných osob, které podstoupili odběr HSC z periferní 

krve, zahrnoval pacienty s diagnózami chronické myeloidní leukemie, akutní 

myeloidní leukemie, mnohočetného myelomu, Hodgkinovy choroby, různých 

typů agresivních non-Hodgkinských lymfomů (difúzní lymfom, folikulární 

lymfom, nodulární skleróza, apod.), zhoubného nádoru varlete, ale i zdravé 

dárce. 

Během jednoho roku bylo analyzováno celkem 242 vzorků od 45 osob. 

Většina osob byla podle aktuálního výtěžku separována opakovaně. V tabulce 1 

je uvedena podrobná charakteristika vyšetřovaného souboru pacientů, 

v tabulce 2 je zaznamenán přehled diagnóz a jejich zastoupení. 
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Tab. 1 Charakteristika vyšetřovaného souboru pacientů 

Celkový počet pacientů 45 

Počet žen 15 

Počet mužů 30 

Celková počet vyšetření 242 

Počet separací připadajících na 

jednoho pacienta (rozmezí, průměr) 
1 – 7; 5 

Věk (rozmezí, medián) 20 – 72 let; 54 let 

 

Tab. 2 Přehled diagnóz a jejich zastoupení u pacientů 

Diagnóza Po čet pacient ů 

Non-Hodgkinovy lymfomy 14 

Mnohočetný myelom 14 

Akutní myeloidní leukemie 7 

Hodgkinova choroba 1 

Chronická myeloidní leukemie 3 

ZN varle 1 

Zdraví dárci 5 

 

 

3.2 Materiál a metody 

 

3.2.1 Použitý materiál 
 

 Za účelem vyšetření byly pacientům odebírány vzorky periferní krve 

před separací HSC a vzorky leukokoncentrátů po provedeném odběru 

na separátoru krvinek. Vzorky byly odebrány do jednorázových odběrových 

zkumavek Vacutainer firmy Becton Dickinson. Pro vyšetření na průtokovém 

cytometru se jednalo o odběry do  protisrážlivého činidla lithium heparinu a 

pro vyšetření na hematologickém analyzátoru byly vzorky odebírány 

do K3EDTA. 
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 Pacienti před odběrem nemuseli dodržovat žádná speciální dietní 

opatření. Vzorky byly ihned po odběru dopraveny do příslušných laboratoří 
(imunologické a hematologické) a co nejdříve vyšetřeny (nejpozději do 2 hodin 

od příjmu vzorku laboratoří).  
 

3.2.2 Použité p řístroje a reagencie 
 

3.2.2.1 Průtokový cytometr Beckman Coulter Cytomics FC 500 
 

Princip průtokové cytometrie byl již podrobně popsán v kapitole 2.2.7 

Možnosti stanovení HSC. V našem případě byl použit tzv. ISHAGE protokol 

s monoklonálními protilátkami CD34 (FITC) a CD45 (PC5). Tento protokol byl 

již také podrobně zmíněn v podkapitole 2.2.7.1.3.  

Před vlastním vyšetřením byly ke vzorkům krve přidány fluorochromy 

označené monoklonální protilátky v poměru 5 µl protilátky ku 50 µl krve. Vzorky 

leukokoncentrátů byly naředěny PBS pufrem tak, aby byla koncentrace 

v naředěném vzorku 104 buněk/µl nebo nižší a pak byly ke vzorku přidány 

monoklonální protilátky ve stejném poměru jakou u periferní krve. 

Po cca 20 minutové inkubaci byla provedena lýza RBC lyzačním pufrem 

přidaným v nadbytku, centrifugace, resuspendace RBC v PBS pufru a vlastní 

analýza na průtokovém cytometru. Schematický postup je uveden 

v tabulce č. 3. 
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Tab. 3 Schéma přípravy vzorků před cytometrickým vyšetřením 

Příprava vzork ů periferní krve P říprava vzork ů leukokoncentrát ů 

50 µl krve 

5 µl CD34 (FITC) 

5 µl CD45 (PC5) 

Ředění PBS pufrem 

50 µl ředěného vzorku 

5 µl CD34 (FITC) 

5 µl CD45 (PC5) 

20 min. inkubace při 37 oC 

Přidání RBC lyzačního činidla v nadbytku 

10 min. inkubace při laboratorní teplotě 

Centrifugace 300 – 400 g/10 min. při 4 oC 

Resuspendace buněk v 50 µl PBS pufru 

Vlastní analýza 

 

 

