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Abstrakt 

Cílem této práce bylo získat údaje pro podpoření hypotézy, že LGL , tedy 

morfologicky velké granulované lymfocyty, jsou totožné s populací NK buněk, které se 

prokazují detekcí antigenu CD56.  

Počty  CD56+ buněk byly získány stanovením jejich exprese průtokovou cytometrií 

po značení protilátkou proti CD56 a byla posouzena jejich korelace s počtem LGL buněk, 

nalezených při mikroskopickém hodnocení v periferní krvi pacienta po běžném 

panoptickém barvení krevního nátěru. Pro porovnání byly použity absolutní počty 

zjišťovaných parametrů. K výpočtům absolutních hodnot LGL buněk byly použity leukocyty 

ze změřeného krevního obrazu pacientů v analyzátoru Advia 2120i. 

U skupiny pacientů s imunodeficiencemi a různými formami alergií, u kterých jsme 

stanovili zvýšené počty CD56+/CD3- buněk (NK buněk), jsme provedli korelaci s počty LGL 

buněk stanovených mikroskopicky. Zjistili jsme silnou korelaci obou metod u celého 

souboru pacientů  (R =  0,745), ale i u skupiny pacientů s imunodeficitními stavy (R = 

0,862) a u skupiny pacientů s alergiemi (R = 0,816). Tyto závěry potvrdily naši původní 

hypotézu. Pouze v případě stanovení počtu tzv. NKT buněk (CD56+/CD3+) a jejich korelace 

s počty LGL jsme zaznamenali slabou korelaci u všech 3 sledovaných skupin (R = 0,307; 

0,366; 0,360). 

Abstract 

 The goal of this diploma work was gathering evidence to support the theory, that 

LGL cells, large granular lymphocytes, are identical to the population of NK cells, that are 

detectable by antigen CD56. 

Numbers of the CD56+ cells were gained by flow cytometry measuring the 

expression of antigen CD56 labeled with antibody against CD56. The correlation was 

reviewed with the numbers of LGL cells, which were found in the periferal blood of the 

patient  by microscopic evaluation with common panoptical staining of blood coat. There 

were used the absolute counts of detected parameters for this comparison. The 



 
 

leukocytes from the measured blood count of the patients on the analyzer Advia 2120i 

were used for calculation the absolute counts of LGL cells.  

In the group of patients with  immunodeficiencies and various forms of allergy 

where established an increased number of CD56+/CD3- cells (NK cells), we performed a 

correlation with the number of LGL cells defined microscopically. We found a strong 

correlation betwwen the two methods in the whole group of patients (R = 0,745) but in 

the group of patients with immunodeficiency (R = 0,862) and in the group of patients with 

allergies (R = 0,816). These results confirmed our original hypothesis. Only when we 

determined  the number of NKT cells (CD56+/CD3+) and we correlated it with the number 

of LGL cells we observed a weak correlation with all three studied groups (R = 0,307; 

0,366; 0,360). 



 
 

 Seznam zkratek 

 

ADCC Antibody Dependent Cell Cytotoxicity 

APC gen   Adenomatosis Polyposis Coli 

ATP adenosintrifosfát 

BcL-2 B Cell Lymfoma -2 

BCR B Cell Receptor 

CC Chemokin Cystein 

CLR C-type Lectin Receptors 

CNS centrální nervová soustava 

CTL cytotoxické T lymfocyty 

DD death domény 

DED Death Effector Domain 

DISC Death Introducing Signaling Complex 

EB Epstein-Barrové virus   

EDTA ethylendiamintetraoctová kyselina 

FADD Fas-Associated Deth Domain 

FCM Flow Cytometry 

FS Forward scatter 

GP glykoprotein 

GTP guanosintrifosfát 

HLA Human Leucocyte Antigen 

IL interleukin 

ILT Ig-Like Transkript 



 
 

ITAM Immunoreceptor Tyrosine-based Activating Motif 

ITIM Immunoreceptor Tyrosine-based Inhibitory Motifs 

KAR Killer Activating Receptors 

KIR KillerIg-like Receptors 

LAIR-1 Leucocyte Associated Ig-like Receptor-1 

LAK lymfokiny aktivovaní zabíječi 

LGL Large Granular Lymfocytes 

LIR Leukocyte Ig-like Receptor 

LIS laboratorní informační systém 

LTC-IC Long Term Culture - Initiating Cell 

MPO myeloperoxidáza 

NCAM Neural Cell Adhesion Molecule 

NCR Natural Cytotoxicity Receptors 

NK Natural Killer 

SCID Severe Combined Immunodeficiency Disease 

SS Side scatter 

TCR T Cell Receptor 

TNF  Tumor Necrosis Factor 

TNFR Tumor Necrosis Factor Receptor 
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1. Úvod a zadání práce  

Z praxe vyplývá, že se výrazně zvýšené proliferaci  velkých granulovaných 

lymfocytů, tzv. LGL buněk, v periferní krvi pacienta nevěnuje tolik pozornosti jako 

zvýšenému výskytu jiných zralých buněčných populací. 

V hematologii je možné rozlišit mikroskopicky zralé lymfocyty pouze podle 

morfologického vzhledu na malé lymfocyty, velké lymfocyty a NK buňky. Obor buněčné 

imunologie umožňuje pomocí imunofenotypizace, tzn. navázáním vhodné monoklonální 

protilátky na specifický antigen na povrchu buňky, rozpoznat i funkční typy jednotlivých 

lymfocytů, tzv. T lymfocyty, B lymfocyty a NK buňky. Toto rozlišení není hematologickými 

testy možné. Existují však hypotézy, že by morfologická populace LGL buněk mohla být 

totožná s funkční populací NK buněk.  

Zadáním a cílem naší práce bylo prokázat, že počet CD56+ buněk stanovených 

průtokovou cytometrií bude korelovat s počtem LGL buněk nalezených v nátěru periferní 

krve.  
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2. Teoretická část  

2.1 Imunitní systém 

Imunitní systém je adaptační a regulační soustava vzájemně kooperujících molekul, 

buněk a tkání, která se spolu s endokrinní a nervovou soustavou podílí na udržení integrity 

mnohobuněčného živočišného organismu a na zajištění jeho homeostázy. (1) 

Druhy imunitních mechanismů 

Obratlovci mají pro účinnou obranu proti infekcím k dispozici dvě hlavní složky 

imunitního systému - systém nespecifické (přirozené) imunity a systém imunity specifické 

(adaptivní). (1) Obě pak zahrnují složky humorální, představované různými sérovými 

proteiny a sekretovanými molekulami a buněčné, tvořené různými typy buněk. (2) 

2.1.1 Systém specifické imunity 

Klíčovým mechanismem pro funkci specifické imunity je vznik antigen specifických 

receptorů na B a T lymfocytech. Výsledkem náhodného přeskupování genových segmentů 

u genů pro T a B buněčné receptory je existence obrovského množství receptorů s přesně 

definovanou specifitou. Daní za tuto velkou zásobárnu antigen specifických lymfocytů je, 

že lymfocytů pro jeden určitý antigen je velmi malé množství. Po aktivaci specifického 

lymfocytu musí nejprve dojít ke klonální expanzi a teprve po vytvoření dostatečné 

populace efektorových buněk dojde k rozvoji primární specifické imunitní reakce. (1) 

Tento proces většinou trvá 4 - 7 dní, a po tuto dobu je tedy potřeba, aby obranu 

zajistila nespecifická imunita. Při opakovaném setkání se stejným patogenem je už situace 

odlišná. V organismu jsou již vytvořeny paměťové T a B lymfocyty a sekundární specifická 

imunitní odpověď je mnohem rychlejší. Kromě toho, že rozvoj primární specifické imunitní 

odpovědi trvá dlouho, je ještě důležité zdůraznit, že samotná aktivace antigen specifických 

T lymfocytů je poměrně složitý proces, který je pod velmi přísnou kontrolou. Je to 

nezbytné proto, že aktivace nesprávných lymfocytů může mít fatální následky, např. v 

podobě autoimunitní reakce. (1) 
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2.1.2 Systém nespecifické imunity 

Složky nespecifické imunity, ať již buněčné nebo humorální, jsou schopny rychlé 

detekce přítomnosti patogenu v organismu. Obranná reakce je v případě nespecifické 

imunity velmi rychlá, uniformní a často vede k úplné eliminaci patogenního agens bez 

nutnosti zapojení specifické imunity. Nespecifická imunita nemá mechanismy, které by 

zabezpečily vznik imunologické paměti. (1)  

Nespecifické mechanismy jsou vrozené.  Jsou založeny na molekulách a buňkách, 

které jsou v organismu připraveny předem a jsou obvykle účinné proti mnoha patogenům 

tím, že reagují na strukturní nebo funkční rysy, které jsou jim společné. Humorální složky 

tvoří komplementový systém, interferony, lektiny a jiné sérové proteiny. Buněčné systémy 

jsou reprezentovány fagocytujícími buňkami a přirozeně cytotoxickými buňkami, což jsou - 

NK buňky, přirození zabíječi – natural killers.(2) 

K fagocytujícím buňkám patří buňky vzniklé z myeloidní vývojové větve krvetvorby: 

neutrofily, které operují v krvi, odkud cestují do tkání v místě a čase potřeby, například při 

zánětu. Dále sem patří monocyty, které přestupují z krve do tkání průběžně a mění se zde 

na tkáňové makrofágy připravené k akci v místě svého usazení. Fagocytóza je chápána jako 

komplexní imunitní děj, na němž se spolupodílí více složek imunitního systému.(3) 

2.2 Poruchy imunity 

2.2.1 Imunodeficience 

Jako imunodeficience se označují stavy charakterizované zvýšenou náchylností 

k infekcím. Primární imunodeficience jsou způsobeny obvykle vrozenými poruchami genů, 

kódujících některé proteiny důležité pro funkci imunitního systému. Sekundární jsou 

důsledkem působení vnějších nebo vnitřních faktorů (onemocnění jiného orgánového 

systému se sekundárním dopadem pro imunitní systém).(4) 

