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ABSTRAKT 

Primární imunodeficity jsou způsobeny vrozenou poruchou imunitního systému a tvoří 

heterogenní skupinu onemocnění s velmi variabilním projevem. Multiparametrická 

cytometrie se stala velmi účinným nástrojem při diagnóze a výzkumu primárních 

imunodeficitů, protože poskytuje podrobný náhled na fenotyp jednotlivých 

imunitních buněk a jejich zastoupení. Vyvinuli jsme panel složený z pěti 

osmibarevných zkumavek určených pro imunofenotypizaci základních 

lymfocytárních subpopulací a k další podrobnější analýze B a T lymfocytárních 

subpopulací. Panely jsme optimalizovali a standardizovali tak, aby umožnily detekci 

jakýchkoliv změn způsobených primárním imunodeficitem a poskytovaly 

srovnatelná data na úrovni spolupráce více laboratoří. Toho bylo docíleno spoluprací 

s dalšími šesti evropskými laboratořemi, které jsou součástí projektu Euroflow. 

Funkčnost a spolehlivost panelů jsme ověřili na vzorcích periferní krve zdravých 

kontrol, pacientů s molekulárně definovanou mutací způsobující primární 

imunodeficit a pacientů s běžným variabilním imunodeficitem.  

 

 

Klíčová slova: T lymfocyt, B lymfocyt, primární imunodeficit, průtoková cytometrie, 

imunofenotypizace, Euroflow, optimalizace, standardizace 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Primary immunodeficiencies represent a heterogeneous group of hereditary immune 

system malfunctions with very variable causes and symptoms. Multiparametric flow 

cytometry has become an important tool in primary immunodeficiency diagnostics 

and research because it provides detailed information on the phenotype of individual 

immune cells and their proportions in circulation. We have developed a complex 

monoclonal antibody panel composed of five eight-color tubes which is designed for 

immunophenotyping of basic lymphocyte subsets and further analysis of B and T cell 

subpopulations. We have optimized and standardized the panels so they will identify 

any changes originating from primary immunodeficiencies and provide comparable 

data on the level of cooperation between more laboratories. This was achieved by 

cooperation of six European research facilities which are all parts of the Euroflow 

consortium. The panels have been validated both on peripheral blood samples from 

healthy donors and patients with either gentically defined primary immunodeficiency 

or common variable immunodeficiency.  

 

 

Keywords: T lymphocyte, B lymphocyte, primary immunodeficiency, flow 
cytometry, immunophenotyping, Euroflow, optimization, standardization 
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BCR  B buněčný receptor (B cell receptor)  
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IFN  Interferon  

Ig  Imunoglobulin 

IL  Interleukin  
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MHC  Hlavní histokompatibilní komplex (Major histocompatibility complex) 

MonoMAC Syndrom deficitu monocytů, B lymfocytů a dendritických a NK buněk 

(Monocytopenia and mycobacterial infection syndrome) 

MRP  Mitochondrial RNA Processing Endoribonuclease 

MZ-B  B lymfocyty marginální zóny  



NHEJ  Non-homologous end joining 

NK  Natural killer 

OS  Omennův syndrom 

PB  Pacific blue 

PBS  Fosfátový pufr (Phospate buffer saline) 

PE  Phycoerythrin 

PerCP  Perinidyn chlorofyl protein 

PID  Primární imunodeficit 

PO  Pacific Orange 

PRR  Pattern recognition receptor 

RAG  Gen aktivující rekombinaci (Recombination activating gene)  

RTE  Buňka, která nedávno opustila thymus (Recent thymic emigrant) 

SCID  Těžký kombinovaný imunodeficit (Severe combined immunodeficiency) 

SHM  Somatická hypermutace 

smB  Izotypově přesmyknutý B lymfocyt (Switched memory B cell) 

SSC  Side scatter 
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TCR  T buněčný receptor (T cell receptor) 
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TFH  pomocný folikulární T lymfocyt (Folikular helper T cell) 

TGF  transformující růstový faktor (Transforming growth factor) 

TLR  Toll-like receptor 

TNF  Faktor nekrotizující tumory (Tumor necrosis factor) 

TREC  excizní kroužky T buněčného receptoru (T-cell receptor excision circles) 

TREG  Regulační T lymfocyt 

TTD  Terminálně diferencovaný T lymfocyt 

V-R  Vibrace-Rotace 

WAS  Wiskott-Aldrichův syndrom 
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1 ÚVOD 

Funkcí imunitního systému je zajišťovat ochranu organismu před patogeny a 

nekontrolovatelným buněčným dělením. U obratlovců je složen ze dvou úzce 

kooperujících složek, a to imunity vrozené a adaptivní. Imunitní systém podléhá 

striktní autoregulaci, jejíž narušení může být pro organismus velmi škodlivé, 

v některých případech i fatální.  

Adaptivní imunita je tvořena dvěma hlavními subpopulacemi lymfocytů, B a T 

lymfocyty. T lymfocyty jsou centrální regulační buňky imunitního systému a 

zajišťují specifickou buněčnou imunitní odpověď. B lymfocyty produkují protilátky, 

které tvoří humorální specifickou odpověď. Obě lymfocytární linie se diferencují do 

velmi heterogenní skupiny subpopulací.  

Primární imunodeficit (PID) je stav, kdy je některá ze složek imunitního systému 

narušena jako následek genetické poruchy. To má za následek defekty ve vývoji 

jedné nebo více složek imunitního systému, jejich nefunkčnosti nebo narušení 

regulace imunitního systému. Průtoková cytometrie se jako metoda, která umožňuje 

detekci mnoha molekul jedné buňky zároveň, stala klíčovým nástrojem pro 

identifikaci lymfocytárních subpopulací a primárních imunodeficitů adaptivní 

imunity.  

Navržený PID panel pro imunofenotypizaci vzorků periferní krve pacientů s PID (PID 

panel) je složen z pěti osmibarevných zkumavek určených pro imunofenotypizaci 

vzorků periferní krve. Orientační zkumavka, kterou jsme nazvali Screenovací, je 

určena pro identifikaci základních lymfocytárních subpopulací. Dále jsou součástí 

panelu dvě B lymfocytární a dvě T lymfocytární zkumavky, určené pro bližší 

charakterizaci těchto dvou buněčných linií a jejich maturačních stádií. Cílem této 

práce je optimalizovat a standardizovat tyto panely včetně metody přípravy vzorků 

periferní krve tak, aby se daly používat opakovaně a výsledky byly srovnatelné mezi 

laboratořemi i při měření na různých cytometrech.  

Abychom ověřili funkčnost PID panelu, testovali jsme ho na vzorcích periferní krve 

zdravých dárců, pacientů diagnostikovaných s běžným variabilním imunodeficitem a 

pacientů s molekulárně definovanou mutací způsobující primární imunodeficit. 
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Výsledky pacientů jsme porovnávali se zdravými kontrolami, literaturou a 

referenčními hodnotami naměřenými pro dané věkové kategorie.  

Tento projekt je součástí projektu Euroflow, což je uskupení několika evropských 

laboratoří zabývající se standardizací a optimalizací mnohobarevné průtokové 

cytometrie.   

1.1 Imunitní systém 

Imunitní systém je síť funkčně se doplňujících a kooperujících buněk a molekul, 

která funguje jako obrana organismu proti patogenům, působením toxických látek a 

také rozpoznává a likviduje poškozené nebo staré buňky organismu vlastní. Neméně 

důležitou funkcí imunitního systému je udržovat autotoleranci, tedy rozpoznávat 

vlastní zdravé tkáně a nevytvářet imunitní odpověď proti nim. U všech organismů 

nalézáme určitou formu vrozené imunity, u obratlovců se vyvinula navíc imunita 

získaná neboli specifická. 

1.1.1 Vrozená imunita 

Evolučně starší vrozená imunita funguje jako první obranná linie proti patogenům či 

poškození a poskytuje okamžitou imunitní odpověď. Pomocí PRR (pattern 

recognition receptors) rozeznává evolučně konzervované molekuly patogenů nebo 

molekuly spojené s poškozením buněk organismu vlastním. Součástí vrozené 

imunity jsou povrchové bariéry a jejich produkty (kůže, sliznice, antimikrobiální 

látky), které brání vstupu patogenů do organismu nebo je umožňují mechanicky 

vypudit (kašel) či znehybnit (hlen). 

Většina buněk vrozené imunity jsou myeloidního původu. Ze společného 

myeloidního progenitoru se v kostní dřeni odvozují trombocyty, monocyty a 

granulocyty (neutrofily, bazofily a eozinofily). Monocyty se dále diferencují 

v antigen prezentující buňky, tedy makrofágy a dendritické buňky (DC). Do 

nespecifické imunitní odpovědi dále řadíme NK (natural killer) buňky, které se 

odvozují od lymfoidní linie v kostní dřeni a komplement, humorální složku vrozené 

imunity.  

Nejpočetnějším typem granulocytů i bílých krvinek celkově jsou neutrofily. Jejich 

hlavní funkcí je eliminace bakterií a to fagocytózou, degranulací antimikrobiálních 

látek a neutrofilními extracelulárními pastmi (Brinkmann et al., 2004). Eozinofily se 
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účastní zejména obrany proti mnohobuněčným parazitům degranulací proteinů a 

volných radikálů vysoce toxických pro tyto patogeny.  Normálně pouze malé 

množství recirkuluje, většina eozinofilů je usídlena v tkáních, zejména pojivových, 

pod soustavou dýchací, trávicí a urogenitální. Bazofily jsou nejméně početně 

zastoupeným typem bílých krvinek. Vypouštěním histaminu v místě infekce 

přispívají k zánětlivé odpovědi, také produkují cytokiny interleukin-4 (IL-4) a IL-13. 

Eozinofilní i bazofilní granulocyty se účastní IgE (imunoglobulin E) zprostředkované 

alergické reakce.  

Makrofágy a dendritické buňky úzce spolupracují s adaptivní složkou imunitní 

odpovědi. Spolu s B lymfocyty patří mezi antigen prezentující buňky (APC), protože 

na svém povrchu vystavují fagocytované peptidové antigeny v komplexu s MHC II 

(major histocompatibility complex) molekulami. Tyto komplexy antigen-MHC II 

jsou rozeznávány CD4+ pomocnými T lymfocyty (Th), což vede k iniciaci a 

adaptivní imunitní odpovědi (Cresswell, 1994). Prezentace antigenu v komplexu 

s MHC II molekulou je nezbytná při negativní i pozitivní selekci T lymfocytů 

v thymu (Janeway, 1994).  

Spolupráce mezi vrozenou a získanou imunitou je oboustranná. Aktivovaná 

adaptivní imunita posiluje odpověď vrozenou. B lymfocyty produkují protilátky, 

které opsonizují patogeny pro lepší rozeznání makrofágy, aktivují humorální složku 

vrozené odpovědi komplement a produkcí cytokinů podporují funkci buněk vrozené 

imunity a jejich migraci do místa zánětu.   

1.1.2 Získaná imunita 

Získaná neboli adaptivní imunitní odpověď je zajišťována B a T lymfocyty. Tyto 

buňky na svém povrchu exprimují receptory, jejichž specificita se formuje až po 

setkání s antigenem, a to somatickou rekombinací genových segmentů, které tyto 

receptory kódují. Adaptivní imunita tak produkuje buňky s řádově vyšší specificitou 

pro rozeznání antigenů. Kromě vysoké specificity vytváří získaná imunita paměťové 

buňky, které při opětovném setkání se stejným antigenem poskytují mnohonásobně 

rychlejší a efektivnější imunitní odpověď. Tyto paměťové formy lymfocytů 

v organismu přežívají až desítky let.  

B i T lymfocyty jsou od sebe pod mikroskopem nerozeznatelné, ale vytvářejí mnoho 

různých subpopulací lišících se funkcí a expresí různých molekul. Značení těchto 
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molekul pomocí protilátek konjugovaných s fluorochromy a následná mnohobarevná 

detekce pomocí průtokového cytometru se staly klíčovou metodou při výzkumu 

lymfocytárních subpopulací.  