3.2.2.2 Hematologický analyzátor Sysmex XE 2100 
 

Princip stanovení HPC na tomto analyzátoru byl také podrobně rozebrán 

v kapitole 2.2.7 Možnosti stanovení HSC.  Vzorky krve ani leukokoncentrátů se 

před vyšetřením nemusely upravovat. HPC analýza byla provedena 

ve vyšetřovacím módu pro KO a DIF. Analyzátor aspiroval cca 150 µl vzorku a 

podle postupu popsaného v podkapitole 2.2.7.2.3 provedl během cca 2 minut 

vlastní analýzu.   
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Tab. 4 Přehled použitých reagencií 

Beckman Coulter Cytomics FC 500 

VersaLyse, Beckman Coulter Lyzační roztok pro lýzu RBC 

CD34 (FITC), Beckman Coulter 
Monoklonální protilátka s fluorescein 

isothiocyanátem 

CD45 (PC5), Beckman Coulter 
Monoklonální protilátka 

s R Phycoerythrincyaninem 5.1 

PBS Buffer, Beckman Coulter Diluční roztok 

Sysmex XE 2100 

STROMALYSER-4DL Lyzační roztok pro lýzu RBC 

STROMALYSER-4DS Fluorescenční barvivo 

STROMALYSER-FB 
Lyzační roztok pro lýzu RBC, 

trombocytů a leukocytů vyjma bazofilů 

STROMALYSER-IM 
Lyzační roztok pro lýzu zralých 

leukocytů 
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3.3 Statistické zpracování 

 

Pro zjištění, zda data získaná z analyzátoru Sysmex XE 2100 nesou 

stejnou informační hodnotu jako data získaná z průtokového cytometru, jsem 

použila korelační koeficient. Korelační koeficient je číselným vyjádřením 

korelace, tzn. vzájemné provázanosti jednotlivých veličin. Nejznámější je 

Pearsonův korelační koeficient, ten je však možné použít pouze v případě, že 

data mají normální rozdělení. Pro ostatní rozdělení je možné použít 

Spearmanův korelační koeficient. Pro ověření normality dat jsem použila 

Chí-kvadrát test dobré shody. 

 

3.4 Výsledky 

 

U vyšetřovaného souboru pacientů jsem zjišťovala absolutní počty 

leukocytů (WBC x 10^9/l), absolutní počty progenitorových buněk 

(HPC x 10^9/l) a absolutní počty CD34+ buněk (CD34+ x 10^9/l).  

Zvlášť jsem statisticky vyhodnotila soubor před separací, tedy 

vyšetření z periferní krve a zvlášť soubor po separaci, tedy vyšetření 

leukokoncentrátu z krevního vaku. Většina pacientů podstoupila separace 

periferních kmenových buněk opakovaně. 

 

3.4.1 Chí-kvadrát test dobré shody 
 

Tento test matematické statistiky jsem použila k ověření, zda 

zpracovávaná data mají normální rozdělení. Nulovou hypotézou je tvrzení, že 

data mají předpokládané pravděpodobnostní rozdělení. (Navara, 2010) 

V tabulkách níže jsou uvedeny výsledky testu, v tabulce 5 pro data 

získaná před separací, tedy z periferní krve a v tabulce 6 po separaci, tedy 

měřená ve vaku. 
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Tab. 5 Výsledek χ2 – testu dobré shody pro data získaná před separací (z krve) 

 HPC CD34+ WBC 

Hladina významnosti 0,05 0,05 0,05 

Množství dat 120 120 120 

Teoretická četnost 8 8 8 

Počet skupin 15 15 15 

Pravděpodobnost skupiny 0,0667 0,0667 0,0667 

Chí kvantil 22,3620 22,3620 22,3620 

Střední hodnota 0,06 0,03 19,72 

Směrodatná odchylka 0,0777 0,0798 14,6421 

Chí kvadrát 114,75 625,00 71,50 

Nulová hypotéza Zamítáme Zamítáme Zamítáme 

 

Tab. 6 Výsledek χ2 – testu dobré shody pro data získaná po separaci (z vaku) 

 HPC CD34+ WBC 

Hladina významnosti 0,05 0,05 0,05 

Množství dat 122 122 122 

Teoretická četnost 8,1333 8,1333 8,1333 

Počet skupin 15 15 15 

Pravděpodobnost skupiny 0,0667 0,0667 0,0667 

Chí kvantil 22,3620 22,3620 22,3620 

Střední hodnota 1,29 0,99 203,71 

Směrodatná odchylka 1,5168 1,6048 95,9864 

Chí kvadrát 117,26 321,85 13,9836 

Nulová hypotéza Zamítáme Zamítáme Nezamítáme 

 

Hypotéza byla, vyjma jednoho případu, zamítnuta. Data tedy nemají 

normální rozdělení a nelze pro zjištění korelace použít Pearsonův korelační 

koeficient. V dalším vyhodnocení jsem tedy použila Spearmanův korelační 

koeficient, který neklade nárok na normální rozdělení dat.  
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3.4.2 Spearman ův korela ční koeficient 
 

Test udává statistickou závislost (korelaci) mezi dvěma veličinami. Patří 
mezi neparametrické metody, tedy nepředpokládá normální rozdělení 

testovaných dat a využívá pořadí při zjišťování závislosti dvou znaků. Hodnota 

korelačního koeficientu se tudíž nevypočítává z naměřených párových hodnot 

X, Y, ale z jejich pořadí. Nulovou hypotézou je závislost náhodných veličin. 