Důsledkem imunodeficience jsou rozličné klinické příznaky, z nichž mezi nejběžnější 

patří defekty v protiinfekční a protinádorové imunitě nebo zvýšená vnímavost vůči 

alergickým a autoimunitním chorobám. I přes rozmanitost klinických symptomů existují 

určité příznaky, které v různé míře poukazují na přítomnost imunodeficience.(4) 
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2.2.1.1 Imunodeficience přirozené imunity 

Poruchy fagocytózy 

Postihují hlavně neutrofily, které tvoří první obrannou linii proti extracelulárně 

parazitujícím bakteriím, a monocyty s makrofágy. Klinicky se poruchy fagocytózy projevují 

pyogenními infekcemi kůže, sliznic a vnitřních orgánů, vyvolanými bakteriemi (často 

stafylokoky) a plísněmi (kandidy, aspergily).(4) 

Poruchy NK buněk 

Čisté imunodeficience NK buněk zatím nejsou známé. Defekty v jejich aktivitě jsou 

však pozorovány při některých kombinovaných imunodeficiencích, jako je SCID a 

Chediakův – Higashiho syndrom. Způsobují je nepříznivé mutace genů kódujících zejména 

některé cytokiny, nebo jejich receptory.(4) Indikací k vyšetření NK buněk jsou stavy 

spojené s recidivujícími herpetickými infekcemi.(12) 

2.2.1.2  Deficience komplementu 

Mohou postihovat jednotlivé složky komplementu, faktory nebo regulační 

glykoproteiny (inhibitory, receptory).(4) 

2.2.1.3  Imunodeficience specifické imunity 

Mohou postihovat tvorbu protilátek (B lymfocyty), specifickou buněčnou imunitu 

(T lymfocytů) nebo oba typy lymfocytů. Poruchy T lymfocytů se skoro vždy odrazí i 

v defektní tvorbě protilátek, proto se obvykle vyskytují ve formě kombinovaných 

imunodeficiencí.(4) 

2.2.2 Imunologická tolerance 

Jednou z vlastností imunitního systému, je jeho schopnost rozeznat vlastní a cizí 

struktury. Rozhodujícím obdobím pro vznik tolerance vlastních struktur je doba před 

narozením. Imunitní systém plodu se ve sterilních podmínkách dělohy setkává pouze se 

strukturami vlastními a pak je doživotně toleruje. Naopak s mikroorganismy přichází do 

kontaktu až po narození a okamžitě vůči nim začíná reagovat. Během intrauterinního 

života jsou likvidovány všechny lymfocyty schopné rozeznat vlastní tkáně (delece 
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autoreaktivních klonů), zatímco ty,  které s tělu vlastními antigeny nereagují, přežívají a 

jsou po narození ihned k dispozici.(3) 

Mechanismy narušení imunologické tolerance 

 Genetická predispozice 

 Nerovnováha mezi regulačními T lymfocyty 

 Polyklonální aktivace B lymfocytů 

 Změna vlastního antigenu navázáním jiné molekuly 

 Zkřížená reaktivita protilátky proti dvěma antigenům, z nichž jeden je cizorodý 

 Apoptóza 

 Zpřístupnění sekvestrovaného vlastního antigenu (5) 

 

2.3 NK buňky 

NK (natural killers) buňky jsou důležitou komponentou přirozené imunity, která 

zajišťuje obranné reakce proti virům, parazitárním intracelulárním patogenům a nádorově 

změněným buňkám. Po kontaktu s  poškozenou buňkou jsou NK buňky schopny rychlé 

odpovědi bez předchozí senzibilizace.(6) 

NK buňky tvoří pouze 5 – 10 % mononukleárních buněk v periferní krvi. NK buňky 

se nacházejí ve všech tělních kompartmentech, jejich zastoupení je však v některých 

orgánech odlišné. Například v lymfatických orgánech je počet NK buněk až 10krát vyšší než 

v periferní krvi. Zvýšené počty NK buněk jsou nacházeny i v plicích, játrech nebo slezině.(6) 
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Obrázek č. 1 NK buňka 

2.3.1 Vývoj a vzhled NK buňky 

Vývoj NK buňky začíná v kostní dřeni z pluripotentní kmenové buňky. 

Z pluripotentní kmenové buňky vznikají v průběhu několika prvních dělení buňky, které 

jsou schopny se množit in vitro LTC-IC (Long -Term Culture - Initiating Cell). Dalšími 

děleními a diferenciací vznikají z těchto buněk progenitorové buňky. Část kmenových 

buněk se tak podle potřeby diferencuje a část zachovává pool kmenových buněk. Při 

mitóze se většinou jedna dceřinná buňka diferencuje dále, zatímco druhá zůstává 

kmenovou buňkou. Progenitorová kmenová buňka je schopna diferencovat se do jedné 

nebo více krevních řad. Dalším vývojovým stádiem NK buňky je prekurzorová buňka. 

V případě lymfocytů jde o prelymfoidní stadium, časný lymfocyt, intermediální lymfocyt a 

zralý lymfocyt.(7) 
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Obrázek č. 2 Vývojová řada 

Zralá NK buňka je středně velký až velký lymfocyt 12-16um (7), většinou s 

excentricky uloženým jádrem, které je kulaté až oválné, s vysokým poměrem cytoplazmy k 

jádru a s azurofilními granuly v cytoplazmě. Granula jsou v cytoplazmě buď difúzně 

rozptýlena, nebo soustředěna na jedno místo. Cytoplazma bývá většinou světle modrá. 

Část buněk má okolo granul prosvětlení. (8) 

 

Obrázek č. 3 LGL buňka 



15 
 

2.3.2 Povrchové znaky NK buněk 

NK buňky vznikají vývojovou řadou s T lymfocyty. Ke svému vývoji však nepotřebují 

thymus a vzhledem k absenci BCR nebo TCR není nutná rekombinace genů kódujících tyto 

antigenně vysoce specifické receptory.(9) 

Nenesou nikdy molekulu CD4, avšak zhruba polovina NK buněk má vyjádřen znak 

CD8 v podobě homodimeru αα.(5) 

2.3.2.1 CD56 a CD16 

Znakem, který se za fyziologických podmínek specificky vyskytuje v rámci 

hematopoetických buněk pouze na NK buňkách, je molekula CD56, označovaná jako 

NCAM-1 (Neural Cell Adhesion Molecule – 1). Molekula NCAM-1 je řazena do rodiny 

imunoglobulinových molekul. V nervové tkáni, kde je fyziologicky přítomna v průběhu 

vývoje CNS, je odpovědná za homotypické adhezní interakce s buňkami, které rovněž 

nesou molekulu CD56. Protože molekula CD56 není ve většině případů vyjádřena na 

terčových buňkách pro NK buňky, nesehrává molekula CD56 pravděpodobně významnější 

úlohu v cytotoxické reaktivitě NK buněk.(5) 

Další povrchovou molekulou, kterou mají vyjádřenu takřka všechny NK buňky, je 

CD16. CD16 je nízkoafinním receptorem pro  Fc fragment IgG. Pomocí tohoto receptoru 

mohou NK buňky identifikovat a usmrcovat terče obalené protilátkami. Uvedený fenomén 

se označuje jako na protilátce závislá cytotoxicita (ADCC).(5) 

Protilátka nepůsobí přímo cytotoxicky, pouze zprostředkovává rozpoznání 

nádorové buňky cytotoxickými NK buňkami. Mechanizmy vlastního rozpoznání nádorové 

buňky protilátkou navedenými efektorovými buňkami jsou různé. Makrofágy se orientují 

podle změn v lipidické struktuře membrány, NK buňky podle defektní exprese antigenů 

hlavního histokompatibilního komplexu.(10) 

Makrofágy a NK buňky se naváží pomocí jejich exprimovaného FcRIIIa receptoru na 

CH3 úsek monoklonální protilátky, která je navázána na nádorové buňce. Následně je 

nádorová buňka fagocytována makrofágem nebo lyzována NK buňkou.(10) 
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Míra exprese molekuly CD56 a CD16 je na NK buňkách lokalizovaných v různých 

částech těla odlišná. Obecně lze říci, že buňky s vysokou expresí molekuly CD56 a nízkou 

expresí molekuly CD16 mají nižší cytotoxickou schopnost. Oba znaky se rutinně používají 

k průkazu NK buněk. Ty se nejčastěji určují dvojitou imunofluorescenční technikou jako 

lymfoidní buňky, které nenesou CD3 a exprimují CD16 a CD56.(5) 

NK buňky CD56+ dim a CD56+ bright 

 Na základě exprese dvou molekul, buněčné adhezivní molekuly NCAM - CD56 a 

FcRγ III receptoru označovaného jako CD16, rozlišujeme dvě hlavní subpopulace NK buněk, 

CD56+dimCD16+ a CD56+brightCD16dim/–. Tyto subpopulace NK buněk vykazují funkční 

odlišnosti v odpovědi na stimulaci   IL 2, v zastoupení NKR (Natural Killer Receptors), 

adhezivních molekul a v cytotoxické kapacitě. NK buňky CD56+bright exprimují na svém 

povrchu vysokoafinní receptor pro IL 2 tvořený řetězci α, β, γ (IL 2 Rαβγ), (CD25, CD122 a 

CD132) a expandují v in vitro a in vivo podmínkách i po nízkých dávkách IL 2. Naopak 

CD56+dim exprimují nízkoafinní receptory pro IL 2 tvořený řetězci α, β a jejich proliferační 

odpověď je nízká i na vysoké dávky IL 2. Schopnost usmrcovat terčové buňky je u CD56+dim 

buněk vyšší než u CD56+bright. Tato vlastnost D56+dim buněk je dána přítomností velkého 

počtu cytoplazmatických granul obsahujících perforiny a granzymy a vyšší denzitou 

membránových receptorů pro Fc fragment IgG.(6)  
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Obrázek č. 4 NK buňky, chemokiny a chemokinové receptory 

Subpopulace NK buněk mají odlišné zastoupení v jednotlivých tělních 

kompartmentech, CD56+bright buňky se nalézají v největším počtu v lymfatických uzlinách, 

zatímco CD56+dim buňky jsou většinovou populací v periferní krvi a slezině. Všechny NK 

buňky CD56+bright mají vyjádřeny vysokou denzitou membránový receptor CD94/ NKG2, 

který náleží do C‑ typ lecitinové rodiny a jen malý počet (méně než 10 %) těchto buněk 

exprimuje KIR (Killer Cell Imunoglobulin‑Like Receptor). Buňky CD56+bright mají na svém 

povrchu přítomny CC‑chemokinový receptor 7 (CCR7) a s vysokou denzitou CXC receptor 

3 (CXCR3). CD56+bright buňky exprimují také adhezivní molekuly z rodiny L‑selektinů, které 

zajišťují vazbu s cévním endotelem a umožňují přesun těchto buněk do sekundárních 

lymfatických orgánů, kde následně vstupují do interakcí s T lymfocyty. CD56+dim NK buňky 

mají v naprosté většině (až v  85 %) vysoce vyjádřeny KIR receptory a naopak nízkou 

denzitu CD94/NKG2. Povrchový CCR7 není přítomen, ale silně jsou vyjádřeny CXCR1 a 

CX3CR1. Subpopulace NK buněk se liší i v produkci cytokinů, CD56+bright produkují 

mnohonásobně vyšší množství IFN γ, TNF β,GM‑CSF,    IL 10, a IL 13 než CD56+dim.(6) 
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2.3.2.2 CD27 

Podle tohoto povrchového znaku se rozdělují dvě základní subpopulace NK buněk. 