1.2 Vývoj a subpopulace lymfocytů 

Lymfocyty jsou agranulocytárním typem bílých krvinek. Existují tři základní typy 

lymfocytů s odlišnými funkcemi, kterými jsou T lymfocyty, B lymfocyty a NK 

buňky. Všechny tři typy buněk se odvozují ze společného lymfoidního progenitoru 

v kostní dřeni.  

1.2.1 Časný vývoj v kostní dřeni 

Kostní dřeň tvoří prostředí pro diferenciaci krevních buněk. Krvetvorbu zajišťují 

hematopoetické kmenové buňky (HSC), které přesidlují do dřeně z jater během 

embryonálního vývoje. Z HSC v kostní dřeni vznikají progenitory pro myeloidní i 

lymfoidní řadu buněk. Společný myeloidní progenitor, ze kterého vznikají 

granulocyty, makrofágy i erytrocyty (Akashi et al., 2000) a společný lymfoidní 

progenitor, který dává vzniknout lymfocytům a NK buňkám (Kondo et al., 1997).  

1.2.2 T lymfocyty 

T lymfocyty jsou centrální složkou specifické buněčné imunitní odpovědi. Existuje 

mnoho subpopulací T lymfocytů s odlišnými funkcemi, navzájem rozlišitelné detekcí 

buněčných znaků neboli markerů, exprimovaných na jejich povrchu. T lymfocyty 

jsou od ostatních lymfocytů rozeznatelné expresí T lymfocytárního receptoru (TCR) 

v komplexu se čtyřmi signalizačními řetězci zvanými kolektivně CD3 (cluster of 

differentiation 3). 

1.2.2.1 Časný vývoj T lymfocytů 

T lymfocyty začínají svůj vývoj ve fetálních játrech a později během života v kostní 

dřeni, kde se diferencují ze společného lymfoidního progenitoru odvozeného z HSC. 

Tyto časné progenitory T lymfocytů jsou zvané prothymocyty a zatím neexprimují 

TCR komplex. Opouštějí kostní dřeň a pokračují ve svém vývoji v thymu jako 

dvojitě negativní (CD4-CD8-) pro–T buňky. Pro–T buňky migrují z kůry thymu do 

jeho dřeně a cestou interagují s epiteliálními a dendritickými buňkami (DC), které na 

svém povrchu vystavují komplexy MHC molekul s antigenními peptidy. Migrace je 

zprostředkována CCR7 receptorem (C-C chemokinový receptor typu 7) 
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exprimovaným na povrchu thymocytů, který jim umožňuje pohyb po gradientu 

chemokinůů produkovaných thymovými stromálními buňkami. 

Pro–T buňky v thymu začínají exprimovat geny pro RAG-1 (recombination 

activating gene) a RAG-2 rekombinázy. Komplex těchto rekombináz zahajuje V(D)J 

rekombinaci, což je proces vedoucí k přestavbě genových segmentů V (variable), D 

(diversity) a J (joining) kódujících TCR. RAG-1 a RAG-2 rekombinázový komplex 

způsobuje mezi těmito genovými segmenty kódujícími variabilní část antigenně 

specifického receptoru dvouřetězcové zlomy. Tyto zlomy jsou pak spojovány NHEJ 

(non homologous end joining) komplexem. Takto vzniká nesmírné množství 

kombinací, které pokryje celou škálu antigenů, s jakými se organismus během života 

může setkat. T lymfocyty mohou exprimovat TCR složené ze řetězců γδ nebo αβ a 

tak se populace T lymfocytů rozpadá na dvě subpopulace. TCRγδ, které u zdravého 

člověka tvoří méně jak 10% všech T lymfocytů, také podstupují V(D)J rekombinaci. 

Pro jednoduchost je však níže popsán pouze vývoj TCRαβ lymfocytů. 

V kůře thymu nejprve dochází k přestavbě genů kódujících β-řetězec TCR. Po jeho 

úspěšné expresi v komplexu s invariantním pre-Tα řetězcem na povrchu buňky, je 

thymocyt ve stádiu pre-T buňky. Zhruba dvě třetiny thymocytů nejsou schopny tento 

pre–TCR sestavit a na svém povrchu vystavit a podstupují apoptózu. Jakmile dojde 

k úspěšné expresi pre–TCR, signalizace skrze něj vede k alelické exkluzi, tedy 

k zastavení rekombinace genů pro β-řetězec na druhé alele a k signalizaci pro přežití. 

Buňka výrazně proliferuje a dostává signál pro přestavbu genů kódujících TCRα.  

Pre-T buňka je nazývána také dvojitě pozitivní buňkou (DP), protože na svém 

povrchu koexprimuje CD4 i CD8 receptory. Dále indukuje expresi CCR7 a thymocyt 

se začíná pohybovat z kůry směrem ke dřeni thymu. Po úspěšném sestavení TCR 

komplexu podstupuje DP buňka pozitivní a negativní selekci, která vede k přežití 

pouze těch lymfocytů, které rozeznávají cizí nebo abnormální antigen v komplexu 

s vlastní MHC molekulou.  

Při pozitivní selekci dostávají signál k přežití pouze T buňky, které se slabou afinitou 

rozeznávají vlastní MHC molekuly v komplexu s antigenem. Buňky, které 

nerozeznávají MHC-peptid komplex vůbec, podstupují apoptózu. Protože v prostředí 

thymu se mohou pro-T buňky setkat pouze s antigenem v komplexu s vlastní MHC 
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molekulou, je tak zajištěna specifita T lymfocytů pro antigen v komplexu s vlastní 

MHC molekulou.  

Podle typu MHC molekuly, kterou TCR lymfocyt rozezná, je určen další funkční i 

diferenciační osud T buňky. Pokud TCR interaguje s MHC II, nadále exprimuje 

pouze CD4 a stává se tak pomocným CD4+ T lymfocytem. Pokud TCR během 

selekce rozezná antigen v komplexu s MHC I, exprimuje dále již jenom CD8 a 

diferencuje se jako CD8+ cytotoxický T lymfocyt.  

Negativní selekce je určena pro zneškodnění autoreaktivních buněk tak, že T 

lymfocyty, které rozeznávají MHC v komplexu s antigenem s vysokou afinitou, 

dostávají signál k apoptóze nebo k diferenciaci na T regulační lymfocyty. Během 

vývoje v thymu 95% thymocytů podstupuje apoptózu z důvodu neschopnosti 

sestavení TCR nebo z důvodu selekce.  

1.2.2.2 TCRγδ buňky 

TCRγδ buňky tvoří 1-10% T lymfocytů dospělého člověka. Osidlují především 

epiteliální tkáně, jako je například sliznice střeva (Hayday et al., 2001). Rozeznávají 

vlastní lipidové antigeny vystavované na CD1 nebo MHC-Ib molekulách na povrchu 

poškozených buněk a nepeptidové antigeny patogenů. T lymfocyty exprimující 

TCRγδ je možno řadit do získané složky imunitního systému vzhledem k jejich 

somaticky rekombinovaným TCR a vytvářením paměťových forem. Zároveň γδ 

buňky vykazují některé vlastnosti imunity vrozené, protože jejich TCR fungují také 

jako PRR a imunitní odpověď γδ buněk může být zahájena i bez rozeznání MHC II 

v komplexu s antigenem (Chien et al., 1996). Po rozeznání antigenu jsou γδ buňky 

schopné přímé cytotoxicity a produkují Th1 cytokiny jako je interferon-γ (IFNγ, 

kterými podporují Th1 imunitní odpověď. 

1.2.2.3 Maturační stádia TCRαβ T lymfocytů 

Po setkání s antigenem naivní T lymfocyty proliferují a jsou schopny diferencovat do 

několika subpopulací lišících se funkčně i fenotypově. Diferenciace T lymfocytů do 

těchto maturačních stádií je lineární, jak ukazuje jejich fenotyp, funkce i exprese 

genů (Lugli et al., 2013) Tyto subpopulace jsou rozlišitelné v závislosti na expresi 

markerů uvedených v tabulce č. 1.  
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Tabulka č. 1: Exprese markerů na povrchu jednotlivých maturačních stádiích T 

lymfocytů. 

Naivní T lymfocyty tvoří dvě subpopulace rozlišitelné expresí CD31 (PECAM-1) 

molekuly (Kimmig et al., 2002). CD31+ populace je tvořena T lymfocyty, které 

nedávno opustily thymus (RTE, recent thymic emigrants). Během dospívání dochází 

u člověka k redukci thymu a jeho funkce, ale počet naivních T lymfocytů zůstává 

relativně konstantní, zatímco počty RTE se s věkem snižují. RTE lymfocyty na 

periferii podstupují druhou, post-thymickou pozitivní selekci (Ernst et al., 1999), 

když po rozeznání antigenu v komplexu s MHC molekulou proliferují (Kieper and 

Jameson, 1999), ale zároveň si zachovávají naivní fenotyp. Tímto procesem je 

udržován konstantní počet naivních T lymfocytů během života.  

Naivní T lymfocyty na svém povrchu exprimují CD62L adhezivní molekulu z rodiny 

integrinů (L-selektin) a chemokinový receptor CCR7. Tyto molekuly jim umožňují 

vstupovat z krevního řečiště do sekundárních lymfatických orgánů (Gunn et al., 

1998), kde mohou být aktivovány antigenem exprimovaným v komplexu s MHC 

molekulou na povrchu aktivovaných dendritických buněk. Aktivovaná DC na svém 

povrchu vystavuje CD80 kostimulační molekulu, jejímž ligandem je CD28 molekula 

na povrchu T lymfocytu. Po rozpoznání MHC-antigen komplexu T lymfocyt navíc 

začne produkovat IL-2, který je faktorem pro přežití a diferenciaci T lymfocytů. 

Kromě CD28 – CD80 interakce se tohoto procesu účastní i další kostimulační 

molekuly, jako je CD27 molekula, konstitutivně exprimovaná na povrchu naivních T 

lymfocytů, která interaguje s CD70 vystavenou na povrchu aktivovaných 

dendritických buněk.  

Po aktivaci T buňky proliferují a diferencují v efektorové nebo paměťové lymfocyty. 

Efektorové buňky dále migrují do B-buněčných oblastí sekundárních lymfatických 

orgánů (Breitfeld et al., 2000) nebo do zanícených tkání. Efektorové T lymfocyty 

jsou terminálně diferencované (TTD) a schopné okamžité efektorové funkce, tedy 
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produkce prozánětlivých cytokinů a cytotoxicity. Část T lymfocytů diferencuje v 

paměťové T buňky, které jsou schopny rychlé a efektivní odpovědi imunitního 

systému na další setkání s antigenem. Na základě jejich funkce, produkce cytokinů a 

exprese povrchových receptorů rozeznáváme několik maturačních stádií těchto 

paměťových forem.  

Centrální paměťové (TCM) lymfocyty produkují efektorové cytokiny IL-2 i IFN-γ, ale 

postrádají okamžitou efektorovou odpověď. Usídlují se v sekundárních lymfatických 

orgánech, což jim umožňuje exprese CCR7 a CD62L. Na svém povrchu exprimují 

CD45RA izoformu CD45 molekuly, což je tyrosin fosfatáza umožňující signalizaci 

přes TCR. Při znovusetkání s antigenem rychle exprimují CD40L a mohou tak 

poskytovat okamžitou pomoc B lymfocytům. Také mají potenciál diferencovat do 

nové vlny efektorových a efektorových paměťových (TEM) buněk (Sallusto et al., 

1999). Stejně jako naivní lymfocyty exprimují na svém povrchu kostimulační 

molekulu CD27. 

Efektorové paměťové T lymfocyty jsou cirkulující paměťové buňky schopné 

okamžité cytokinové a cytotoxické odpovědi při znovu setkání s antigenem. Už 

krátce po stimulaci vstupují do tkání, kde zahajují prozánětlivou a cytotoxickou 

odpověď a sekretují velká množství IL-4 a IL-5 (v případě CD4+ buněk) a IFN-γ 

(CD4+ i CD8+ T lymfocyty). Změna alternativního sestřihu mRNA pro CD45 

způsobuje expresi CD45R0 izoformy této molekuly, která je více citlivá pro 

stimulaci a umožňuje aktivaci nižší koncentrací MHC-antigen komplexu. CD45R0+ 

T lymfocyty jsou nízce zastoupeny u novorozenců, u kterých vládne převaha 

naivních T lymfocytů a akumulují s věkem (Yamada et al., 1992). Tyto buňky ztrácí 

expresi CD62L, CCR7 a CD27 a tedy potenciál recirkulovat do sekundárních 

lymfatických orgánů. 