(Zvárová, 1999) 

Vyhodnocení dat získaných před separací , porovnání absolutních počtů 

HPC s absolutními počty CD34+ buněk pomocí Spearmanova korelačního 

koeficientu je uvedeno v grafu 1 a tabulce 7. 
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Graf 1 Graf závislosti počtu CD34+ buněk na počtu HPC získaných 

před separací, Spearmanův korelační koeficient 
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Tab. 7 Výsledky Spearmanova korelačního koeficientu pro data získaná 

před separací 

Počet vzorků 120 

Korelační koeficient 0,55 

Hladina významnosti 0,05 

Stupeň volnosti 118 

p <0,0001 

Kritická hodnota 0,179 

Nulová hypotéza Zamítáme 

 

 

Vyhodnocení dat získaných po separaci , porovnání absolutních počtů 

HPC s absolutními počty CD34+ buněk pomocí Spearmanova korelačního 

koeficientu je uvedeno v grafu 2 a tabulce 8. 
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Graf 2 Graf závislosti počtu CD34+ na počtu HPC získaných po separaci, 

Spearmanův korelační koeficient 

 

Tab. 8 Výsledek Spearmanova korelačního koeficientu pro data získaná 

po separaci 

Počet vzorků 122 

Korelační koeficient 0,58 

Hladina významnosti 0,05 

Stupeň volnosti 120 

p <0,0001 

Kritická hodnota 0,178 

Nulová hypotéza Zamítáme 
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Vyhodnocení dat získaných před separací , porovnání absolutních počtů 

WBC s absolutními počty CD34+ buněk pomocí Spearmanova korelačního 

koeficientu je uvedeno v grafu 3 a tabulce 9. 
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Graf 3 Graf závislosti počtu CD34+ na počtu WBC získaných před separací, 

Spearmanův korelační koeficient 
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Tab. 9 Výsledek Spearmanova korelačního koeficientu pro data získaná 

před separaci 

Počet vzorků 120 

Korelační koeficient 0,24 

Hladina významnosti 0,05 

Stupeň volnosti 118 

p <0,0087 

Kritická hodnota 0,179 

Nulová hypotéza Zamítáme 

 

Vyhodnocení dat získaných po separaci , porovnání absolutních počtů 

WBC s absolutními počty CD34+ buněk pomocí Spearmanova korelačního 

koeficientu je uvedeno v grafu 4 a tabulce 10. 
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Graf 4 Graf závislosti počtu CD34+ na počtu WBC získaných po separaci, 

Spearmanův korelační koeficient 

 

Tab. 10 Výsledek Spearmanova korelačního koeficientu pro data získaná 

po separaci 

Počet vzorků 122 

Korelační koeficient 0,26 

Hladina významnosti 0,05 

Stupeň volnosti 120 

p <0,0041 

Kritická hodnota 0,178 

Nulová hypotéza Zamítáme 
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Tab. 11 Hodnoty korelačních koeficientů pro posouzení stupně závislosti dat 

Koeficient korelace Interpretace 

|r|  = 1 naprostá závislost (funkční závislost) 

1,00 > |r| ≥ 0,90 velmi vysoká závislost 

0,90 > |r| ≥ 0,70 vysoká závislost 

0,70 > |r| ≥ 0,40 střední závislost 

0,40 > |r| ≥ 0,20 nízká závislost 

0,20 > |r| ≥ 0,00 slabá (nepoužitelná) závislost 

|r| = 0 naprostá nezávislost 
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4 Diskuse a záv ěr 
 

Ve všech případech byla nulová hypotéza, tj. tvrzení, že mezi soubory 

dat není závislost, zamítnuta. Spearmanův test korelace potvrdil, že 

mezi jednotlivými soubory dat závislost existuje. 

Při porovnání počtu HPC a CD34+ buněk stanovených v periferní krvi i 

v leukokoncentrátu se korelační koeficient pohyboval v rozmezí 0,70 > |r| ≥ 0,40 

(0,55; 0,58), což odpovídá podle tabulky 11 střední závislosti. Při korelaci 

biologických veličin je tento korelační koeficient již považován za velmi dobrý. 

Při porovnání počtu WBC a CD34+ buněk u obou vyšetřovaných souborů 

byla zjištěna pouze nízká závislost, korelační koeficient se pohyboval v rozmezí 

0,40 > |r| ≥ 0,20 (0,24; 0,26), (viz tabulka 11). 