Většina v krvi cirkulujících NK buněk jsou CD27low . Na těchto buňkách je v menší míře 

exprimován CD56 (CD56+dim ) a na druhou stranu existují CD27high , které mají CD56+dim 

nebo CD56+bright a tyto se vyskytují v subpopulaci CD27high častěji. Exprese CD27 a CD56 se 

jeví jako přesnější ukazatel rozlišení zralých NK buněk, ve srovnání s klasickým stanovením 

CD56.(11) 

2.3.2.3 CD2 

CD2 je pan-T lymfocytárním znakem. V posledních letech byla objevena důležitá 

role CD2 ve spojitosti s NK buňkami, především s jejich lytickou aktivitou a protizánětlivou 

produkcí cytokinů, v případě, že obsadí ligand na tumorových buňkách. Mimo to se 

podskupina CD2 receptorů podílí na patogenezi lymfoproliferativních onemocnění 

vázaných na X chromozom. Mnoho z těchto receptorů se prokázalo v homofilní nebo 

heterofilní  vazbě s jinými molekulami v rámci jedné rodiny. S těmito objevy byl prokázán 

nový mechanismus lymfocytární regulace: NK buňky se mohou spojovat pomocí ligandů se 

sousedícími NK buňkami, což vede k jejich stimulaci. Navíc NK buňky mohou heterofilně 

stimulovat ostatní leukocyty. Tímto způsobem může probíhat interleukocytární 

komunikace, která vede k zesílení imunitní odpovědi.(12) 

2.3.3  Funkce NK buněk  

NK buňky svými receptory poskytují buď aktivační, nebo inhibiční podněty pro 

rozvoj cytotoxické reaktivity. V případě převládnutí aktivačních impulzů se z cytoplazmy 

uvolní granula obsahující perforiny a granzymy. Granula s těmito proteiny migrují k místu 

kontaktu s cílovými buňkami a jejich obsah je uvolněn do mezibuněčného prostoru. 

Perforin se naváže na membránu cílové buňky a umožní vstup granzymu B do buňky. V 

cílové buňce serinová proteáza granzym B aktivuje prokaspázu 3 na její aktivní formu a tím 

je spuštěna kaskáda proteolytických štěpení, které se účastní další enzymy ze skupiny 

kaspáz. Důsledkem je apoptóza cílových buněk.(13) 
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2.3.3.1 Apoptóza 

Apoptóza, programovaná buněčná smrt, je aktivní, do jisté míry reverzibilní proces, 

vyžadující ATP.(14) 

V postnatálním období spočívá zásadní úloha apoptózy v regulaci populací 

imunokompetentních buněk, eliminaci virově infikovaných a nádorově transformovaných 

buněk a likvidaci buněk nepotřebných. Snížená schopnost indukce apoptózy je 

charakteristickou známkou všech nádorových onemocnění.(10) 

Při apoptóze postupně dochází ke ztrátě mezibuněčných kontaktů, změnám 

buněčného jádra a měchýřkovitému „pučení“ cytoplazmatické membrány vyúsťujícímu 

v konečný rozpad buňky za vzniku apoptotických tělísek (fragmenty buňky obalené 

cytoplazmatickou membránou), která jsou endocytována okolními buňkami tkáně a 

nezpůsobují tak rozvoj imunitní reakce.(10) 

Evolučně se vyvinuly dvě hlavní apoptotické dráhy, označované jako receptorová 

(extrinsická) a mitochondriální (intristická). Obě dráhy jsou spouštěny aktivací vlastních 

apikálních kaspáz, které vznikají štěpením neaktivních zymogenů - prokaspáz. Obě 

apoptotické dráhy posléze konvergují do společné apoptotické dráhy, která začíná aktivací 

efektorových kaspáz. Následně dochází k ireverzibilním strukturálním změnám buněčných 

komponent (štěpení aktinu, DNA apod.) a k řízené přeměně buňky v apoptotická 

tělíska.(14) 

Některé TNFR, nazvané death receptory, jmenovitě TNF-R1, CD95/Fas, 

DR3/TRAMP, DR5/TRAIL-R2, DR4/TRAIL-R1 a DR6, se vyznačují intracelulární death 

doménou (DD), jejímž prostřednictvím mohou více či méně efektivně aktivovat iniciační 

kaspázy a spustit apoptotický program.(15) 

Extrinsická apoptóza je spouštěna agregací death receptorů v návaznosti na vazbu 

death ligandů. Agregace death receptorů vede ke vzniku multiproteinového efektorového 

komplexu, zvaného DISC. V DISC dochází k autoaktivaci apikálních kaspáz (CASP8, CASP10), 

které následně štěpí efektorové kaspázy (CASP3,CASP7).(14) 
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Aktivace death receptoru a iniciačních kaspáz 

A. Trimerický death ligand indukuje oligomerizaci membránových molekul 

příslušného receptoru. B. Adaptorový protein FADD interaguje prostřednictvím DD 

s prokaspázou -8/-10. C. Vzniká komplex DISC. D. Aktivni kaspáza -8/-10 se skládá ze dvou 

malých a dvou velkých podjednotek.(15) 

 

Obrázek č. 5 Aktivace death receptoru a iniciačních kaspáz  

Regulace aktivace efektorových kaspáz po ligaci death receptoru 

Iniciační kaspáza -8/-10 štěpením aktivuje efektorové kaspázy nebo štěpením 

proteinu Bid indukuje uvolnění proapoptotických molekul z mitochondriálního 

mezimembránového prostoru a z endoplazmatického retikula, včetně cytochromu c, který 

pak v cytozolu umožňuje interakcí proteinu Apaf-1, ATP a prekurzorů kaspázy -9, aktivaci 

tohoto enzymu a následně efektorových kaspáz. Inhibitory efektorových kaspáz (-3, -6, -7) 

jsou IAP-1, -2, XIAP, Survivin; aktivátory efektorových kaspáz jsou mitochondriální proteiny 

- Smac/DIABLO.(15) 
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Obrázek č. 6 Regulace aktivace efektorových kaspáz po ligaci death receptoru 

2.3.3.2 Inhibiční a aktivační receptory NK buněk 

Inhibiční receptory rozeznávají na cílových buňkách různé alelické formy HLA I. 

třídy. Stimulační receptory patří do skupiny adhezivních molekul. Jejich stimulací jsou v NK 

buňkách aktivovány cytotoxické mechanismy založené na působení perforinů a 

granzymů.(8) 

Inhibiční receptory NK buněk 

KIR (Killer Ig-like Receptors) patří strukturně do rodiny imunoglobulinů, CLR (C-type 

Lectin Receptors) do rodiny C-lektinů. Přirozená cytotoxicita je inhibována, jsou-li 

identifikovány produkty konkrétních alel HLA systému.(5) 

Takovými receptory KIR jsou molekuly p58, které jsou specifické pro HLA C, 

molekula p170/NKB1, která identifikuje HLA B, molekula p140, která identifikuje produkty 

HLA A alel a molekula p49/KIR2DL4, která identifikuje produkty genu HLA G. Další skupina 

receptorů, která identifikuje produkty genu HLA I. třídy je zahrnuta do rodiny označované 

LIR/ILT (Leukocyte Ig-like Receptor/ Ig-Like Transkript). Z nich LIR-1/ILT-2 identifikuje 
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většinu produktů genu HLA I. třídy. Inhibiční receptor LIR-2/ILT-4 rozpoznává produkty alel 

genu HLA F. Všechny uvedené inhibiční receptory jsou transmembránové proteiny I. typu 

z rodiny imunoglobulinových molekul. Druhý typ inhibičních receptorů KIR rozpoznává 

molekuly HLA E. Patří sem heterodimery CD94/NKG2A. Jsou strukturně zařazeny mezi 

transmembránové proteiny II.typu z rodiny C-lektinů. Společným rysem inhibičních 

receptorů NK buněk je přítomnost inhibičních motivů- ITIM (Immunoreceptor Tyrosine-

based Inhibitory Motifs) v jejich cytoplazmatické části. Po identifikaci specifického ligandu 

jsou inhibiční receptory NK buněk fosforylovány na tyrosinových zbytcích jejich motivů 

ITIM a aktivují specifické fosfatázy, které jsou nezbytné pro přenos inhibičních signálů. 