Maturační stádia T lymfocytů je možné rozlišit i na základě exprese cytolytických 

efektorových molekul granzymů a perforinu, což také poukazuje na funkční 

rozdílnost jednotlivých stádií. Během maturace je nejdříve syntetizován granzym A, 

následovaný granzymem B a nakonec perforinem (Takata and Takiguchi, 2006). 

Perforin je tak vhodným markerem terminálně diferencovaných cytolytických buněk 

(Chattopadhyay et al., 2009). 
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Tyto dvě formy paměťových T lymfocytů tak umožňují rozdělení funkcí. TEM 

poskytují rychlou T buněčnou odpověď proti patogenům, zatímco TCM, usídlené 

v sekundárních lymfatických orgánech, zde po sekundární stimulaci antigenem 

mohou rychle stimulovat DC buňky, poskytnout potřebnou pomoc B lymfocytům a 

dále se diferencovat v pozdější maturační stádia TEM a TTD (Sallusto et al., 1999). 

 

1.2.2.4 Efektorová stádia TCRαβ lymfocytů 

Po konečné diferenciaci v efektorová stádia jsou T lymfocyty schopny okamžité 

odpovědi na antigen bez nutnosti další kostimulace. Ztrácejí expresi CD62L a CCR7 

a exprimují adhezivní molekuly, které jim umožňují vázat se na aktivované 

endoteliální buňky a vstupovat do zanícených tkání. T lymfocyty exprimující TCRαβ 

jsou kategorizovány do dvou hlavních subpopulací podle exprese CD4 nebo CD8 

molekuly na jejich povrchu.  

CD8+ lymfocyty 

Cytotoxické CD8+ T lymfocyty rozeznávají peptidové antigeny v komplexu s MHC 

I molekulou. MHC I je exprimována na všech jaderných buňkách těla a její funkcí je 

vystavovat endogenní peptidové antigeny. Tc lymfocyt je aktivován, pokud rozezná 

MHC prezentovaný antigen jako abnormální (k čemuž dochází v případě nádorového 

bujení nebo při napadení intracelulárním parazitem). Funkcí Tc lymfocytů je vyvolat 

apoptózu u těchto cílových buněk. Tc buňky obsahují preformovaná granula 

s efektorovými molekulami, které při vypuštění vyvolávají apoptotickou signalizaci 

cílových buněk. Těmito efektorovými molekulami jsou granzymy, perforin a 

antimikrobiální látka granulysin. Perforin se účastní na doručení granzymů do 

cytoplasmy cílových buněk. Granzymy jsou serin proteázy, které pak v cytoplasmě 

štěpením aktivují enzymy kaspázy, čímž aktivují signální dráhy vedoucí k apoptóze 

(Trapani, 2001). 

Aktivované Tc lymfocyty na svém povrchu exprimují Fas ligand (FasL). FasL 

interaguje s Fas receptorem, který je exprimován na cílových buňkách. Interakce 

mezi těmito receptory vyvolává kaspázovou signalizaci vedoucí k apoptóze (Nagata, 

1996). Fas receptor je vysoce exprimován na T lymfocytech, a tak je zajišťována 

regulace počtu T lymfocytů a ukončení proliferace po vyčištění antigenu.  
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Tc buňky jako součást efektorové funkce také produkují cytokiny. IFN-γ působí jako 

inhibitor replikace virů, indukuje zvýšení exprese MHC I molekul a proteinů 

účastnících se vazby peptidů na MHC I a aktivuje makrofágy.  Tc lymfocyty dále 

sekretují TNFα (tumor necrosis factor α) a LT-α (lymfotoxin α), které fungují 

v synergii s IFN-γ a podporují tak aktivaci makrofágů. 

Zneškodnění infikovaných nebo poškozených buněk cestou apoptózy je výhodnější 

než cestou nekrózy. Při nekrotické smrti buněk se může stát, že patogeny z buněk 

uniknou intaktní. Navíc buňky podstupující apoptózu jsou rozpoznávány makrofágy, 

které apoptotické buňky odklízejí.  

Produkcí cytotoxických cytokinů (jako IFN-γ a TNF) a interakcí Fas ligandu s Fas 

receptorem, exprimovaným na povrchu postižených buněk, způsobuje Tc lymfocyt 

kaspázovou signalizaci vedoucí k apoptóze těchto buněk (Nagata, 1996).  

CD4+ lymfocyty 

Pomocné CD4+ T lymfocyty jsou centrálními regulátory imunitní odpovědi a jsou 

rozdělovány do více subpopulací podle toho, jaký cytokinový profil produkují. 

Hlavními subpopulacemi jsou Th1, Th2, Th17, TFH a regulační T lymfocyty (TREG).  

Efektorové funkce Th1 lymfocytů jsou převážně namířené proti intracelulárním 

bakteriím napadajícím makrofágy. Po rozpoznání cizorodého antigenu v komplexu 

s MHC II produkcí IFN-γ aktivují makrofágy a tím imunitní odpověď namířenou 

proti intracelulárním parazitům.  

Th2 buňky sekrecí IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 podporují B lymfocyty, eosinofily a 

bazofily, tedy humorální imunitu a obranu proti extracelulárním parazitům, jako jsou 

helminti. Th17 buňky jsou součástí časné adaptivní imunitní odpovědi, které 

produkcí prozánětlivých cytokinů jako je IL-17, stimulují k imunitní odpovědi 

neutrofily proti extracelulárním parazitům. TFH lymfocyty poskytují pomoc B 

lymfocytům v germinálních centrech a účastní se tak na vzniku vysokoafinitních 

protilátek. TREG lymfocyty jsou důležité pro potlačení vzniku autoimunitních 

onemocnění. Jejich vývoj probíhá buď v thymu (přirozené TREG) nebo na periferii za 

určitých podmínek z autoreaktivních CD4+ T lymfocytů (indukované TREG). 
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1.2.3 B lymfocyty 

B lymfocyty jsou zdrojem humorální specifické imunity. Jejich antigenně 

specifickým receptorem (BCR) jsou proteiny z rodiny imunoglobulinů, které jsou 

produkovány také v rozpustné formě. Kromě produkce Ig neboli protilátek se B 

lymfocyty účastní regulace imunitního systému prostřednictvím produkce cytokinů, 

jako jsou protizánětlivé IL-10 a TGF-β (transforming growth factor β) nebo 

prozánětlivé IFN-γ a IL-12 (Lund, 2008). B lymfocyty produkcí imunomodulačních 

cytokinů také přispívají k regulaci a organizaci lymfatických tkání, polarizaci vývoje 

T lymfocytů směrem k Th1 nebo Th2 (Harris et al., 2000) a jsou schopny 

prezentovat antigen T lymfocytům pomocí MHC II molekul (Ron and Sprent, 1987), 

patří tedy mezi antigen prezentující buňky (APC). 

Protilátky neboli imunoglobuliny jsou heterodimery tvořené dvěma identickými 

těžkými (IgH) a dvěma identickými lehkými (IgL) řetězci. IgH i IgL řetězce jsou 

tvořeny dvěma funkčními doménami, variabilní a konstantní. Variabilní doména 

podstupuje V(D)J rekombinaci a vytváří tak specifickou část receptoru pro vazbu 

antigenu. Konstantní doména těžkých řetězců (Fc fragment) určuje izotyp a funkci 

protilátky. Rozeznáváme pět základních izotypů protilátek a to IgM, IgD, IgA, IgG a 

IgE. Základními funkcemi protilátek je neutralizovat patogeny vazbou na jejich 

receptory nutné pro vstup do buněk, opsonizace patogenů vazbou na povrch 

patogenů, kde makrofágy rozeznávají Fc fragmenty protilátek a takto označené 

patogeny likvidují a aktivace klasické cesty komplementu.   

1.2.3.1 Časný vývoj B lymfocytů 

Časný vývoj B lymfocytů probíhá v kostní dřeni a zahrnuje přeskupování genů 

kódující imunoglobuliny. Buňka ve fázi pro-B lymfocytu pod vlivem IL-7 

produkovaným stromálními buňkami kostní dřeně zahajuje V(D)J rekombinaci genů 

kódující těžký řetězec imunoglobulinu. V(D)J rekombinace probíhá na stejném 

principu a je prováděna stejným enzymovým aparátem, jako je tomu u T lymfocytů. 

Po funkčním přeskupení genů pro IgH ho buňka na svém povrchu vystavuje 

v komplexu s náhradním imunoglobulinovým lehkým řetězcem složeným z proteinů 

λ5 a VpreB (Fritz Melchers, 2005) a s receptory a Igα (CD79a) a Igβ (CD79b) jako 

pre-BCR. Igαβ  koreceptor má src kinázovou aktivitu, která umožňuje iniciovat 

signalizaci přes BCR a B buněčnou aktivaci (Pelanda et al., 2002). Signalizací přes 

úspěšně sestavený pre-BCR receptor dochází k alelické exkluzi genů pro IgH, čímž 
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je zabráněno expresi dvou řetězců s různou specificitou (ten Boekel et al., 1998) a je 

zahájena rekombinace genů kódujících lehký řetězec. U savců existují dva typy 

lehkého Ig řetězce, Igк a Igλ a jejich variabilní domény jsou kódovány pouze V a J 

segmenty. Pouze jeden typ IgL řetězce je úspěšně rekombinován a vystaven 

v komplexu BCR jednoho B lymfocytárního klonu. B lymfocyty na svém povrchu už 

od časných stádií exprimují také BCR koreceptorový komplex složený z molekul 

CD19, komplementovým receptorem druhého typu (CD21) a CD81. Tento komplex 

slouží k posílení signálu po rozpoznání specifického antigenu.  

Po úspěšném vystavení BCR na svém povrchu opouští buňka kostní dřeň jako 

nezralý tranzientní B lymfocyt a míří do sleziny (Chung et al., 2003). Ve slezině 

dostává signál pro přežití v závislosti na expresi funkčního BCR a signálem přes 

BAFF receptor (Thompson et al., 2001), který je poprvé exprimován na nezralých B 

lymfocytech v kostní dřeni (Mihalcik et al., 2010). Takto B lymfocyty završují první 

část svého vývoje a v závislosti na specificitě jejich BCR pokračují ve vývoji jako 

buňky marginální zóny (MZ-B) nebo folikulární B lymfocyty. 

1.2.3.2 B lymfocyty marginální zóny 

B lymfocyty marginální zóny zajišťují T-nezávislou specifickou humorální odpověď. 

Je to první obranná linie proti antigenům odvozeným z krve. MZ-B imunitní 

odpověď se objevuje během prvních tří dnů po infekci (Martin et al., 2001) v podobě 

plasmablastů sekretujících velká množství IgM, které tvoří imunokomplexy 

s patogenem. Somatická hypermutace a izotypový přesmyk byl detekován i u MZ-B 

lymfocytů, které jsou k těmto procesům stimulovány peri-MZ pomocnými neutrofily 

(Puga et al., 2012).  

1.2.3.3 Vývoj B lymfocytů v germinálních centrech 

V germinálních centrech (GC) sleziny a lymfatických uzlin probíhá antigenem 

indukovaná T-závislá aktivace B lymfocytů. B lymfocyty, v této fázi vývoje zvané 

centroblasty, rozeznávají antigen, a tak jsou aktivovány. Zároveň tento antigen 

pohlcují a vystavují na svém povrchu v komplexu s MHC II molekulou. Takto 

aktivované B lymfocyty migrují na hranici T a B zóny lymfatických orgánů, kde se 

setkávají s TFH lymfocyty. TFH lymfocyty zde na jejich povrchu rozpoznávají antigen 

a exprimují CD40L, který interaguje s CD40 na B lymfocytárním povrchu. To 

způsobuje proliferaci, izotypový přesmyk a afinitní maturaci B lymfocytů.  Dochází 
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k expresi enzymu AID, který zprostředkuje somatickou hypermutaci (SHM) ve 

variabilních regionech genů pro Ig. Zároveň je znovu aktivována V(D)J rekombinace 

a dochází k dalším genovým přeskupováním (Jacob et al., 1991). Tento jev se nazývá 

afinitní maturace, protože buňky jsou nuceny soupeřit o antigen vystavený na APC, a 

tak přežívají pouze ty s nejvyšší afinitou (Monroe et al., 2003). Zároveň dochází 

k izotypovému přesmyku konstantních domén imunoglobulinů, a tak i ke vzniku 

různých imunoglobulinových podtříd, jako jsou IgA, IgG a IgE, což je katalyzováno 

stejnými enzymy jako SHM a V(D)J rekombinace.   