Ze statistického zpracování vyplynulo, že počet HPC stanovených 

na analyzátoru Sysmex XE 2100 poměrně dobře koreloval s počtem 

CD34+ buněk z průtokového cytometru, a to jak u souboru před separací tak i 

u souboru po separaci. Přístroj Sysmex XE 2100 je tudíž možné použít 

pro stanovení počtu hematopoetických kmenových buněk v periferní krvi 

před jejich sběrem i pro stanovení jejich výtěžku v leukokoncentrátu. 

Vzhledem k hodnotě korelačního koeficientu by však bylo vhodné provést 

hlubší statistickou analýzu na větším množství dat.  

Statistický test dále odhalil velmi slabou korelaci mezi celkovým počtem 

leukocytů a počtem CD34+ buněk u obou vyšetřovaných souborů, proto nelze 

předpokládat, že by šlo hodnotu WBC použít ke stanovení počtu 

hematopoetických kmenových buněk v periferní krvi ani v leukokoncentrátu. 

Z počtu leukocytů nelze ani orientačně zjistit, zda pacient již začíná vyplavovat 

HPC do periferní krve. 

Referenční metodou zůstává stále průtoková cytometrie, ale analýza 

na přístroji Sysmex XE 2100 se jeví jako její dobrou, rychlou a nenáročnou 

alternativou.  
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5 Seznam zkratek 
 

AML  akutní myeloidní leukemie 

Bcl-2  protoonkogen působící anti-apopticky 

CD  označení povrchových molekul leukocytů (cluster of differentiation) 

CD2  antigen T-lymfocytů, NK-buněk 

CD3  antigen T-lymfocytů 

CD4  antigen T-lymfocytů, monocytů, makrofágů 

CD8  antigen T-lymfocytů,  

CD14  antigen monocytů, makrofágů 

CD15  antigen granulocytů, monocytů 

CD16  antigen granulocytů, makrofágů, NK-buněk 

CD19  antigen B-lymfocytů 

CD20  antigen B-lymfocytů 

CD24  antigen erytrocytů, B-lymfocytů, granulocytů 

CD34  antigen exprimovaný na HSC, ale i na progenitorových a 

prekurzorových buňkách krevní řady nebo na endoteliálních 

buňkách 

CD56  antigen NK-buněk, T-lymfocytů 

CD59  antigen hematopoetických i nehematopoetických buněk 

CD66b  antigen granulocytů  

CD105  endoglin 

CD201  receptor endoteliálního proteinu C (EPCR) 

CD235a antigen erytrocytů 
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c-Kit  thyrosin kinázový receptor, jiný název receptor pro faktor 

kmenových buněk, CD 117 

CML  chronická myeloidní leukemie 

DIF diferenciální počet leukocytů 

FITC fluorescein isothiocyanát, fluorochrom použitý ke značení 

monoklonální protilátky proti CD34 v průtokové cytometrii 

FSC přímý rozptyl (forward scatter channel) 

FGFR  receptor fibroblastového růstového faktoru (fibroblastic growth 

factor receptor)  

G-CSF  růstový faktor stimulující tvorbu granulocytů 

GVHD  reakce transplantátu proti hostiteli (graft versus host disease) 

GVL  reakce transplantátu proti leukemickým buňkám 

HLA  hlavní histokompatibilní komplex (human leukocyte antigens) 

HPC hematopoetické progenitorové buňky (human progenitor cells) 

HSC hematopoetická kmenová buňka (hematopoietic stem cell) 

IMI channel kanál pro nezralé myeloidní buňky (immature myeloid information) 

K3EDTA tridraselná sůl kyseliny etylendiamintetraoctové, používá se jako 

antikoagulační činidlo 

KO krevní obraz 

LT-HSC  HSC schopné dlouhodobé obnovy hematopoézy (long-term HSC) 

MM mnohočetný myelom 

NRBC jaderné červené buňky (nucleated red blood cells) 

PBS Phosphate Buffered Saline 
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PC5 Phycoerythrincyanin 5., fluorochrom použitý ke značení 

monoklonální protilátky proti CD45 

Sca-1  povrchový marker myších hematopoetických buněk (stem cells 

antigen) 

SCF  růstový faktor kmenových buněk (stem cell factor) 

SCFR receptor pro faktor kmenových buněk (stem cell factor receptor), 

jiný název c-Kit, CD 117 

SSC boční rozptyl (side scatter channel) 

ST-HSC  HSC schopné jen krátkodobé obnovy hematopoézy (short-term 

HSC) 

Thy-1  antigen na CD34+ progenitorových subtypech, jiný název CD90 

WBC  bílé krvinky (white blood cells) 

WGA  aglutinin pšeničného klíčku (beat germ aglutinin) 

ZN  zhoubný novotvar 
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