Fosforylace na tyrosinových zbytcích je zajišťována tyrosinovou kinázou p56LEK.(5) 

Aktivační receptory NK buněk 

Povrchové molekuly, které přinášejí aktivační signál vedoucí k cytotoxické aktivitě 

se označují jako receptory KAR (Killer Activating Receptors).(5) 

Mezi aktivačních receptory NCR (Natural Cytotoxicity Receptors) patří mimo jiné 

receptory z imunoglobulinové rodiny NKp46, NKp30, NKp44 rozpoznávající non HLA 

ligandy. NKp46 a NKp30 jsou vyjádřeny na klidových i aktivovaných NK buňkách, NKp44 na 

NK buňkách aktivovaných IL 2, tj. LAK buňkách. NKp46 patří strukturně do 

imunoglobulinové rodiny a byl identifikován jako hlavní aktivační receptor odpovědný za 

cytotoxickou likvidaci nádorově změněných buněk. Receptorové molekuly NCR asociují se 

signálními membránovými proteiny, které ve své struktuře mají zahrnut motiv bohatý na 

tyrozinové zbytky ITAM (Immunoreceptor Tyrosine-based Activating Motif). Molekuly 

s ITAM jsou membránové proteiny přenášející signály. Denzita exprese a funkční aktivita 

molekul rodiny NCR je odlišná mezi různými osobami.(5) 

Protinádorovou aktivitu NK buněk zprostředkovanou NCR doplňuje aktivita NKG2D, 

který je členem rodiny C-lektinů.  Reaguje s ligandy MIC-A a MIC-B, strukturně podobné 

molekulám  HLA I. třídy. K jejich expresi dochází v průběhu zátěže buňky. Jsou vyjádřeny 

na nádorových buňkách epitelového původu. Povrchová molekula NK buněk p50, z rodiny 

imunoglobulinů, je schopna po identifikaci vlastních molekul HLA I. třídy, poskytnout 

aktivační signál pro NK buňky. Další aktivační molekula NK buněk je C-lektinová molekula 

CD94, asociovaná s NKG2C. Heterodimer CD94 NKG2C poskytuje aktivační signál pro NK 
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buňku. Na povrchu NK buněk je vyjádřena celá skupina membránových receptorů, které 

slouží jako kostimulační signály. Molekula 2B4 (CD244) interaguje s membránovou 

molekulou CD48. Do rodiny lektinových membránových molekul patří i NKR-P1A (CD161), 

který přináší proaktivační podněty. Interakce CD2 (pan-T lymfocytání znak) s molekulou 

LFA-3 (CD58) přispívá k aktivaci NK buněk. Další kostimulační molekuly NK jsou CD27 a 

CD46.(5) 

Tabulka č. 1 Charakteristické buněčné receptory NK 

NK Receptor Family Molekular Nature Genetic Complex Ligands 

KIR Ig-superfamily LRC (19q13.4) HLA-A, -Bw, -Cw, -G 

LIR/ILT Ig-superfamily LRC HLA Class Ia (-G) 

CD94/NKG2 C-type lectin-like NKC (12p12.3 - 13.2) HLA Class Ib (-E) 

NKG2D C-type lectin-like NKC MIC  and    MHC class I-like 

NCR Ig-superfamily Various, incl. MHC (NCR3), 

LRC 

Viralhemagglutinins and 

others 

2.3.4 Aktivátory NK buněk 

2.3.4.1 Interferony  

Interferon alfa aktivuje především přirozené zabíječe (NK buňky) a na řadě buněk 

zvyšuje expresi HLA znaků I. třídy.(16) 

Interferon gama – je produkován NK buňkami a hraje důležitou roli přirozené 

imunitní odpovědi. Projevuje antivirové a antiproliferační vlastnosti. Je mocným 

aktivátorem mononukleárních fagocytů a zvyšuje jejich schopnost usmrcovat pohlcené 

mikroorganismy i nádorové buňky. Podněcuje také diferenciaci B a T lymfocytů a aktivuje 

NK buňky, neutrofilní leukocyty a cévní endotelie. Klíčovou vlastností je indukce HLA znaků 

I. třídy.(16) 

NK buňky u pacientů s nádorovým onemocněním vykazují změnu schopnosti 

produkce INF. Různé studie ukázaly, že izolované buňky pacientů s rakovinou mohou i 
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potlačit produkci INF. Tato skutečnost odráží imunosupresi a nedostatečnou 

protinádorovou imunitní odpověď u pacientů s rakovinou a stala se užitečnou informací 

pro pochopení karcinomu a jeho patogeneze.(17) 

Všechny typy interferonů tedy projevují, byť s určitými rozdíly, protivirovou 

(antimikrobiální), antiproliferační, pyrogenní a imunoregulační (imunomodulační) aktivitu. 

V imunomodulační aktivitě se uplatňuje zvláště podnětné působení na systém NK buněk 

(je urychleno zrání prekurzorů a přechod do vyzrálých typů, jež jsou navíc aktivovány), a 

aktivace makrofágů a dendritických buněk k expresi HLA znaků I. i II. třídy a k vyšší 

protivirové, baktericidní i tumoricidní účinnosti.(16) 

2.3.4.2  Chemokiny 

Prostřednictvím chemokinových receptorů a jejich ligand je uplatňován 

chemotaktický gradient vedoucí k polarizaci a migraci NK buněk do poškozených tkání.(6) 

Řada studií prokázala inhibiční efekt chemokinů na růst nádorů. Chemokiny CCL3, 

CCL21, CCL27, CX3CL1 uvolňované v místě nádoru přitahují cytotoxické T lymfocyty, NK 

buňky a dendritické buňky, které se podílejí na účinné protinádorové odpovědi. CX3CL1 

zesiluje protinádorovou aktivitu NK buněk. Chemokin CCL5 je široce exprimován na 

různých imunokompetentních buňkách, včetně aktivovaných NK buněk.(6) 

Chemokinové receptory na NK buňkách 

Přítomnost povrchových receptorů pro chemokiny se u NK buněk liší podle exprese 

CD16 molekuly. NK buňky CD16+ mají silně vyjádřené molekuly CX3CR1, CXCR1 a CXCR4, 

slabě exprimované CXCR2 a CXCR3 molekuly, receptory CCR1-7, CCR9 a CXCR5 nejsou 

přítomny. Na NK buňkách CD16– není membránový receptor pro CXCR1 detekován a 

receptor pro CX3CR1 je přítomen v nízké denzitě, zatímco receptory CCR5, CCR7, CXCR3 a 

CXCR4 jsou silně vyjádřeny. Membránové molekuly CCR1–4, CCR6, CCR9 a CXCR2 nejsou 

na CD16– NK buňkách detekovány.(6) 

V případě receptorů pro CC chemokiny se shodují závěry dvou studií v absenci 

receptorů CCR1, CCR2, CCR3, CCR4, CCR5, CCR6, CCR7, CCR8 a CCR9 na povrchu klidových 
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NK buněk. K zvýšení exprese receptorů CCR2, CCR4, CCR5 a CCR8 dochází až po in vitro 

aktivaci IL 2 nebo IL 15.(6) 

Vliv chemokinů na chemotaxi NK buněk 

Nádorové mikroprostředí určované interferony, interleukiny a zvláště chemokiny je 

rozhodující pro charakter zánětlivé reakce. Vlivem chemotaktického gradientu 

nádorového mikroprostředí jsou přitahovány T lymfocyty, dendritické buňky, granulocyty, 

makrofágy i NK buňky. Všechny uvedené buňky mohou produkovat chemokiny a spolu s 

chemokiny tvořenými nádorovými buňkami mají určující vliv na charakter zánětlivé 

reakce.(6) 

2.3.4.3 Interleukiny 

Po stimulaci IL 2 byly zjištěny velké rozdíly v distribuci subpopulací CD16. Buňky 

s vyšší expresí CD16 mají současně větší expresi NCR a NKG2D. Při podání NK buněk 

stimulovaných IL 2 transplantovaným příjemcům bylo dosaženo snížení produkce vlastních 

NK buněk v periferní krvi, čímž došlo k žádoucí imunosupresi.(18) 

Interleukin 12 je klíčový regulátor imunitních reakcí namířených proti 

intracelulárním patogenům. Hlavním zdrojem IL 12 jsou aktivované makrofágy a 

dendritické buňky.(14) 

IL 12 byl původně identifikován jako NK buněčný stimulující faktor NKSF a je 

produkován hlavně APC buňkami. IL 12 hraje důležitou roli jak v přirozené tak v získané 

imunitní odpovědi. Vede k produkci INF γ NK buňkami a hraje klíčovou roli v rozvoji Th1 

typu imunitní odpovědi. IL 12 vykazuje zvýšenou cytotoxicitu a senzitivitu NK buněk i proti 

jinak rezistentním cílovým buňkám.(18) 

IL 15 aktivuje T lymfocyty a NK buňky. IL 18 indukuje aktivaci Th1 lymfocytů a NK 

buněk a je výrazným stimulátorem exprese INF γ. Také IL 21 má významné stimulační 

účinky na T lymfocyty a NK buňky.(14) 
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2.4 Onemocnění z NK buněk 

Maligní onemocnění 

Leukemie z velkých granulárních lymfocytů, má dlouhodobý, nízce agresivní 

průběh. Trvalý vzestup počtu těchto buněk představuje klonální proliferaci buď s CD3+ 

nebo CD3- lymfocytů. Populace CD3+ představuje aktivní cytotoxické T lymfocyty a CD3- 

představuje NK buňky. Klonální proliferací těchto buněk vznikají T-LGL (T Cell Large 

Granular Lymfocyte Leukemia) nebo NK- LGL (NK- Cell Large Granular Lymfocyte 

Leukemia) dle WHO klasifikace.(19) 

Extranodální NK/T lymfom nazální a lymfom nazálního typu se typicky manifestuje 

u mužů čtyřicátníků. Bývá asociován s EB virovou infekcí, vzniká extranodálně, je 

lokalizován a má typickou angiodestruktivní proliferaci s ložisky nekróz. Nemoc má 

agresivní průběh. Lymfom proliferuje v paranazálních dutinách a způsobuje destrukci 

patra. Méně často může stejný histologický typ vzniknout i v jiných orgánech, pak se 

nazývá extranodální NK/T lymfom nazálního typu.(19) 

Vliv virů a bakterií na imunitní systém 

Řada bakterií a virů ale v průběhu dlouhodobých vzájemných interakcí 

s makroorganismy rozvinula nejrůznější strategie k překonání imunitního systému. 