V GC takto vznikají dvě subpopulace produkující vysokoafinitní protilátky. Dlouho 

žijící, terminálně diferencované paměťové B lymfocyty, které migrují do speciálních 

nik v kostní dřeni, kde produkují protilátky nezávisle na přítomnosti antigenu (Manz 

et al., 1998). Druhou subpopulací jsou plasmatické buňky, které se usídlují 

v sekundárních lymfatických orgánech, kde se v závislosti na antigenu dělí a 

produkují protilátky.  

1.2.3.4 B-1 lymfocyty 

B-1 lymfocyty jsou převážně přítomny v pobřišnicové a pohrudniční dutině. Reagují 

převážně na polysacharidové antigeny, a to do dvou dnů po vystavení antigenu, což 

znamená nezávisle na T buněčné pomoci, která se za tuto dobu nestihne vyvinout. B-

1 lymfocyty produkují velká množství IgM a netvoří paměťové formy. Zatím byla 

tato subpopulace B lymfocytů lépe charakterizována u myší. Jedním ze znaků B-1 

lymfocytů je exprese CD5 receptoru. 

1.2.4 NK buňky 

NK buňky jsou stejně jako lymfocyty odvozeny z lymfoidní zárodečné linie, ale jsou 

součástí vrozené imunity vzhledem k tomu, že neexprimují antigenně specifické 

receptory. Jsou rozeznávány podle exprese markerů CD16 a CD56. Stejně jako 

CD8+ T lymfocyty mají cytotoxická granula obsahující granzymy a perforin, která 

způsobují apoptotickou smrt cílových buněk. Jsou aktivovány cytokiny IFN-α, IFN-β 

a IL-12, které jsou produkovány dendritickými buňkami a makrofágy brzy po 

vypuknutí infekce. NK buňky po aktivaci produkují IFN-γ, který kromě dalších 

efektorových funkcí ovlivňuje diferenciaci vyvíjejících se CD4+ T lymfocytů 

směrem k Th1 odpovědi.  
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Cílové buňky NK buněk jsou ty, které na svém povrchu vystavují MHC I molekuly 

v komplexu s abnormálním antigenem nebo jejichž exprese MHC I molekul je 

narušena (Borrego et al., 2002). K tomu dochází při napadení NK buňky 

intracelulárním parazitem, stresu nebo při nádorovém bujení.  

NK buňky mají dva typy receptorů pracujících antagonisticky. Stimulace aktivačních 

receptorů vede k produkci IFN-γ a sekreci cytotoxických granulí. NK buňkám však 

musí být bráněno v zabíjení zdravých buněk, což mají za úkol inhibiční receptory, 

které rozpoznávají různé typy MHC I molekul. NK buňky tedy selektivně zabíjejí 

buňky, které na svém povrchu exprimují málo MHC I molekul.  

Inhibiční i aktivační receptory NK buněk spadají do dvou proteinových rodin, a to 

KIR (killer cell immunoglobulin-like receptors), které jsou charakteristické 

imunoglobulinovou doménou a KLR (killer lectin-like receptors), což jsou lektiny 

typu C.  

1.3 Primární imunodeficity 

Primární imunodeficity jsou heterogenní skupina vrozených poruch imunitního 

systému. Zasažena může být vrozená i získaná složka imunity. Primární 

imunodeficity vrozené imunity zahrnují defekty komplementu, fagocytózy nebo TLR 

signalizace. Předmětem této práce je imunofenotypizace lymfocytárních subpopulací 

pacientů s PID, dále jsou tedy blíže popsány imunodeficity adaptivní imunity, kterou 

tyto buňky zajišťují.  

PID vede ke zvýšené náchylnosti pacienta k infekcím a často je doprovázen 

autoimunitním a lymfoproliferativním projevem z důvodu dysregulace imunitního 

systému. Již bylo identifikováno přes dvě stě mutací vedoucích k PID. Přes značnou 

heterogenitu v mutacích způsobujících PID jsou vrozené imunodeficity vzácné. 

Zhruba jeden člověk z pěti set se narodí s tímto postižením (Lim and Elenitoba-

Johnson, 2004).  

Primární imunodeficity získané imunity dělíme na dvě základní kategorie, a to 

protilátkové a kombinované. Protilátkové imunodeficity jsou způsobeny narušením 

funkce nebo diferenciace B lymfocytů, což vede k úbytku některých B 

lymfocytárních subpopulací nebo narušení produkce protilátek. Kombinovaný 

imunodeficit je způsoben blokací maturace nebo funkce T lymfocytů, což má 
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vzhledem k jejich centrální roli v imunitním systému za následek variabilní postižení 

funkce různých složek imunity.  

Při diagnóze PID se zjišťuje rodinná anamnéza, krevní obraz, hladina protilátek, 

provádějí se funkční testy T lymfocytů a v některých těžších případech se zjišťuje i 

molekulární diagnóza, tedy přesné určení mutace.  

Léčba PID je odvozená od závažnosti imunodeficitu. V méně závažných případech je 

léčba pouze symptomatická, tedy antimikrobiální terapie a podávání imunoglobulinů. 

V těžších případech bývá jediným řešením transplantace hematopoetických 

kmenových buněk (HSCT) nebo genová terapie. Tyto metody kauzální léčby PID 

jsou prováděny pouze v těžkých případech proto, že zahrnují velká rizika a nutnost 

molekulární diagnostiky pacienta.  

Transplantace kmenových buněk spočívá v odstranění defektního imunitního 

systému pacienta s PID ozářením či chemoterapií a následnou transplantací 

multipotentních hematopoetických buněk dárce, získaných z kostní dřeně, periferní 

krve nebo pupečníkové krve. Pro zvýšení úspěšnosti této léčby je nutná včasná 

diagnóza a vhodný dárce, nejlépe MHC identický sourozenec. Komplikace spojené 

s touto metodou jsou infekce, která ohrožuje pacienta během myeloablativní přípravy 

a v období po transplantaci, než se plně obnoví imunitní systém. Jedná se především 

o infekce cytomegalovirem (CMV), virem ebstein-barrové  a adenoviry. V některých 

případech může docházet k reakci štěpu proti hostiteli, kdy darované T lymfocyty 

útočí proti hostitelskému organismu.  Pokud je u imunodeficitního pacienta 

zachována částečná funkčnost imunitního systému, například aktivita NK buněk, 

může docházet k odmítnutí štěpu hostitelem.  

Genová terapie je zatím spíše experimentální léčbou imunodeficitů a to pouze u 

pacientů, jejichž imunodeficit je způsoben mutací jednoho genu. Jedná se o vpravení 

funkční kopie genu do somatických buněk pacienta. Tato metoda se potýká s více 

problémy, např. najít vhodný vektor pro přenos genu do cílových buněk, který by 

zajistil stabilní expresi nebo vznik lymfoproliferativních chorob u pacientů takto 

léčených. 
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1.3.1 Kombinované imunodeficity 

1.3.1.1 Těžký kombinovaný imunodeficit (SCID) 

Lidský SCID je porucha T lymfocytárního vývoje, což má vzhledem k jejich 

centrální roli v imunitním systému variabilní dopad na ostatní populace imunitních 

buněk. Bylo identifikováno přes třicet autozomálně nebo gonozomálně recesivně 

děděných mutací vedoucích ke vzniku SCID. Je to prenatální porucha, jejíž klinický 

projev začíná být patrný během prvního roku života.  Pokud je neléčena, je vždy 

fatální (Cossu, 2010). Incidence pacientů se SCID je 1:50 – 100 000 novorozenců.  

Klinické projevy SCID jsou většinou patrné až po prvních pár měsících života, 

během kterých je plod chráněn mateřskými IgG. Kolem čtvrtého až sedmého měsíce 

života se typicky začnou vyvíjet vážné a přetrvávající virové i bakteriální infekce, 

chronický průjem a pacient celkově neprospívá. Neschopnost imunitního systému 

kontrolovat běžné viry jako je adenovirus nebo CMV je u SCID pacientů často 

fatální. V některých případech se objevuje reakce podobná reakci štěpu proti hostiteli 

způsobená aloreaktivními mateřskými T buňkami, které infiltrovaly plod 

transplacentárně (Denianke et al., 2001). U některých typů SCID se u pacientů 

mohou vyvinout autoimunitní nebo lymfoproliferativní nemoci. 

Při podezření na kombinovaný imunodeficit je nutné provést kompletní evaluaci 

humorální i buněčné imunity. Imunofenotyp pacientů se SCID se odvozuje od 

molekulárního defektu, který  SCID způsobuje, ale pro všechny pacienty je společná 

neschopnost produkce T lymfocytů (nebo jejich nefunkčnost). Včasná diagnóza 

SCID je často esenciální pro výsledek léčby, kterou je HSCT nebo genová terapie. 

Vzhledem k normálnímu fyzickému projevu kojenců hned po narození je diagnóza 

často opožděná, proto se zavádí nový Screenovací test započatý ve Wisconsinu v 

roce 2008. Tento test je určen k detekci počtu TCR excizních kroužků (TREC, T-cell 

receptor excision circles), které vznikají při rekombinaci genů pro TCR receptory. 

Počet TREC poukazuje na počet cirkulujících naivních RTE lymfocytů (Verbsky et 

al., 2012). Radikální snížení počtu naivních T lymfocytů (méně jak dvě stě T 

lymfocytů na ml) indikuje SCID. Potvrzení diagnózy SCID se provádí 

imunofenotypizací periferní krve a následnou detekcí počtu naivních T lymfocytů 

pomocí průtokového cytometru (Verbsky et al., 2012). 
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Přestože SCID je způsoben poruchou vývoje nebo funkce T lymfocytů, jsou 

v různém měřítku ovlivněny i ostatní populace vzešlé z lymfoidní linie, protože 

sdílejí progenitory a signalizační a metabolické dráhy. B lymfocyty kromě toho 

používají stejný rekombinační aparát při rekombinaci genů pro BCR. Navíc bez 

CD4+ Th pomoci je vývoj B lymfocytů vážně narušen, což se manifestuje 

agamaglobulinémií u téměř všech SCID pacientů. Jedním způsobem jak klasifikovat 

SCID je tedy podle imunofenotypu a rozděluje SCID na T-B-NK-, T-B-NK+, T-

B+NK- a T-B+NK+.  

SCID způsobený mutací RAG-1 nebo RAG-2 rekombinázy 

Proteiny RAG-1 a RAG-2 jsou rekombinázy účastnící se rekombinace genů 

kódujících antigenně specifické receptory B a T lymfocytů a jsou pro tento proces 

esenciální. SCID způsobený autozomálně recesivně děděnou mutací genů pro 

rekombinázu RAG-1 nebo RAG-2 v obou alelách způsobuje T-B-NK+ fenotyp, 

z důvodu ztráty schopnosti V(D)J rekombinace a tedy selhání sestavit antigenně 

specifické receptory (Schwarz et al., 1996). NK buňky nejsou postiženy vzhledem 

k tomu, že antigenně specifické receptory neexprimují.  

Radiosenzitivní SCID  

NHEJ proteiny opravující dvouřetězcové zlomy DNA provádějí nejen druhý krok 

V(D)J rekombinace, ale účastní se opravných mechanismů DNA ve všech buňkách. 

Pacienti tedy kromě nedostatečné imunity trpí také radiosenzitivitou a predispozicí 

k neoplázii. Radiosenzitivní SCID patří do kategorie T-B-NK+ SCID a popsány byly 

mutace proteinů Artemis, DNA ligázy IV, katalytické podjednotky DNA-

dependentní protein kinázy a proteinu Cernunnos-XLF způsobující tento fenotyp. 