Mikroorganismy jsou schopny vyhnout se fagocytóze, lytickému účinku komplementu, 

působení protilátek i cytotoxickým lymfocytům a NK buňkám, případně na přechodnou 

dobu (u chronických infekcí i dlouhodobě) tlumit reaktivitu imunitního systému, čili 

působit imunosupresivně. Některé infekce mohou přímo napadat tkáně lymfatického 

systému a poškozovat tak jeho funkci.(20) 

Viry 

Buňky infikované viry, exprimují na svém povrchu virové antigeny. K aktivaci 

cytotoxické funkce napomáhá snížení exprese molekul MHC I. třídy na cílové buňce, ke 

kterému při virové infekci často dochází.(20) 

Řada virů po průniku do buňky mění povrchovou expresi a funkčnost MHC molekul 

I. a II. třídy, takže narušují rozpoznávání infikované buňky prostřednictvím T lymfocytů 

(pomocných CD4+ i cytotoxických CD8+). Vzhledem k tomu, že snížená exprese MHC I. 
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třídy zvyšuje citlivost buněk k zabíjení NK buňkami, některé viry (např. HIV, EBV, HCV) 

selektivně inhibují HLA antigeny. Potlačují expresi HLA A, HLA B, které slouží jako ligandy 

pro CTL, ale nikoliv expresi HLA E, HLA C, které se vážou na inhibiční receptory NK buněk, a 

tím tlumí jejich cytotoxickou aktivitu. Mnoho virů také potlačuje expresi kostimulačních 

molekul (např. ICAM 1, B7.2). K další obranné virové taktice patří suprese indukce 

apoptózy – programované buněčné smrti. Tímto způsobem jsou viry (např. herpetické) 

díky svým antiapoptotickým proteinům v buňce chráněny před likvidací indukovaným 

cytotoxickými T lymfocyty nebo přirozenými zabíječi.(21) 

Bakterie 

Cytotoxická aktivita se rozvíjí na základě rozpoznávání cílové buňky heterogenní 

populací inhibičních a stimulačních receptorů. Zprávy o zabíjení bakterií NK buňkami jsou 

ojedinělé a nelze je pokládat za spolehlivě prokázané. Ačkoliv rozpoznávání NK buňkami je 

nespecifické, jejich aktivita je ovlivňována i cytokiny vznikajícími po specifické stimulaci T 

lymfocytů. Kombinací mechanismů nespecifické a specifické imunity je účast NK buněk při 

ADCC. Při ADCC mohou být patrně zabíjeny i některé bakterie. (20) 

2.5 Vyšetření NK buněk 

2.5.1 Funkční testy 

Nejčastější metodou je cytotoxický test založený na uvolňování radioaktivně 

značeného chromu. Metoda slouží k detekci defektní funkce systému 

granzym/perforin.(13) 

Neradioaktivní metody zahrnují kolorimetrické metody pomocí stanovení laktát 

dehydrogenázy uvolněné z cílových buněk, nebo vitální barvení pomocí různých barev a 

mikroskopické nebo cytometrické vyhodnocení.(13) 

Jde o funkční testy, takže jsou všechny zatíženy velkou variabilitou. 

Nejpropracovanější je test radioaktivní, který se ale může provádět jen na pracovišti 

s příslušným atestem. V rutinní diagnostice se cytotoxické testy uplatňují velmi zřídka a 

provádějí se také v rámci monitorování protinádorové terapie na specializovaných 

pracovištích v rámci klinického výzkumu.(13) 
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 2.5.2 Průtoková cytometrie 

Metoda průtokové cytometrie je v současné době považována za standardní 

metodu analýzy částic v suspenzi. Umožňuje kvalitativní a kvantitativní analýzu optických a 

fluorescenčních vlastností částic. Abychom dostali při analýze relevantní výsledky, měla by 

vyšetřovaná suspenze obsahovat nejlépe 105 – 106 částic v jednom mililitru. Průtokový 

cytometr se skládá ze tří vzájemně propojených systémů. Fluidika, optika a 

elektronika.(22) 

Fluidika 

Fluidika zajišťuje transport částic, které jsou vstřikovány do unašecí tekutiny malým 

otvorem. Ideální pozice jednotlivých částic vzhledem k senzorům je nastavena pomocí 

hydrodynamické isofokusace unášecí tekutiny. Tím, že dochází k zúžení kapiláry, je 

zajištěno, že měřicím bodem projde právě jedna částice. Parametry fokusace lze 

uživatelsky upravovat.(22)          

    

   

 Obrázek č. 7  Fluidika 

 Optika 

Částice v měřící cele je ozářena monochromatickým zářením. Optika zajišťuje 

interakci analyzovaných částic s excitovaným fluorochromem a elektromagnetickým 

vlněním emitovaným zdrojem monochromatického záření. Optický systém se skládá z 

excitační optiky a sběrných optických cest. Nejběžnějším laserem používaným v 

komerčních analyzátorech je vzduchem chlazený argonový laser emitující záření při 488 

nm. Jeho výhodou je, že umožňuje excitaci několika fluorochromů současně. Sběrnou 
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optiku tvoří soustava čoček, zrcadel a filtrů. Čočky usměrňují fotony emitovaného záření, 

zrcadla a filtry rozdělují světelné paprsky na příslušné detektory.(22)   

   

 

 

Obrázek č. 8 Detekce signálu 

Detekce a zpracování signálu 

Výsledkem interakce částice se zářením je signál, který je detekován v závislosti na 

jeho intenzitě. Lineárně rozptýlené záření, které dopadá na detektor umístěný v ose 

dopadajícího paprsku se nazývá Forward scatter (FS). Tento parametr určuje velikost 

částice. Čím větší je rozptyl světla, tím větší je částice. Bočně rozptýlené záření, které 

dopadá na detektor umístěný kolmo na osu dopadajícího paprsku se nazývá Side scatter 

(SS). Intenzita tohoto záření je nižší a proto je zesilována fotonásobičem. Je to parametr, 

který odráží granularitu částice. Vynesením signálu SS a FS do dvourozměrného grafu 

získáme záznam rozdělení částic dle jejich velikosti a granularity.(22)  

Fluorescence 

Třetím typem signálu, který získáme po ozáření částice je fluorescenční záření. 

Intenzita fluorescence je nízká a stejně jako u signálu SS je potřeba ji zesilovat 

fotonásobičem. Rozdíl mezi vlnovou délkou excitujícího a emitovaného záření se nazývá 

Stokesův posun. Pro každý fluorochrom je definován Stokesův posun. V průtokové 
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cytometrii se používají takové fluorochromy, které dosahují absorpčního maxima při 

vlnových délkách poskytovaných komerčně dostupnými lasery. Nejběžnější cytometry mají 

nejméně čtyři, častěji už šest nebo osm detektorů. To umožňuje stanovit až osm 

parametrů současně v jedné zkumavce.(22) 

Pro účely FCM se jednotlivé monoklonální protilátky kovaletně váží s různými 

komerčně dostupnými fluorochromy. Ke každému prakticky používanému laseru existuje 

celá skupina fluorochromů s dostatečně silnou absorpcí v dané oblasti spektra a rozdílnou 

emisní charakteristikou.(23) 

Dnes je takto klasifikováno již více než tři sta lidských CD znaků rozpoznávaných 

monoklonálními protilátkami, z nichž mnohé mají dobře definované protějšky u 

laboratorních zvířat a veterinárně důležitých druhů.(23) 

Označení suspenze buněk komplexním koktejlem monoklonálních protilátek, každé 

z nich vázané k jinému fluorochromu (tedy molekule s jinou barvou fluorescence), je 

základní princip vícebarevné imunofenotypizace. Intenzita fluorescence jednotlivých 

buněk je v ideálním případě přímo uměrná množství navázané monoklonální 

protilátky.(23)  

 Analýza a interpretace dat pomocí počítačového systému 

Signály získané z optiky jsou převáděny na elektrické impulsy a pomocí 

počítačového softwaru jsou zobrazeny uživateli. Každý impuls se ukládá se jako datový 

soubor LIST MODE FILE, kde jsou data připravena k další analýze. K zobrazení událostí se 

používají různé grafické záznamy.(22) 

Pokud na osu x vyneseme intenzitu signálu a na osu y množství buněk, získáme 

jednoparametrový histogram. Mnohem častěji se používají dvouparametrové histogramy, 

kde je na ose x zobrazena intenzita jednoho signálu a na ose y intenzita druhého signálu. V 

tomto grafickém zobrazeni je každá událost zobrazena jako tečka. Množstvi částic je dáno 

hustotou bodů (tzv. dot plot histogram) nebo hustotou čar (tzv. contour – plot 

histogram).(22) 
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Obrázek č. 9 Příklady grafického zobrazení 

Většina software komerčních přístrojů umožňuje i zobrazení v trojrozměrném 

izometrickém grafu. V jednom experimentu získáme množství informací o všech částicích, 

které se nacházejí v analyzované suspenzi. Každá částice nám poskytuje signál rozptylu 

Forward scatter a Side scatter. (22) 

2.6 NKT buňky 

NKT buňky představují subpopulaci T lymfocytů, která nese řadu znaků NK buněk, a 

jsou tedy součástí jak adaptivní, tak vrozené imunitní obrany. Kombinací charakteristik jak 

NK buněk tak T lymfocytů vzniká unikátní povaha NKT buněk: stejně jako NK buňky jsou 

schopny cytolytické reakce granzym/perforinovým mechanizmem nebo 

prostřednictvím death ligandů a neproliferují klonální expanzí. Na rozdíl od NK buněk však 

nejsou primárně stimulovány systémem aktivačních a inhibičních receptorů, ale interagují 

svým specifickým  TCR s glykolipidy, prezentovanými CD1d, a stejně jako T lymfocyty mají 

paměťový fenotyp.(24) 

NKT vykazují NK markry (CD161 a CD94), stejně jako T buněčné receptory (TCR) α a 

β, s restringovaným repertoárem, které je odlišují od NK buněk, jež postrádají TCR, také 

neinteragují s peptidovými antigeny, prezentovanými MHC class I a II.(25) 

Rychlá odpověď NKT buněk je charakteristická pro přirozenou imunitu a může 

polarizovat cytokiny, aby byla regulovaná adaptivní imunita. NKT buňky jsou kritické v 
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imunitní odpovědi na virové infekce a malárii, na imunitu nádorovou a některé 

autoimunitní choroby.(25) 

Dvojakost charakteru NKT buněk se odráží také v produkci cytokinů; NKT buňky 

mají schopnost po aktivaci produkovat značné množství cytokinů, a to jak prozánětlivých 

TH1 – jako jsou INF γ a TNF – stimulujících cytotoxickou reakci, tak supresivních TH2 

cytokinů – jako jsou IL 4, IL 10 a IL 13. Různorodé spektrum cytokinů produkovaných NKT 

buňkami ukazuje na jejich výrazný imunoregulační potenciál, z něhož ovšem není snadné 

vyvodit jednoznačný efekt.(24) 

Úloha NKT buněk je kontroverzní i v rámci protinádorové imunity, přestože role 

imunitního stavu – především jeho nespecifické složky – při kontrole nádorového růstu a 

diseminace je klíčová. In vitro jsou stimulované NKT buňky schopny cytotoxické aktivity 

směrem k buňkám různých nádorových linií, podobně jako NK buňky. Nicméně, z 

experimentů na myších modelech vyplývá imunosupresivní úloha NKT buněk při indukci 

tolerance vlastního, kdy jsou schopny tlumit rozvoj autoimunopatologické reakce, a také 

při potlačení protinádorové imunity. NKT buňky se nacházejí v různých tělních tekutinách a 

ve většině orgánů.(24) 
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3. Praktická část 

3.1 Charakteristika testovaného souboru 

U pacientů, kteří měli zjištěnou zvýšenou expresi CD 56 na lymfocytech průtokovou 

cytometrií, byl proveden mikroskopický diferenciál. Jde o soubor pacientů 

s imunodeficientními diagnózami a různými formami alergií. 