Nejčastější formou je mutace proteinu Artemis, s obzvláště vysokou incidencí u 

amerických domorodců z kmene Navajo (přibližně padesát novorozenců ze sta tisíc) 

(Jones et al., 1991; Moshous et al., 2001). HSCT těchto imunodeficitů je 

komplikovaná vzhledem k citlivosti pacientů na předtransplantační kondicionování.  

Omennův syndrom 

Pokud mutace genů vedoucích ke SCID nezpůsobují úplnou ztrátu funkce genů, 

dochází k poruše zvané Omennův syndrom (OS). Imunofenotyp OS se od SCID liší 

patologickým oligoklonálním zmnožením autoreaktivních CD4+ T lymfocytů, které 
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expandují z důvodu nedostatku centrální a periferní imunitní tolerance (Liston et al., 

2008).  Patologicky zvýšená Th2 odpověď u OS má za následek eosinofilii a 

zvýšenou hladinu IgE (Villa et al., 1998).  

Stejně jako u SCID jsou pacienti náchylní k infekcím, které mají velmi těžký a 

fatální průběh. Typická pro OS je erytrodermie, která začíná velmi brzy během 

života, dále se OS projevuje chronickým průjmem, agresivními záněty tkání a 

hepatosplenomegalií. Léčbou OS je transplantace kmenových buněk.   

1.3.1.2 Syndrom hypoplastických chrupavek a vlasů (CHH) 

CHH je autozomálně recesivně děděný syndrom spojený s disproporčně malým 

vzrůstem, nevyvinutými vlasy, hypoplastickou anémií a imunodeficitem a také 

s predispozicemi k rakovině. Je způsoben mutacemi genu kódující RNA složku MRP 

(mitochondrial RNA processing endoribonuclease) RNázy (Ridanpää et al., 2001). 

MRP RNázový komplex se účastní zpracování pre-rRNA v jadérku (Clayton, 1994) 

a štěpení RNA primerů pro replikaci DNA v mitochondriích (Chang and Clayton, 

1987). Význam funkce MRP RNázy v imunitním systém zatím nebyl popsán.  

Imunitní systém pacientů s CHH je ovlivněn variabilně. Byl popsán humorální 

imunodeficit (Mäkitie et al., 2000), lymfopenie a chronická neutropenie (Lux et al., 

1970) a u některých pacientů těžký kombinovaný imunodeficit (Steele et al., 1976). 

Pacienti trpí opakovanými bakteriálními infekcemi. Běžné laboratorní nálezy u 

pacientů s CHH jsou kromě lymfopenie nízký poměr CD4+/CD8+ T (Steffensen and 

Ostergaard, 1980), snížený počet naivních T lymfocytů a snížená reakce na aktivaci 

mitogenem a s tím související pokles zastoupení počtu aktivovaných T lymfocytů 

(Kooijman et al., 1997). 

Imunodeficit související s CHH se dá léčit transplantací hematopoetických 

kmenových buněk (Guggenheim et al., 2006) 

1.3.1.3 Wiskott-Aldrichův syndrom (WAS) 

WAS je X-vázaná, recesivně děděná mutace genu kódujícího Wiskott-Aldrichův 

protein (WASP). Mírnějším projevem je X-vázaná trombocytopenie, způsobená 

méně závažnou mutací stejného genu. Charakteristickými příznaky WAS jsou 

trombocytopenie a malá velikost krevních destiček, což vede ke zvýšené krvácivosti 

pacientů. Krátce po narození se často objevuje ekzém a z důvodu kombinovaného 
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imunodeficitu během prvního roku života dochází k opakujícím se infekcím. Projevy 

jsou velmi variabilní s často opožděným nástupem, proto je pro diagnózu WAS 

nutno provést více diagnostických panelů (Sullivan et al., 1994).  

WASP je exprimován v buňkách hematopoetické linie (Derry et al., 1994) a jeho 

přesná funkce zatím nebyla určena. Mnohé studie však ukazují, že je jedním 

z hlavních regulátorů při přenosu signálu pro přestavbu cytoskeletu a má tak 

důležitou roli při chemotaxi makrofágů (Thrasher et al., 2000). To vede k vážným 

abnormalitám při směrované migraci dendritických buněk a k narušení jejich 

interakce s T lymfocyty (Binks et al., 1998).  

Projevy spojené s imunodeficitem WAS jsou neschopnost rozeznat polysacharidové 

(tedy T-nezávislé) a některé proteinové antigeny a dále snižující se počet T 

lymfocytů během života (Ochs et al., 1980). S neschopností rozeznávat T-nezávislé 

antigeny koreluje nález signifikantně redukovaných marginálních zón sleziny, kde 

tato odpověď vzniká (Vermi et al., 1999). Dalším imunopatologickým projevem je 

absence opožděné hypersenzitivní reakce (Oppenheim et al., 1970). Počty B 

lymfocytů bývají normální, ale dochází k abnormalitám v hladinách imunoglobulinů, 

především zvýšenou hladinou IgA a sníženou hladinou IgM, toto je pozorovatelné 

především u starších pacientů (Sullivan et al., 1994). V některých případech dochází 

k autoimunitním a lymfoproliferativním projevům. 

Terapie WAS je symptomatická, pro úplnou léčbu je nutné provést transplantaci 

kmenových buněk. V případech těžké trombocytopenie je někdy nutné provést 

splenektomii, ale může docházet ke komplikacím jako je sepse.  

1.3.1.4 Familiální hemofagocytická lymfohistiocytóza (FHL) 

FHL je autozomálně recesivně děděná nebo X-vázaná porucha s heterogenním 

genetickým základem. Klinicky se projevuje vracejícími se horečkami, cytopenií a 

hepatosplenomegálií, dále často dochází k anémii a trombocytopenii (Aricò et al., 

1996). V některých případech dochází i k postihům centrální nervové soustavy 

(Horne et al., 2008). FHL se projeví většinou v prvních šesti měsících života, 

incidence je 1:50 000 zdravých novorozeňat. Léčbou vrozené hemofagocytické 

lymfohistiocytózy je transplantace kmenových buněk.  
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Zatím byly identifikovány mutace pěti genů vedoucích k tomuto fenotypu, 

rozdělujících FHL na pět různých podtypů (Cetica et al., 2010). Všechny tyto geny 

se účastní perforinové cytotoxické dráhy NK buněk a CD8+ T lymfocytů. Podle 

toho, který gen je mutován, je narušena produkce, vezikulární transport nebo 

degranulace perforinu, u všech pacientů je tedy vážně narušena buněčná imunita 

(Egeler et al., 1996). NK buňky a CD8+ T lymfocyty zdravého imunitního systému 

zabíjejí infikované buňky, čímž odstraňují antigen, což vede k ukončení imunitní 

reakce. Pokud je tato cytotoxická funkce narušena, dochází k vážné deregulaci 

imunitního systému z důvodu neukončené imunitní reakce (Voskoboinik et al., 

2006). Dochází k rozsáhlé aktivaci a proliferaci polyklonálních CD8+ T lymfocytů, 

které produkují velké množství INF-γ, což vede k rozsáhlé aktivaci histiocytů a 

makrofágů  (Jordan et al., 2004). Aktivované buňky produkují další prozánětlivé 

cytokiny, jako IL-1, IL-6 a TNFα, které jsou zároveň pyrogeny způsobující horečky. 

TNFα spolu s IFN-γ dále potlačují hematopoézu, čímž dochází k cytopenii, ke které 

přispívá hemofagocytóza aktivovanými makrofágy. Kromě kostní dřeně infiltrují a 

poškozují aktivované efektory další orgány, jako jsou játra, slezina a mozek (Takada 

et al., 2004).  

1.3.1.5 Hyper IgM syndrom 

Syndrom HIGM je nejčastěji způsobován X-vázanou mutací CD40 ligandu (CD40L) 

(Korthäuer et al., 1993). Klinicky se projevuje opakujícími se bakteriálními a 

oportunními infekcemi.  Pacienti mívají narušenou i buněčně zprostředkovanou 

imunitu, což naznačuje roli CD40L při aktivaci makrofágů pomocí T lymfocytů.  

Pomocné T lymfocyty po aktivaci exprimují na svém povrchu molekulu CD40L, 

která v germinálních centrech sekundárních lymfatických orgánů interaguje s CD40 

molekulou konstitutivně exprimovanou na povrchu B lymfocytů. Tato stimulace 

vede k expresi enzymu AID, který je nezbytný pro somatickou hypermutaci a 

izotypový přesmyk B lymfocytů (Muramatsu et al., 2000). Při CD40L deficitu 

nedochází ke stimulaci B lymfocytů přes CD40 a tak je vážně narušena jak 

somatická hypermutace, tak izotypový přesmyk. Pacientům tak chybí nebo téměř 

chybí produkce IgG, IgA a IgE a mají normální nebo zvýšenou hladinu IgM. U 

některých pacientů může být detekována normální, v některých případech dokonce 

zvýšená hladina IgA, způsobená kompenzačními mechanizmy ve střevní mukóze, 

kde může docházet k CD40-nezávislému izotypovému přesmyku (Litinskiy et al., 
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2002). U pacientů s HIGM syndromem dále může docházet ke sníženým počtům 

CD27+ paměťových B buněčných subpopulací (van Zelm et al., 2014). 

Pokud je k dispozici vhodný dárce, léčba se provádí transplantací kmenových buněk. 

V ostatních případech je terapií podávání imunoglobulinů intravenózně a 

antimikrobiální léčba.  

1.3.1.6  MonoMAC syndrom 

MonoMAC syndrom (syndrom deficitu monocytů, B lymfocytů a dendritických a 

NK buněk), poprvé popsán v roce 2010 (Vinh et al., 2010), je monoalelická porucha 

způsobená mutací genu kódující transkripční faktor GATA2 (Dickinson et al., 2011). 

GATA2 se účastní regulace homeostáze kmenových buněk (Rodrigues et al., 2005). 

Je to autozomálně dominantně děděná porucha vedoucí k náchylnosti 

k mykobakteriálním a virovým infekcím se sklonem k propuknutí myeloidních 

leukémií a myelodysplázií (Vinh et al., 2010). Je to porucha, která se začíná 

projevovat většinou v pozdní pubertě nebo časné dospělosti a její projevy či 

komplikace způsobené touto poruchou mohou vést až ke smrti pacienta. 

Pacienti mají vážně snížené počty monocytů, NK buněk a B lymfocytů. Počty 

cirkulujících dendritických buněk jsou velmi snížené nebo úplně chybí, tkáňové 

makrofágy a Langerhansovy buňky jsou zachované (Bigley et al., 2011).  

Léčbou MonoMAC syndromu je transplantace kmenových buněk (Cuellar-

Rodriguez et al., 2011). 

1.3.1.7 DiGeorgův syndrom (DGS) 

DGS je nejčastěji způsoben delecí dlouhého raménka dvacátého druhého 

chromozomu v oblasti q11, která vede k narušení vývoje třetí a čtvrté žaberní 

výchlipky. Klinické projevy spojené s touto delecí jsou velmi variabilní. Většinou se 

brzy po narození projevují vrozené srdeční vady nebo křeče v důsledku chybějících 

příštitných tělísek a dochází k redukci nebo úplné absenci thymu (Ryan et al., 1997). 

Dalším typickým projevem jsou obličejové deformace a mentální retardace. 

Nedostatečně vyvinutý nebo zcela chybějící thymus způsobuje variabilní 

imunodeficit T lymfocytů, podle kterého lze DGS kategorizovat na částečný a 

kompletní.  
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Částečný DGS je doprovázen zvýšenou náchylnosti k infekcím, které ve většině 

případů nejsou život ohrožující. Počty T lymfocytů jsou v různém rozsahu snížené a 

s tendencí se během prvních let života normalizovat (Sullivan et al., 1999). 

V některých případech může docházet k autoimunitním projevům (Gennery et al., 

2002). Příčina autoimunity u pacientů s DGS není zcela objasněna, incidence 

autoimunitního projevu nekoreluje s významem thymu při vzniku centrální tolerance. 

Jedním z faktorů přispívajících k náchylnosti k autoimunitám může být snížení počtu 

TREG u pacientů s DGS (Sullivan et al., 2002). Bylo také zaznamenáno, že u pacientů 

s částečným DGS může být snížena hladina imunoglobulinů a počtu smB lymfocytů 

(Finocchi et al., 2006). 