Pacientů testovaných v období od ledna 2012 do prosince 2012 bylo 89, z toho 46 

mužů a 43 žen. Věkové rozmezí bylo od 5 – 84 let s průměrným věkem 45 let. Testované 

osoby byly rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvořili pacienti s diagnózami 

imunodeficience a druhou pacienti s alergiemi. Imunodeficitních osob bylo 42, alergiků 47. 

Aby se dalo korektně porovnat množství jednotlivých buněčných populací 

zjištěných mikroskopicky a průtokovou cytometrií bylo nutné zjistit jejich absolutní počty. 

U CD znaků se počítaly poměrem celkového počtu lymfocytů a relativních počtů 

subpopulací. U LGL buněk, z poměru počtu leukocytů získaných měřením krevního obrazu 

v analyzátoru a relativního počtu LGL buněk nalezených mikroskopicky. 

3.2 Materiál a metody 

3.2.1  Stanovení CD56+ buněk na analyzátoru Cytomics FC500 MPL  

Princip metody 

K analýze byl použit analyzátor Cytomics  FC500 MPL firmy Beckman Coulter. 

Principem měření spočívá v tom, že ke vzorku plné nesrážlivé krve se přidají monoklonální 

protilátky s navázaným fluorochromem. Dojde k jejich specifické vazbě na příslušné 

antigeny na povrchu leukocytů. Poté jsou lyzačním roztokem ve vzorku lyzovány 

erytrocyty. Dále jsou vzorky analyzovány v průtokovém cytometru. Lymfocyty značené 

fluorescein isothiocyanátem (FITC) emitují žluto-zelené světlo (maximum při 515 nm), 

lymfocyty značené phycoerythrinem (PE) emitují červeno-oranžové světlo (maximum při 

580 nm).(26) 



34 
 

 

Obrázek č. 10 Beckman Coulter Cytomics FC500 MPL  

Fáze před vyšetřením 

Krev je nutno odebrat do sterilní zkumavky obsahující heparin sodný, lze použít i 

zkumavky s K3EDTA. Krev musí být do vyšetření uchovávána při pokojové teplotě (15 – 25 

°C), Stabilita krve je 24 hodin od odběru.  

Omezení a interference 

Pro analýzu nesmí být použity zamražené, hemolytické a sražené vzorky plné krve. 

Špatně analyzovatelné mohou být vzorky od pacientů užívajících imunosupresiva. U 

některých vzorků nemusí dojít k úplné lýze, jako např. u vzorků od pacientů s rezistencí 

erytrocytů na lýzu, se zvýšeným počtem jaderných erytrocytů, myelofibrózou, srpkovitou 

anémií, thalasémií a sférocytózou. Přítomnost blastických buněk nebo nezlyzovaných 

červených krvinek může interferovat s výsledky testů.  

Zkřížené reakce, které mohou komplikovat analýzu: antigen CD45 reaguje slabě se 

zralými cirkulujícími erytrocyty a destičkami, antigen CD8 přítomný na subpopulaci NK a T 

lymfocytů a antigen CD16 reaguje slabě s neutrofily. 

Manipulace se vzorky  

Pokud není možné vzorek zpracovat do 24 hodin od odběru, musí se plná krev 

fixovat: TransFix (Cellular Antigen Stabilizing Reagent) – výrobce Cytomark. 
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Zkumavku z dodávaného setu je nutné označit identifikačními údaji pacienta. Do 

zkumavky, která je výrobcem naplněna 200 µl fixačního roztoku se přidá 1 ml promíchané 

krve. Po uzavření se obsah promíchá tak, aby se fixační roztok dostal do celého vzorku 

krve. Vzorek je stabilní 10 dnů při 4°C a 7 dnů při pokojové teplotě.  

Reagencie  

Protilátky značené fluorochromy:  

 CD45+ PC7 (Phycoerythrin Cyanin 7) - výrobce Immunotech 

 CD3+ FITC  (Fluorescein isothiocyanate)- výrobce Exbio 

 CD 16+ 56+ PE (Phycoerythrin)- výrobce Exbio 

Pracovní roztoky analyzátoru (Výrobce: Becton, Dickinson and Company) 

 Cell Wash - promývací roztok 

 FACS Flow - unášecí tekutina 

 FACS Shut down solution - ukončovací roztok 

 FACS Clean - čistící roztok  

Ostatní roztoky: 

Lyzační roztok k lyzování erytrocytů. Příprava: 33,16 g NH4Cl, 4 g NaHCO3, 0,148 g EDTA do 
4 l destilované vody. 

Postup 

 Do označené zkumavky pipetovat:  

- 25 μl plné krve  

- po 5 μl příslušné protilátky s fluorochromem 

 Obsah zkumavky promíchat na míchačce a inkubovat při teplotě prostředí 20 
minut. 

 Po inkubaci krve se značenou protilátkou pipetovat 500 μl lyzačního roztoku, obsah 
promíchat. 

 Inkubace 15 minut (dojde k lýze erytrocytů, které jsou pro měření CD znaků na 
leukocytech nežádoucí). 

 Po uplynutí této doby se promíchaná zkumavka vloží do analyzátoru k měření. 
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Tabulka č. 2 Subpopulace lymfocytů  

Vlastnost B lymfocyty T lymfocyty NK buňky 

Procentuální zastoupení 
z celkového množství 
lymfocytů 

20 - 30 % 60 - 70 % 10 - 15 % 

Typické diferenciační 
antigeny 

CD19, CD20 
CD24, CD72 

CD2, CD3 
CD4 nebo CD8 

CD16, CD56 
CD57 

Jiné funkční znaky BCR, FcR, LFA-3 TCR, LFA-1, LFA-3 LFA-1 

3.2.2 Mikroskopické hodnocení LGL buněk 

Velké granulární lymfocyty je popisné pojmenování velkých vyzrálých lymfocytů 

majících četná jemná azurofilní granula s cytochemickým průkazem kyselé fosfatázy. Tyto 

buňky jsou fyziologicky přítomny v periferní krvi přibližně v počtu 220 buněk na 1μl. 

Morfologicky je pro ně typický nadbytek cytoplazmy s jemnými azurofilními granuly. Jsou 

to NK, méně již NKT buňky.(19) 

Princip metody 

Mikroskopické vyhodnocení relativního počtu LGL lymfocytů z celkového počtu 

dvou set leukocytů zastižených v panopticky obarveném nátěru periferní krve. 

Fáze před vyšetřením  

Krev je nutno odebrat do zkumavky obsahující K3EDTA. Krev musí být do provedení 

nátěru uchovávána při pokojové teplotě (15 – 25°C). Nátěr musí být proveden a fixován do 

5 hodin od odběru. 

Reagencie 

 May Grünwald – výrobce Penta 

 Giemsa Romanowski – výrobce Penta 

 Fosfátový pufr  pH 6,7 -6,8 - výrobce Dr.Kulich Pharma 

 Imerzní olej – výrobce Olympus 

 Benzín – výrobce Dr.Kulich Pharma, k otěru imerze 

 70% Ethanol - výrobce Dr.Kulich Pharma, k očištění mikroskopu 
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 Destilovaná voda – vlastní výroba – úpravna vody (reverzní osmóza) Goro – 
výrobce GORO s.r.o. 

Přístroje a pomůcky 

 Barvící automat Mirastainer II+ nosič skel  - výrobce VWR International GmbH 

 Mikroskop Olympus BX41 – výrobce Olympus 

 

  Obrázek č. 11 Mirastainer II   

Postup 

 Příprava přístroje Mirastainer II k barvení nátěrů s barvami May Grünwald a 

Giemsa Romanowski: 

- vana v první pozici automatu se naplní barvou May Grünwald 

- vana v druhé pozici se naplní destilovanou vodou  

- vana ve třetí pozici se naplní roztokem Giemsa Romanowski ředěného 

fosfátovovým pufrem v poměru 1: 9    

- vana ve čtvrté pozici se naplní destilovanou vodou     

- do nosiče, který je součástí automatu, se vloží dobře zaschlé nátěry 

připravené k barvení a nosič se upevní do ramene automatu     

 Provedení nátěru: 

- promíchání zkumavky s K3EDTA  

- aplikace kapky krve na podložní sklo pomocí adaptéru, který se upevní na 

víčko zkumavky  a zároveň jej propíchne 

- provedení nátěru na podložní sklo označené identifikačními údaji pacienta 

pomocí roztěrového skla (hustota nátěru se musí postupně snižovat až „do 

ztracena“, konec nátěru má být do tvaru oblouku) 

- zaschnutí nátěru  
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 Obarvení nátěru panoptickým barvením v přístroji Mirastainer II. V přístroji je 

nastaven program barvení tak, aby byly nátěry zcela ponořeny: 

- 5 minut v May Grünwald  

- 2 minuty v destilované vodě 

- 15 minut v roztoku Giemsa Romanowski 

- 2 minuty v destilované vodě 

- po barvení se nátěry suší teplým vzduchem 

 Vyhodnocení mikroskopického diferenciáního rozpočtu leukocytů: 

- přehledné zhodnocení nátěru při zvětšení 200 – 400násobném zvětšení 

(hodnotí se buněčnost, kvalita a obarvení nátěru, rozložení buněk, 

přítomnost buněk v koncových a okrajových částech nátěru, kde mohou být 

nahromaděny velké a patologické buňky). (27) 

- vlastní rozpočet leukocytů při zvětšení 1000x pod imerzním olejem 

- k hodnocení se vybírá část nátěru, ve které jsou buňky rovnoměrně 

rozprostřeny (erytrocyty se nepřekrývají), nejčastěji se jedná o místo cca 1 

cm od konce nátěru  

- nátěr v mikroskopu se hodnotí meandrovitým rovnoměrným pohybem 

objektivu na podložním skle přes vrstvu imerzního oleje, na šířku skla od 

jednoho okraje k druhému. (27) 

- Diferenciální počet leukocytů v periferní krvi se provádí v rámci zpřesnění 

výsledku na 200 elementů: 

1. ve fyziologickém nátěru jsou přítomny tyto elementy bílé řady:  

neutrofilní segmenty 
neutrofilní tyče 
eozinofilní segmenty 
bazofilní segmenty 
lymfocyty  
monocyty 

morfologicky je možné rozpoznat pouze malé, velké a velké granulární 

lymfocyty (27) 
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Rozmezí hodnot leukocytů a diferenciálu:  

Tabulka č. 3 Absolutní počty leukocytů a diferenciálu (29) 

Věk 

Leukocyty - 

počet                 

WBC (10
9
/l) 

Neutrofilní 

segmenty           

NEUT   (10
9
/l) 

Neutrofilní 

tyče         

BAND   (10
9
/l) 

Lymfocyty 

LYMP          

(10 
9
/l) 

Monocyty 

MONO   

(10
9
/l) 

Eosinofily 

EOS    

(10
9
/l) 

Basofily                

BASO    

(10
9
/l) 

4-6 let 5,0 - 15,5 1,6 - 9,5 0,0 - 0,6 1,6 - 9,3 0,5 - 1,4 0,0 - 1,1 0,0 - 0,3 

6-8 let 4,5 - 14,5 1,9 - 9,1 0,0 - 0,6 1,3 - 7,5 0,0 - 1,3 0,0 - 1,0 0,0 - 0,3 

8-10 let 4,5 - 13,5 1,9 - 8,6 0,0 - 0,5 1,3 - 6,6 0,0 - 1,1 0,0 - 0,5 0,0 - 0,3 

10-15 let 4,5 - 13,5 2,0 - 9,1 0,0 - 0,5 1,1 - 6,5 0,0 - 1,2 0,0 - 1,0 0,0 - 0,3 

Nad 15 let 4,0 - 10,0 2,0 - 7,0 0,0 - 0,5 0,8 - 4,0 0,8 - 1,2 0,0 - 0,5 0,0 - 0,2  

 

Tabulka č. 4 Relativní počty leukocytů a diferenciálu (29) 

Věk 

Leukocyty - 

počet                 

WBC (10
9
/l) 

Neutrofilní 

segmenty           

NEUT (%) 

Neutrofilní 

tyče         

BAND (%) 

Lymfocyty 

LYMP          

(%) 

Monocyty 

MONO    

(%) 

Eosinofily 

EOS           

(%) 

Basofily                

BASO     

(%) 

4-6 let 5,0 - 15,5 32 - 61 0 - 4 32 - 60 1 - 9 0 - 7 0 - 2 

6-8 let 4,5 - 14,5 41 - 63 0 - 4 29 - 52 0 - 9 0 - 7 0 - 2 

8-10 let 4,5 - 13,5 43 - 64 0 - 4 28 - 49 0 - 8 0 - 4 0 - 2 

10-15 let 4,5 - 13,5 44 - 67 0 - 4 25 - 48 0 - 9 0 - 7 0 - 2 

Nad 15 let 4,0 - 10,0 47 - 70 0 - 4 20 - 45 2 - 10 0 - 5 0 - 1 

 

2. patologicky mohou být v nátěru periferní krve přítomna všechna 

vývojová stádia krevních elementů a vzácně i nehematopoetické 

maligní buňky a krevní paraziti. (27) 
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3. v nátěru se hodnotí i přítomné erytroblasty (početně na 100 

leukocytů) a morfologické změny v leukocytech, erytrocytech a 

trombocytech  

3.2.3 Stanovení krevního obrazu  

Stanovení absolutního počtu leukocytů a lymfocytů u sledované skupiny pacientů 

je důležité pro následný výpočet absolutního počtu CD56+ buněk a LGL buněk. Ke  

stanovení parametrů krevního obrazu a diferenciálního počtu leukocytů byl použit 

analyzátor ADVIA 2120i firmy Siemens. 

Princip 

Analyzátor ADVIA 2120i stanovuje počty leukocytů na principu analýzy pomocí 

signálů rozptylu laserového světla pod dvěma úhly. Diferenciální počet leukocytů je 

stanoven na principu průtokové fluorescenční cytometrie, kdy se leukocyty po obarvení 

myeloperoxidázou (MPO) separují na základě MPO pozitivity v cytoplazmě buněk a na 

základě velikosti (viz obr. č. 13).(28) 

 

 

 

Obrázek č. 12 Analyzátor ADVIA 2120i 
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Obrázek č. 13 Buněčné subpopulace. Na ose x je zobrazen rozptyl světla pod 

velkým úhlem ( vnitřní obsah buňky – lobularita, denzita jádra, granularita). Na ose 

y je zobrazen rozptyl světla pod malým úhlem (velikost buněk). 

1 Noise                   1 Noise 
2 Nucleated Red Blood Cells   2 Blast Cell Nuclei 
3 Platelet Clumps    3 Mononuclear WBCs (Mono., Lymf.) 
4 Lymphocytes and Basophils   4 Basophils  
5 Large Unstained Cells   5 Baso Suspect 
6 Monocytes     6 Saturation 
7 Neutrophils     7 Polymorphonuclear WBCs (Neu., Eo.) 
8 Eosinophils   

 

Fáze před vyšetřením 

Krev se odebírá do zkumavky obsahující K3EDTA. Krev je stabilní po dobu 5 hodin 

od odběru a musí být uchovávána při pokojové teplotě (15 – 25°C).  

Postup 

Zkumavka se vloží do podavače a ten do analyzátoru. Po spuštění měření se 

zkumavka v přístroji promíchá a po nasátí krve – 175ul - do systému analyzuje. Výsledek je 

vyhodnocen pomocí software ve scattergramech v relativních číselných hodnotách.   

 3.3 Statistické vyhodnocení 

 Pro statistické vyhodnocení byla použita sumární a korelační statistika z programu 

Microsoft Excel (Microsoft office 2007). 

Tabulka č. 5  Sumární statistika naměřených dat 
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  Lymfo 
(10

9
/l) 

Lymfo 
(%) 

CD56+/3- 
(10

9
/l) 

CD56+/ 3- 
(%) 

LGL 
(10

9
/l) 

LGL 
(%) 

CD 56+/3+ 
(10

9
/l) 

CD56+ /3+ 
(%) 

Medián (m)    
celá skupina 

1,81 36,00 0,50 27,96 0,62 11,00 0,03 1,80 

Průměr (p)      
celá skupina 

1,97 37,27 0,57 29,08 0,79 11,92 0,05 2,61 

m (alergie) 1,79 36,00 0,48 27,80 0,62 11,00 0,03 1,72 

p (alergie) 1,97 37,15 0,57 28,85 0,78 11,82 0,05 2,52 

m (imunodeficit) 1,82 36,00 0,49 27,88 0,63 11,00 0,03 1,80 

p  (imunodeficit) 1,97 37,26 0,57 29,01 0,79 11,92 0,05 2,62 
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4. Výsledky 

Byl vyhodnocen celý soubor pacientů i jednotlivé skupiny pacientů podle diagnóz.  

4.1 Grafické znázornění korelace hodnot celého souboru 

 

Graf č. 1 Celý soubor: korelace počtu NK buněk a LGL  
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Graf č. 2 Celý soubor: korelace počtu NKT buněk a LGL  

 

4.2 Grafické znázornění korelace hodnot pacientů s imunodeficiencí 

 

Graf č. 3 Soubor pacientů s imunodeficitními stavy: korelace počtu NK buněk s LGL  

 

Graf č. 4 Soubor pacientů s imunodeficitními stavy: korelace počtu NKT buněk s LGL  
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4.3 Grafické znázornění koelace hodnot pacientů s alergiemi 

 

Graf č. 5 Soubor pacientů s alergiemi: korelace počtu NK buněk a LGL  

 

Graf č. 6 Soubor pacientů s alergiemi: korelace počtu NKT buněk a LGL  
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5. Diskuse a závěr 

V naší práci jsme prokazovali korelaci dvou metod, kterými je možné stanovit počet 

NK buněk a nebo tzv. NKT buněk v periferní krvi, u souboru pacientů s vybranými 

imunologickými diagnózami (imunodeficitní stavy a různé formy alergií). Jednalo se o 

metodu průtokové cytometrie, kdy jsme stanovovali počty CD56+/CD3- buněk (NK buňky) 

a počty CD56+/CD3+ buněk (NKT buňky). Tuto metodu jsme porovnávali s mikroskopickým 

stanovením počtu velkých gramulárních lymfocytů (LGL). Vyhodnocovali jsme korelaci 

obou metod u celého souboru pacientů a pak jsme tento soubor rozdělili na dvě části 

(pacienti s imunodeficiencemi a pacienti s alergiemi), které jsme posuzovali samostatně.  

Při porovnání počtu CD56+/CD3- buněk (NK buněk) stanovených průtokovou 

cytometrií s počtem LGL buněk stanovených mikroskopicky byla korelace celého souboru i 

jednotlivých skupin pacientů silná až velmi silná. Korelační koeficient (R) celého souboru 

byl 0,745; R souboru pacientů s imunodeficiencemi byl 0, 862 a R souboru pacientů 

s alergiemi byl 0,816.  