Kompletní DGS je způsoben úplnou absencí thymu, která vede ke SCID podobnému 

fenotypu, doprovázenému navíc dalšími typickými projevy DGS. Pacienti trpí 

těžkými oportunními infekcemi a bez léčby, kterou je transplantace HSC nebo 

thymu, umírají krátce po narození. Typická je absence odpovědi T lymfocytů na 

mitogen a jejich počet menší než padesát T lymfocytů na jeden µl. Počty B 

lymfocytů bývají normální, počty NK buněk normální nebo zvýšené.  

Většina pacientů je vzhledem k nezávažnosti imunodeficitu léčena symptomaticky, 

v některých vážnějších případech se provádí transplantace HSC nebo thymu.  

1.3.2 Protilátkové imunodeficity 

1.3.2.1 Běžný variabilní imunodeficit (CVID, common variable 

immunodeficiency) 

CVID je fenotypovým i klinickým projevem heterogenní skupina primárních 

imunodeficitů, které se vyznačují sníženou hladinou nebo absencí dvou či více 

izotypů protilátek a často i sníženým počtem B lymfocytů. Důvodem jejich projevu 

mohou být rozdílné genetické faktory nebo vliv prostředí, které mnohdy nejsou 

definovány (Al-Herz et al., 2011).  

Klinicky se manifestují většinou ve druhé až třetí dekádě života. Pacienti jsou 

náchylní především k infekci pneumokokem a mykoplasmou a poškozením plic, ke 

kterému dochází před obdržením léčby v podobě podávání protilátek nitrožilně. Až 

40% případů CVID je doprovázeno gastrointestinálními nemocemi, 
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lymfoproliferativními a autoimunitními poruchami a granulomatózními záněty 

(Cunningham-Rundles and Bodian, 1999). 

EUROClass klasifikace (Wehr et al., 2008) na základě multicentrického pokusu 

zahrnujícího zhodnocení přes tří set pacientů klasifikuje CVID podle počtu 

cirkulujících subpopulací B lymfocytů a zároveň podle klinických příznaků. Pacienti 

s vážnou hypogamaglobulinémií doprovázenou sníženým počtem periferních B 

lymfocytů na méně než 1% ze všech lymfocytů jsou řazeni do skupiny B-. Vzhledem 

k malému počtu B lymfocytů naměřených ze vzorků tato skupina potřebuje další 

přezkoumání pro řádnou klasifikaci.  

Druhá skupina (B+, s více než 1% B lymfocytů), kam bylo zařazeno 90% všech 

pacientů s hypogamaglobulinémií, byla rozdělena podle počtu izotypově 

přesmyknutých paměťových B (smB) lymfocytů. Průměrná optimální hladina této 

subpopulace je 2% ze všech B lymfocytů, pacienti tedy byli rozděleni do skupin 

smB- (pod 2% smB lymfocytů) a smB+ (více než 2% smB lymfocytů).  

Snížené množství smB buněk v smB- skupině poukazuje na defekt ve vývoji 

v germinálních centrech, kde se tyto lymfocyty diferencují. Do této skupiny byly 

zařazeny CVID způsobené mutací ICOS, CD19 a CD40L. Klinicky jsou tyto ID 

často spojeny se splenomegalií a granulomatózní chorobou.   

Podskupinu smB- tvoří pacienti se silnou expanzí tranzientních B lymfocytů (smB-

Trhigh) doprovázenou sníženým množstvím MZ-B lymfocytů. Více než polovina 

pacientů z této podskupiny trpí lymfadenopatií.  

Do třetí skupiny podle EUROClass jsou řazeni pacienti ze skupin smB- i smB+ 

s expanzí CD21lowCD38lowCD19high aktivovaných B lymfocytů (více než 10% ze 

všech B lymfocytů). Tato 21lo skupina CVID je spjata s pozdním nástupem a tedy i 

diagnózou, častou lymfadenopatií a splenomegalií (Warnatz et al., 2002). Pacienti ze 

skupiny  21lo dále vykazují snížení počtu naivních Th lymfocytů (CD4+CD45RA+) 

(Vlková et al., 2006). 

1.4 Průtoková cytometrie 

Průtoková cytometrie je biofyzikální metoda určená k multiparametrické analýze 

buněk v suspenzi, hojně využívaná jak v imunologii, tak i hematologii, a to ve 

výzkumu i klinické praxi. 
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Základní vlastností průtokového cytometru je schopnost měřit maximální i 

integrovaný signál včetně jeho trvání z celých buněk ozářených monochromatickým 

světlem a tím charakterizovat jejich celkové rozptylové a fluorescenční vlastnosti. 

Buňky jsou měřeny jedna po druhé, a to s vysokou četností až více než padesát tisíc 

událostí za sekundu. To je umožněno systémem fluidiky, která je tradičně založena 

na principu hydrodynamické fokusace měřené suspenze do jedné měřící oblasti, ve 

které dochází k fyzikální interakci měřené buňky se světelným zdrojem. Jako hnací 

tekutina průtokových cytometrů se běžně používá voda nebo izotonický roztok, 

například různé modifikace fosfátového pufru (phospate buffer saline, PBS). 

Průtokový cytometr je vybaven jedním nebo více optickými zdroji ve viditelné, 

ultrafialové nebo infračervené oblasti spektra, což je nejčastěji laser jako zdroj 

koherentního směrovaného intenzivního záření o jedné vlnové délce, jehož paprsek 

je v měřící oblasti excitační optikou upraven (modulován) do tvaru protáhlého 

elipsoidu o rozměrech typicky 10 až 20 µm. Jak jednotlivé částice procházejí skrze 

paprsky laseru, dochází k rozptylu světla a excitaci a emisi fluorescence. Běžné 

průtokové cytometry měří rozptyl v přímém směru, přičemž je primární paprsek 

blokován pomocí tyčinky anglicky nazývané “obscuration bar“. Tento měřený 

parametr nazýváme dopředný rozptyl (forward scatter, FCS, forward angle light 

scatter, FALS), zatímco rozptyl sbíraný čočkou v kolmém směru, tedy pod úhlem 

90°, nazýváme rozptyl bočný (anglicky “side scatter“, SSC anebo „right angle light 

scatter, RALS). Schéma systému fluidiky je zobrazeno na obrázku č. 1.  
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Obrázek č. 1: Schéma fluidiky průtokového cytometru.  

Vlastní intenzita signálu detektoru FSC, většinou fotodiody a někdy fotonásobiče, je 

úměrná kvalitě a materiálu povrchu měřené částice a její  velikosti. Signál měřený 

detektorem SSC vypovídá o vnitřní komplexitě částice, jako je například granulární 

obsah buňky a struktura jádra. Princip fluorescence bude popsán v následujícím 

odstavci. Zde je pouze nutné zmínit, že fluorescenční signál z jednotlivých laserů je, 

stejně jako SSC, z praktických důvodů sbírán stejnou čočkou pod úhlem  90°. Jinými 

slovy, sběrná optická dráha SSC a fluorescence z laserů je totožná, sběrné optické 

dráhy ostatních laserů mohou být rovněž totožné s 488 nm laserem (kolineární 

excitace) nebo oddělené (nekolineární excitace). Výhodou nekolineární excitace je 

oddělení jednotlivých excitačních událostí v prostoru a čase, což eliminuje nežádoucí 

jevy jako je mezilaserový spektrální překryv fluorescenčních látek (fluorochromů), 

nevýhodou jsou pak vyšší požadavky na stabilitu fluidiky a kvalitu elektronického 

zpracování signálů. Rychlost proudění hnací tekutiny pak nesmí vůbec fluktuovat, 

aby se neměnila doba průchodu buněk mezi lasery. Systém si musí pamatovat časově 

oddělené události tak, aby je následně předal ke zpracování jako událost jedinou. Ke 

změření vzorků analyzovaných v této práci byly použity cytometry s nekolineární 

excitací. 

"obscuration bar" 

nosná kapalina  

suspenze buněk 
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1.4.1 Principy fluorescence 

Fluorescence je fyzikální princip, při němž fluorochrom nejprve absorbuje jedno 

kvantum elektromagnetického záření a přejde ze základního elektronového stavu na 

jednu z hladin excitovaného elektronového stavu. Těchto přechodů je díky vibracím 

a rotacím (V-R) molekul fluorochromů a jejich interakcí s okolím velké množství a 

jsou si velmi energeticky blízké, takže se projevují jako celý pás možných 

absorpčních přechodů s různou pravděpodobností, nazývaný absorpční spektrum. 

Následně molekula fluorochromu rotuje, vibruje a sráží se s molekulami 

rozpouštědla (vody), čímž část absorbované energie ztrácí. Posledním krokem 

procesu fluorescence je emise jednoho fotonu se sníženou energií. Emise je vyvolána 

přechodem excitovaného elektronu z excitovaného stavu na některou z V-R hladin 

základního stavu, kterých je také celý energetický pás s různou pravděpodobností 

přechodu, projevující se jako emisní spektrum (obrázek č. 2).  

 

Obrázek č. 2: Excitační a emisní spektrum FITC. Na ose x jsou uvedeny vlnové 
délky. 

Zdroj: www.bdbiosciences.com/research/multicolor/spectrum_viewer 

Ztráta energie ve vzbuzeném stavu se projeví nižší energií emitovaného fotonu, tedy 

zároveň jeho větší vlnovou délkou. Při buzení fluorescence monochromatickým 

světlem laseru se tedy fluorescence objevuje podle zákona zachování energie vždy 

v barvách posunutých k červenému konci spektra. Tedy například excitace 

modrozeleným světlem modrého laseru (488 nm) vytváří fluorescenci v barvě zelené 

(kolem 500 nm), žluté (kolem 550 nm), oranžové (kolem 600 nm), červené (kolem 

650 nm), tmavočervené (kolem 700 nm) a infračervené (kolem 750 nm). Zde ovšem 

narážíme na fyzikální limity, například maximální rozdíl mezi maximy absorbčního a 

emisního spektra (nazývaného Stokesův posun), a proto se ke konstrukci 

fluorochromů s velkým rozdílem v energii absorpce a emise používají speciální 

postupy, například syntéza tzv. tandemových konjugátů. Absorpční a emisní spektra 

http://www.bdbiosciences.com/research/multicolor/spectrum_viewer
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jsou charakteristickou vlastností jednotlivých fluoreskujících molekul, a proto různé 

fluorochromy absorbují záření z různých částí energetického spektra.  

1.4.2 Měření optického signálu z buněk na průtokovém cytometru 

U jednotlivých buněk se při jejich měření na průtokovém cytometru snažíme co 

nejpřesněji určit intenzitu signálu rozptylu světla a fluorescence. Moderní analogové 

i digitální průtokové cytometry měří na každém detektoru výšku a plochu (integrál) 

signálu, zároveň umožňují změřit nebo vypočítat šířku signálu, která odpovídá 

velikosti buňky nebo jejich shluku. Takto se jejich měření stává co nejvíce 

kvantitativním a umožňuje mimo jiné oddělit dvou a vícebuněčné případy (dublety) 

od jednotlivých buněk (singlety). Tato práce se zabývá především mnohobarevnou 

imunofenotypizací, tedy měřením exprese buněčných struktur fluorescenčně 

značenými protilátkami, a proto je dále popsána především tato problematika. 

Protilátky, dnes ve valné většině monoklonální, jsou kovalentně vázány k vybraným 

fluorochromům, které ideálně neinteragují s biologickým materiálem, tedy jsou 

biologicky inertní, jsou stabilní a vyhovují požadavku co nejsnadnějšího rozlišení při 

své detekci. Protilátka, ke které je fluorochrom připojen, naopak svoji specificitou 

zajišťuje označení určeného epitopu (povrchových receptorů, DNA nebo 

intracelulárních molekul, například cytokinů). 

Chemicky a strukturálně existuje několik druhů fluorochromů a v současné době lze 

komerčně získat nebo v laboratoři vyrobit pro každý klon monoklonální protilátky 

desítky různých konjugátů lišících se navzájem požadavky na excitaci (barvu 

paprsku excitačního laseru), emisním spektrem i intenzitou fluorescence. V 

kombinaci se spektrální citlivostí detektorů (většinou standardních fotonásobičů) a 

autofluoresencí buněk v dané spektrální oblasti vzniká velké množství výběru 

koktejlů pro mnohobarevnou cytometrickou analýzu buněčného fenotypu. 