V případě porovnání počtu CD56+/CD3+ buněk (NKT buněk) stanovených 

cytometricky s mikroskopicky stanoveným počtem LGL buněk byla korelace ve všech 

případech slabá. Korelační koeficient (R) celého souboru byl 0,307; R souboru pacientů 

s imunodeficiencemi byl 0, 366 a R souboru pacientů s alergiemi byl 0,360. 

Z výsledků vyplývá, že jsou počty NK buněk stanovené oběma metodami 

srovnatelné. Počty NKT buněk však mikroskopicky vyhodnotit nelze, protože mají stejnou 

morfologii jako NK buňky. Pokud bychom chtěli znát přesné počty NK buněk a NKT buněk 

v hodnoceném vzorku krve, je metoda průtokové cytometrie nenahraditelná. NK buňky 

jsou CD56+/CD3- a NKT buňky jsou CD56+/CD3+.  

Nespornou výhodou průtokové cytometrie je velký počet analyzovaných buněk 

(1 x 106/l) ve vzorku. Díky navazané monoklonální protilátce je metoda vysoce specifická. 

Nevýhodou může být chyba lidského faktoru v preanalytické části (např. nedostatečné 

promíchání vzorku, chybné ředění apod.), ale především její časová a ekonomická 
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náročnost. Proto se provádí omezeně pouze u některých diagnóz, kde je přesný počet NK 

buněk, případně NKT buněk důležitý pro zhodnocení stavu pacienta nebo léčbu pacienta.  

Výhodou mikroskopické metody je její časová i ekonomická nenáročnost,  

nevýhodou je analýza malého počtu buněk (100 - 200 leukocytů) a tudíž menší přesnost 

metody a jisté subjektivní hledisko pracovníka, který mikroskopickou analýzu provádí. 

Dalším rizikem může být chyba v preanalytické části (např. nekvalitní obarvení preparátů, 

které může být způsobeno výkyvem teplot během transportu barev, nedostatečnou 

obměnou vysycených barev apod.). Výše uvedené faktory mohou způsobit, že v nátěru  

nebudou viditelná granula, podle kterých jsou v mikroskopu rozpoznatelné LGL buňky.  

Přesto je pro rutinní monitoring aktuálního stavu imunitního systému mikroskopie 

metodou první volby pro svou nenáročnost a dostupnost. Při správné přípravě nátěru 

periferní krve a jeho kvalitním obarvení jsou výsledky srovnatelné s výsledky průtokové 

cytometrie. Podařilo se nám prokázat, že přestože je v laboratorních metodách neustálý 

vývoj směrem k automatizaci, má mikroskopická morfologie v laboratorní diagnostice stále 

nezastupitelné místo. 
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https://ru.vwr.com/app/catalog/Product?article_number=725-0000
http://lm.biovendor.cz/
http://lm.biovendor.cz/
http://www.chtf.stuba.sk/~kalinak/prednaska1.ppt
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 7. Příloha – tabulka primárních dat 

 

pořadí rok 
narození 

pohlaví diagnóza CD56+ /3- 
% 

CD56+/3+ 
% 

WBC 
10^9/l 

Lymfo 
10^9/l 

LGL 
% 

1 1940 M D84.9 35,24 6,75 6,6 2,14 12,5 

2 1949 M D84.4 42,69 6 7,6 1,82 20,0 

3 2002 M J30.2 31,28 5,26 5,9 1,62 13,0 

4 1976 Ž D89.9 23,50 0,7 5,1 1,79 8,0 

5 1991 M J45.9 26,44 1,82 4,7 1,76 15,0 

6 1980 Ž D84.9 35,30 0,2 7,4 1,94 10,0 

7 1960 Ž D84.9 41,11 7,83 5,2 1,01 9,0 

8 1956 M J45.8 34,60 1,2 8,0 1,97 10,0 

9 1938 M J45.8 27,00 1,4 5,2 0,85 8,0 

10 1975 Ž J30.4 26,18 2,09 6,5 1,60 6,0 

11 1971 M J30.1 23,90 3,5 9,5 3,38 22,5 

12 1955 M J45.8 33,11 0,93 8,4 2,17 13,5 

13 1951 Ž J45.8 25,13 2,46 8,0 1,72 7,0 

14 1976 M D50.9 27,96 0,52 4,3 1,59 10,0 

15 1977 Ž J31.0 28,37 2,8 5,6 2,10 11,0 

16 1929 Ž D48.9 39,49 3,2 7,8 1,10 11,0 

17 1952 Ž J45.0 23,50 1,66 3,5 0,76 5,0 

18 1944 Ž J18.0 26,80 1,66 4,9 1,71 12,0 

19 2001 M D74.9 23,30 3,6 4,0 1,79 7,0 

20 1933 Ž J44.8 25,50 2,76 5,7 1,38 5,0 

21 1978 M D84.9 39,37 0,53 5,9 1,89 16,5 
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22 1955 M J40 30,60 0,6 6,2 1,47 6,0 

23 1985 Ž L50.0 44,01 0,774 6,2 1,08 14,0 

24 1952 M L50.9 32,80 0,7 8,1 2,64 13,5 

25 1943 M J45.8 26,56 1,72 8,2 1,82 17,0 

26 1939 M J30.1 29,10 1,8 6,7 2,08 13,0 

27 1974 Ž J30.1 30,20 5 4,1 1,17 15,0 

28 1975 M D84.9 27,60 0,91 4,5 1,57 4,5 

29 1971 M J45.8 23,01 6,3 3,6 1,04 7,0 

30 2008 Ž D84.9 28,90 1,6 9,3 4,97 25,0 

31 1980 Ž J30.4 26,37 2,92 3,4 1,00 6,0 

32 2001 Ž L20.9 27,50 1,6 8,1 4,06 17,5 

33 1977 M J30.1 25,30 2 6,7 2,28 13,5 

34 1963 Ž J30.4 25,10 8,9 5,8 2,07 17,5 

35 1966 Ž D84.9 26,61 1,98 6,7 1,57 7,5 

36 1964 Ž D84.9 33,68 0,74 7,9 1,99 14,0 

37 1939 Ž J30.2 23,02 5,61 6,9 1,24 3,0 

38 2006 M J30 33,69 7,33 7,6 1,79 2,0 

39 1994 M J30.2 30,95 6,55 5,4 1,64 9,0 

40 1980 Ž D89.9 30,40 1,8 6,1 1,14 6,0 

41 2002 M J30.4 24,10 4,2 6,2 1,91 19,0 

42 1967 Ž D84,9 41,70 2,6 4,5 1,78 10,5 

43 1941 M J30,2 25,31 5,14 4,1 1,46 21,0 

44 1971 Ž L20,0 23,10 0,57 4,4 1,51 13,0 

45 1966 M D84,9 28,30 3,3 4,4 1,81 19,0 

46 2006 M J30,4 23,20 1 9,6 5,77 21,0 

47 1941 M J30,1 30,20 3,1 8,8 3,58 26,5 
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48 1966 Ž J30,1 23,40 1,6 5,5 0,77 3,5 

49 1976 Ž D84,9 22,03 0,96 4,7 2,02 8,5 

50 1973 Ž D84,9 26,36 0,59 5,2 2,36 8,5 

51 1985 M D83,8 25,60 0,3 6,0 1,75 8,0 

52 1987 Ž D84,9 23,62 0,52 6,5 2,04 11,0 

53 1956 Ž D84,9 24,78 6,82 5,4 1,78 11,0 

54 1983 M D84,9 26,85 2,1 6,3 2,04 14,5 

55 1996 M D80,8 25,80 0,9 5,6 2,67 19,0 

56 1981 M J30,1 23,90 0,9 7,2 1,61 4,5 

57 1968 Ž D84,9 22,94 3,82 6,7 1,93 8,0 

58 1976 Ž D89,9 28,40 2,26 5,3 1,66 12,0 

59 1981 Ž J30,1 32,42 1,43 7,6 2,22 7,0 

60 1933 Ž J45,8 33,50 3,66 6,7 2,05 15,5 

61 1929 M D51,9 35,97 0,92 7,0 2,35 28,5 

62 1959 Ž D83,8 27,60 1,2 5,9 1,39 7,0 

63 2002 M J30,2 31,40 2,7 5,9 3,32 13,0 

64 1966 Ž D84,9 22,17 1,44 4,9 1,98 10,0 

65 1961 Ž D84,9 34,00 0,4 5,6 2,24 20,5 

66 1943 Ž D84,9 30,97 4,72 7,9 1,69 5,5 

67 1931 M J30,1 28,50 2,3 8,0 1,77 7,0 

68 2001 M J03,9 28,20 1,3 4,6 1,40 14,0 

69 1988 M D84,9 31,56 2,13 7,6 2,29 8,5 

70 1958 Ž D84,9 31,66 0,97 4,6 1,09 8,0 

71 1984 M T78,4 28,60 0,3 6,3 3,30 5,0 

72 1978 Ž D89,9 32,90 1,4 8,5 2,21 16,0 

73 1936 Ž J45,8 36,87 0,89 4,2 1,37 9,0 
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74 2004 Ž J45,0 38,10 2,8 6,7 2,34 12,0 

75 1939 M D84,9 30,45 4,56 5,2 2,06 14,0 

76 1974 M D89,8 25,98 6,76 7,9 1,91 11,0 

77 1937 Ž J45,8 25,00 3,94 6,5 1,29 5,0 

78 1951 M J31.0 31,20 5,7 6,1 1,61 15,0 

79 1946 M J30,4 25,80 0,7 5,9 1,82 7,0 

80 1964 M J31,2 24,60 0,9 4,0 1,52 7,0 

81 1974 M D84,9 31,95 1,58 9,2 1,95 10,0 

82 1951 M D84,9 27,80 0,6 4,1 0,77 3,0 

83 1956 Ž J45,8 32,50 1,41 10,4 5,76 41,0 

84 1950 M D84,9 32,66 6,9 7,8 3,08 23,0 

85 1982 M D84,9 27,02 5,79 7,0 2,62 17,0 

86 1966 Ž D84,9 22,90 1,5 7,2 2,10 14,0 

87 1987 Ž D84,9 23,60 0,5 6,5 2,04 9,5 

88 1961 M D84,9 22,60 5,2 6,2 1,02 4,5 

89 1986 M J03,9 34,90 1,3 4,8 1,74 11,5 

 