V klinickém výzkumu a praxi se coby fluorochromy nejčastěji používají malé 

organické molekuly, jako jsou například fluorescein izothiocyanát (FITC), Pacific 

Blue (PB) nebo Pacific Orange (PO) a fluorescenční proteiny fykoerythrin (PE),  

allofykocyanin (APC) nebo Perinidyn chlorofyl protein (PerCP). Tmavě červenou a 

infračervenou emisní oblast pokrývají tandemové konjugáty, tedy kovalentně vázané 

komplexy donorové molekuly schopné pohltit relativně krátkovlnné záření 

(například 488 nm v případě PE a PerCP a červené fotony v případě APC) a 

akceptoru s emisí v červené (cyanin 5, Cy5), tmavě červené (Cy5.5) anebo 
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infračervené (Cy7) oblasti spektra. Energie mezi donorem a akceptorem je nezářivě 

předávána na velmi krátkou vzdálenost (< 5 nm) po první ztrátě energie na donoru. 

Druhá ztráta energie na akceptoru zvětšuje energetický rozdíl mezi emisí a absorpcí a 

tím posunuje emisi do méně energetické, tedy vzdálenější oblasti spektra. Jde o 

mechanismus zvaný FRET (Foerster resonance energy transfer), dnes poměrně hojně 

využívaný i v mikroskopii. Jednou z nevýhod tandemových konjugátů je jejich vyšší 

variabilita mezi šaržemi a od různých výrobců a také menší odolnost vůči teplu a 

hlavně světlu, které způsobují jejich rozpad a přeměnu v konjugáty fluoreskující jako 

donor komplexu. Takže zatímco jednoduché fluorochromy (FITC, PE, PerCP, APC a 

další) považujeme většinou za spektrálně identické, tandemové konjugáty je potřeba 

považovat za rozdílné, a to i na úrovni jednotlivých lahviček stejných šarží, což 

neznamená, že se musí nezbytně významně lišit. Prakticky neustále se objevují nové 

flurochromy na inovujících principech jako jsou nanokrystaly (Q dots), fluoreskující 

polymery (Brilliant dyes) a nové proteinové a organické molekuly, což dělá 

fluorescenšní průtokovou cytometrii na jedné straně více flexibilní a zajímavou, na 

straně druhé poměrně komplikovanou z hlediska výběru nejlepší možné kombinace 

konjugátů.  

1.4.3 Optický systém cytometru  

Dnes nejběžnější moderní průtokové cytometry mají tři lasery s excitací ve fialové 

(405 nm), modrozelené (488 nm) a červené (640 nm) části spektra. Běžně má každá 

excitační dráha dva až sedm detektorů, které zaznamenávají fluorescenční signál (a 

bočný rozptyl v případě 488nm laseru) rozložený do barevných intervalů pomocí 

soustavy optických filtrů, jejíž uspořádání závisí na výrobci. Obecně lze říct, že dnes 

používané filtry jsou dvojího typu -  dichroická zrcadla, která s vysokou účinností 

propouští veškeré vlnové délky nad nebo pod určitou hranici, zbytek odrážejí (tzv. 

long-pass nebo short-pass filtry) a pásové interferenční filtry propouštějící 

vymezenou oblast vlnových délek, jejíž šířka propustnosti je optimalizována pro 

předpokládané fluorochromy.  

1.4.4 Kompenzace 

Protože běžné používané fluorochromy mají obecně relativně široká emisní spektra a 

navíc není absorpce jednotlivých fluorochromů vždy omezena na jediný laser daného 

měřícího systému, jednobarevné vzorky generují signál i v některých dalších 

detektorech. Pro správnou interpretaci mnohobarevných dat je tedy nutné provést 
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kompenzaci. Kompenzace je dohodnutý přístup, kdy se experimentálně naměřená 

data upravují pomocí jednobarevných kontrol a matematické operace tak, aby 

zobrazené profily fluorescence odpovídaly profilům exprese jednotlivých 

detekovaných struktur. Protože každá jednotlivá molekula fluorochromu svítí do 

detektoru, který není primárně určen k její detekci, stejným procentem fluorescence 

svého primárního kanálu, lze kompenzaci vypočítat jako poměr přesvitu (průměrná 

hodnota signálu v přesvitovém detektoru) a intenzity v primárním detektoru. Poté je 

od hodnoty přesvitu každé jednotlivé buňky odečtena hodnota vypočítaná jako 

součin její primární fluorescence a tohoto poměru a výsledek je zobrazen. Tato 

procedura je manuálně nebo automaticky provedena pro všechny kombinace 

jednobarevných kontrol a přesvitových detektorů, čímž je vyplněna tzv. 

kompenzační matice, která se nadále používá k zobrazení experimentálních dat v tzv. 

kompenzované reprezentaci. Moderní cytometry uchovávají data tak, jak byla 

naměřena a kompenzovaná data pouze zobrazují. Ukázka nekompenzovaných a 

kompenzovaných dat je na obrázku č. 3. 

 

Obrázek č. 3: Ukázka kompenzace dat mezi PE a FITC; a) Nezkompenzovaná data, 
FITC silně přesvicuje do PE a CD45R0 populace se tak zdá dvojitě pozitivní; b) 
Kompenzovaná data, vidíme jasně oddělené jednoduše pozitivní CD45R0+ populaci 
a dvojitě pozitivní CD31+CD45R0+ populaci. 

1.4.5 Mnohobarevné panely 

Sestavování mnohobarevných panelů sebou nese několik komplikací a je proto často 

nutná obsáhlá optimalizace, pečlivý výběr jednotlivých fluorochromů a kontrola 

kvality. Fluorochromy je nutné nejdříve zhodnotit individuálně i v kombinaci pro 
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zajištění adekvátní intenzity signálu, ověření, zda i slabě pozitivní populace jsou 

rozlišitelné a zda nedochází k interakcím mezi použitými reagenciemi. 

Jasnost fluorochromu je relativní, může být ovlivněna autofluorescencí buněk, sílou 

laseru i výběrem optického filtru. Pokud navíc daná reagencie způsobuje vysoké 

fluorescenční pozadí, může i přes správnou kompenzaci docházet ke špatnému 

rozlišení mezi negativní a pozitivní populací a tím docházet ke snížení efektivní 

intenzity signálu (Baumgarth and Roederer, 2000).  

Vysoké fluorescenční pozadí může být způsobeno příliš vysokou koncentrací 

protilátek, proto je nutné protilátky titrovat. Vysoká autofluorescence buněk také 

zvyšuje pozadí tak, že i buňky, které nejsou specificky značeny, se jeví jako slabě 

pozitivní. Dále je třeba nutné dávat pozor, aby nedocházelo k nespecifické vazbě 

fluorochromů. Fluorochromy se v některých případech vážou na poškozené buňky či 

buněčný odpad jiným mechanismem, než přes protilátkou rozeznávaný epitop. To 

způsobuje falešnou pozitivitu nebo zvyšuje fluorescenční pozadí (Cunningham-

Rundles and Bodian, 1999). Falešná pozitivita může být také způsobena rozpadem 

nestabilních tandemů. Dochází pak k tomu, že tandemy svítí do svého dárcovského 

detektoru. Toto lze minimalizovat přesnou přípravou a správným skladováním 

tandemů.   

Důležitou součástí sestavování panelů je výběr správného fluorochromu pro dané 

markery. Markery, které jsou exprimované pouze slabě (například CD5 na B 

lymfocytech) nebo jsou vzácné (detekce CD38 na tranzientních B lymfocytech), je 

třeba detekovat jasnými fluorochromy, jako jsou PE nebo APC (Maecker et al., 

2004).  

Při výběru kombinace fluorochromů je nutné brát v potaz jejich spektrální přesvit. 

Protilátky konjugované s jasnými fluorochromy by neměly být použity v kanálech, 

které mají velký fluorescenční přesvit do kanálů určených k detekci markerů 

s vysokou senzitivitou. Při změně šarže tandemů je nutná kontrola kompenzace. Jak 

bylo zmíněno výše, přesto, že používáme tandem od stejného výrobce, může 

docházet k rozdílům mezi poměrem donorového a akceptorového fluorochromu 

v konjugátu šarže od šarže. Vzhledem k tomu, že kompenzace je na tomto poměru 

silně závislá, může být nutná nová kompenzace pro každý nový konjugát 

(Baumgarth and Roederer, 2000).  
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Výběrem správných fluorochromů a optických filtrů pro jejich detekci je také dobré 

spektrální přesvit co možno nejvíce minimalizovat. U jasných populací dochází i 

přes správnou kompenzaci k jevu zvanému rozmazání profilu populace (v oboru 

spíše známe pod anglickým termínem population spread). Jasné populace mají 

vysokou standardní odchylku rozptylu a jasné fluorescenční signály se rozmazávají, 

pokud jsou zobrazené proti parametrům, vůči nimž jsou kompenzované. Čím vyšší je 

fluorescenční přesvit, tím vyšší je rozmazání dat. To pak ovlivňuje rozlišení slabě 

pozitivních populací v sekundárním kanálu, které jsou zároveň silně pozitivní 

v kanálu primárním.  

Po překonání těchto problémů souvisejících se sestavováním a optimalizací 

mnohobarevných panelů, se multiparametrická cytometrie stává velice výhodným 

nástrojem, schopným poskytnout informace, které by jiným způsobem byly jen těžko 

dosažitelné. Mnohobarevné panely poskytují řadu výhod oproti jednobarevné nebo 

dvoubarevné cytometrii.  Možnost měřit více parametrů jedné buňky a tedy 

identifikovat buněčné populace a jejich abnormality s vyšší přesností a specificitou. 

Detekce více parametrů zajišťuje lepší využití vzorků o malém objemu, protože 

dostáváme více informací i z malého množství. Multiparametrická cytometrie dále 

umožnuje redukovat množství měřených zkumavek a tedy i objem potřebného 

materiálu, čímž se zvyšuje počet naměřitelných událostí v jednom experimentu. Dále 

šetří protilátky i čas. Se schopností detekovat více než šest parametrů v jedné 

zkumavce se také objevila možnost provádět liniově specifický screening pomocí 

jedné zkumavky. To vše dělá z této metody jeden z nejlepších nástrojů pro studium 

buněčné imunologie. 
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2 Cíle diplomové práce 
 

Cílem této diplomové práce bylo optimalizovat a standardizovat pět osmibarevných 

panelů (Screenovací, Pre-GC, Post-GC. SCID/RTE a Memory/Effector) pro 

charakterizaci primárních imunodeficitů.  

Dalším cílem bylo validovat tyto panely na dostatečném množství vzorků periferní 

krve zdravých dárců, pacientů s molekulárně definovanou mutací způsobující 

primární imunodeficit a pacientů se CVID. 
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3 Metodika a materiály 

Laboratorní práce uváděné v následující kapitole byly vykonány v laboratoři CLIP 

(Childhood Leukemia Investigation Prague), která je laboratorním centrem na 

Klinice dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty UK. 

3.1 Průtoková cytometrie 

Všechny vzorky periferní krve analyzované v této diplomové práci byly analyzovány 

pomocí průtokového cytometru BD FACS Canto II (BD Bioscience, San Jose, CA, 

USA) nebo BD LSR II (BD Bioscience, San Jose, CA, USA). Vzhledem k tomu, že 

práce je součástí projektu EuroFlow, nastavení cytometru bylo prováděno podle 

norem učených skupinou EuroFlow (Kalina et al., 2012). 

3.1.1 Průtokový cytometr BD FACS Canto II 

BD FACS Canto II průtokový cytometr (BD Bioscience, San Jose, CA, USA) 

používaný v laboratoři CLIP je vybaven třemi lasery, a to 405 nm fialovým laserem, 

488 nm modrým laserem a 637 nm červeným laserem. Osm detektorů je schopno 

snímat osm fluorescenčních parametrů zároveň, FSC a SSC (obrázek č. 4). Vzorky je 

možné měřit z 5 ml FACS zkumavek, a to manuálně nebo automatizovaně pomocí 

kolotoče. Softwarem ovládajícím tento cytometr je BD FACS Diva. BD FACS Canto 

II průtokový cytometr jsme použili ke změření většiny vzorků. 
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Obrázek č. 4: Rozložení detektorů na jednotlivých laserech průtokového cytometru 
BD FACS Canto II. Zdroj: www.clip.lf2.cuni.cz/cs/nase-stroje-2/ 

3.1.2 Průtokový cytometr BD LSR II 

BD LSR II průtokový cytometr (BD Bioscience, San Jose, CA, USA) je vybaven 

čtyřmi lasery – fialovým 405 nm, modrým 488 nm, červeným 637 nm a doplňkovým 

žlutým 561 nm laserem. Pomocí sedmnácti detektorů je schopen měřit až 17 

fluorescenčních parametrů. 

3.1.3 Nastavení průtokového cytometru podle EuroFlow skupiny  

EuroFlow je sdružení osmnácti diagnostických výzkumných center z osmi různých 

evropských zemí, se zaměřením na průtokovou cytometrii a imunofenotypizaci. 

Cílem této skupiny je zlepšit a standardizovat průtokovou cytometrii na poli 

diagnostiky a léčby hematologických poruch, a to vývojem nových protilátek, 

softwarových nástrojů pro analýzu cytometrických dat, vytvářením nových 

multiparametrických panelů pro imunofenotypizaci a poskytováním ověřených 

standardních operačních procedur pro nastavení cytometrů, které umožní 

reprodukovatelnost výsledků v různých laboratořích a na různých cytometrech.  

http://www.clip.lf2.cuni.cz/cs/nase-stroje-2/
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FSC a SSC byly nastavovány za použití vzorku lidské krve od zdravého dárce. 

Erytrocyty byly lyzovány použitím BD FACS Lysing solution (BD Bioscience, San 

Jose, CA, USA). Při nastavování FSC a SSC byl kladen důraz na to, aby všechny 

leukocytární populace při zobrazení na tomto grafu byly uvnitř škály a aby byly od 

sebe jasně rozlišitelné. Napětí na fotonásobičích bylo nastaveno tak, aby populace 

lymfocytů měla medián 55 000±5000 na SSC a 13 000±2000 na FSC (Kalina et al., 

2012). 

Za použití osmibarevných Rainbow kalibračních mikrosfér (Spherotech, Lake Forest, 

IL, USA) byly získány hodnoty cílových středních fluorescenčních hodnot (MFI) pro 

nastavení napětí na fotonásobičích (Kalina et al., 2012). Cílem bylo dostat negativní 

buňky co nejníže na škálu, ale aby zároveň byly rozlišitelné od buněčného odpadu a 

nespadaly do elektronického šumu. Slabě pozitivní buňky aby byly rozlišitelné od 

negativních a aby ani nejjasněji svítící měřené buňky nebo mikrosféry nespadaly 

mimo škálu. 

3.1.4 Analýza dat  

Naměřená data byla exportována jako FCS soubory a dále analyzována pomocí 

softwaru FlowJo (TreeStar, Ashland, OR, USA). Při analýze cytometrických dat se 

vytváří gatovací strategie, což je proces ohraničování naměřených událostí 

hierarchicky a na základě předem určených parametrů. Každá zkumavka z PID 

panelu má jinou gatovací strategii, jak je blíže popsáno v kapitole Výsledky. Ve 

všech zkumavkách však při analýze vyčleňujeme dublety, tedy buňky, které prošly 

laserem společně a ne jedna po druhé. Při průchodu laserem je měřena plocha a 

výška signálu. Dublety rozeznáme při zobrazení plochy (FSC-A) proti výšce (FSC-

H) signálu. Jsou to buňky, jejichž plocha signálu je větší než jeho výška (obrázek č. 

5a). Dále při gatovací strategii určujeme lymfocyty opticky, tedy podle jejich profilu 

na rozptylových grafech (obrázek č. 5b).   
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Obrázek č. 5: a) Zobrazení plochy signálu FSC proti jeho výšce. Z další analýzy 
jsou vyřazovány události, které mají větší plochu než výšku signálu (dublety) a dále 
se analyzují pouze singlety; b) Zobrazení FSC proti SSC a optický gate kolem 
populace lymfocytů. 

3.2 Příprava vzorků periferní krve 

Pro přípravu vzorků periferní krve existuje několik zavedených protokolů. Všechny 

zahrnují lyzaci erytrocytů a většina i jeden či více promývacích kroků, určených pro 

zbavení se lyzovaných buněk a odmytí nenavázaných protilátek.  

3.2.1 NH4Cl lyzace erytrocytů 

2 ml periferní krve pipetujeme do 50 ml zkumavky a doplníme do 50 ml roztokem 

chloridu amonného (NH4Cl, pH = 7,2) o pokojové teplotě. Vložíme na třepačku a 

necháme lyzovat erytrocyty 15 minut. Následně centrifugujeme (10 min při 820g), 

poté slijeme supernatant. Pelet pipetou resuspendujeme ve 2 ml promývacího roztoku 

(PBS + 0,5% BSA, bovine serum albumin) a přeneseme do 5 ml FACS zkumavky. 

Dalšími 2 ml promývacího roztoku propláchneme použitou 50 ml zkumavku a obsah 

přidáme do FACS zkumavky. Centrifugujeme 5 minut při 800g. Po stočení pipetou 

odsajeme supernatant, pelet resuspendujeme ve 2 ml promývacího roztoku a 

přepipetujeme do 5 ml FACS zkumavky. Doplníme do 4 ml promývacím roztokem a 

centrifugujeme 5 minut při 540g. Pečlivě odsajeme supernatant pipetou. Zbylý pelet 

obsahuje zkoncentrované leukocyty. Pokud je třeba, naředíme promývacím roztokem 

na potřebné množství.  

a) b) 
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3.2.2 Hypotonická lyzace erytrocytů 

Do 15 ml zkumavky pipetujeme 2 ml plné krve. Přidáme 6,5 ml hypotonického 

roztoku (0,2% roztok chloridu sodného) a protřepáváme po dobu 30 sekund. Přidáme 

6,5 ml hypertonického roztoku (1,6% chloridu sodného) a dobře promícháme. 

Centrifugujeme 5 minut při 800g. Slijeme supernatant a resuspendujeme pelet ve 2 

ml promývacího roztoku. Zkumavku doplníme do 15 ml promývacím roztokem a 

centrifugujeme 10 min při 800g a následně slijeme supernatant. Zbylý pelet 

resuspendujeme a naředíme na potřebné množství promývacím roztokem.   

3.2.3 Lyzace erytrocytů za použití BD FACS Lysing solution 

BD FACS Lysing solution (BD Bioscience, San Jose, CA, USA) se používá za 

účelem lyzace erytrocytů. Aplikuje se následně po imunofluorescenčním značení. 

K označeným buňkám (objem vzorku s protilátkami celkem 100 µl) přidáme 2 ml 

BD FACS Lysing solution a inkubujeme 10 minut při pokojové teplotě (20 – 25° C) 

ve tmě. Po inkubaci buňky stočíme v centrifuze (5 minut při 540g) a následně slijeme 

supernatant. Pelet pomocí pipety resuspendujeme ve 2 ml promývacího roztoku, 

vzorek opět stočíme (5 minut při 540g) a slijeme supernatant.  

3.2.4 Značení buněk 

Povrchové značení leukocytů periferní krve 

Do zkumavek předem pipetujeme koktejl protilátek (tabulka č. 2) a doplníme PBS 

tak, aby celkový objem ve zkumavkách tvořil 50 µl. Přidáme 50 µl vzorku 

koncentrovaných leukocytů krve po lyzaci erytrocytů a inkubujeme 15 minut při 

pokojové teplotě ve tmě. Po inkubaci je nutné vzorky promýt, abychom odplavili 

nenavázané protilátky, které by při měření tvořily vysoké fluorescenční pozadí. 

Přidáme 2 ml promývacího roztoku a stočíme na centrifuze 5 minut při 540 g. 

Odstraníme supernatant a pelet resuspendujeme v 500 µl promývacího roztoku. 

Vzorky měříme nejlépe ihned po zpracování, pokud je nutné měření odložit, 

uchováváme ve tmě a chladu (4°C).  
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Tabulka č. 2.: Seznam protilátek pro značení jednotlivých zkumavek PID panelu.  

Povrchové značení plné krve 

Do zkumavek s 50 µl připraveného koktejlu protilátek přidáme 50 µl vzorku plné 

krve. Pokud připravujeme zkumavky Screening, Pre-GC a Post-GC, kde značíme 

povrchové imunoglobuliny, je nutné krev před značením nejdříve promýt a zbavit se 

tak solubilních forem těchto molekul, které by nám vychytávaly protilátku. K 50 µl 

plné krve tedy přidáme 4 ml promývacího roztoku a centrifugujeme 5 minut při 

540g. Slijeme supernatant a zbylý pelet resuspendujeme v takovém množství 

promývacího roztoku, aby vzorek tvořil dohromady 50 µl. Těchto 50 µl poté přidáme 

ke koktejlu protilátek.  

3.3 Titrace protilátek 

Před použitím nové protilátky je nutné protilátku titrovat. Výrobcem uvedené 

množství protilátek potřebné k jednomu testu může být pro daný experiment ne zcela 

optimální, jelikož je často provedeno za jiných experimentálních podmínek. Pokud 

provedeme titraci, můžeme se vyhnout zbytečně velkému fluorescenčnímu pozadí a 

ušetřit finance. Protilátky titrujeme na vzorku připraveném stejným způsobem, jakým 

budou připravované vzorky, na které bude protilátka používána, aby byla protilátka 

titrována na stejné podmínky.  

Do zkumavek pipetujeme titrační řadu. Nejvyšší koncentrace tvoří množství 

protilátky na jeden test uváděné výrobcem. V každé další zkumavce snižujeme 

množství protilátky vždy o polovinu a poslední zkumavka je ponechána jako 

negativní kontrola – nepřidáme tedy protilátku žádnou. Vzorky změříme a 

vyhodnotíme. Při hodnocení sledujeme fluorescenční pozadí a míru intenzity 

fluorescence (opticky i srovnáním mediánů pozitivních a negativních populací). 
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Vybereme koncentraci, která poskytuje nejlepší rozlišení pozitivních populací od 

negativních.  

3.4 Měření absolutního počtu buněk  

Průtokové cytometry použité v uvedených experimentech jsou schopny určit pouze 

relativní počet buněk. Pro zjištění absolutních počtů buněk ve vzorku je nutné použít 

počítací mikrosféry neboli kuličky. Jsou dodávány ve výrobcem uvedené přesné 

koncentraci, takže po jejich přidání ke vzorku a změření je možné jednoduchým 

vzorcem spočítat přesný počet buněk ve vzorku (obrázek č. 6). V našem experimentu 

jsme používali mikrosféry CytoCount od výrobce DAKO (Dako, Glostrup, 

Denmark). 

Obrázek č. 6: Vzorec pro vypočtení absolutního počtu buněk s použitím CytoCount 
Mikrosfér (Dako, Glostrup, Denmark). 

Reverzní pipetování 

Měření absolutního počtu buněk pomocí kuliček vyžaduje přesné pipetování. Při 

reverzním pipetováním před nabráním vzorku stiskneme pipetu do druhé polohy. Po 

nabrání vzorku otřeme vnější povrch špičky, abychom odstranili přebytečný materiál. 

Při vypouštění vzorku dbáme na to, abychom stiskli pipetu pouze do první polohy. 

Vzorek zbylý ve špičce vyhodíme spolu se špičkou. Takto je zajištěno, že jsme 

pipetovali přesné množství reagencie nebo vzorku.  

CytoCount (Dako, Glostrup, Denmark) 

CytoCount kuličky jsou dodávány jako suspenze fluorescenčních mikrosfér. 50 µl 

plné krve pipetované reverzním pipetováním označíme anti-CD45 protilátkou 

konjugovanou s PerCP. Inkubujeme 15 minut při pokojové teplotě a ve tmě. Přidáme 

2 ml BD FACS Lysing solution a 10 minut lyzujeme při pokojové teplotě ve tmě. 

K takto připravenému vzorku reverzně pipetujeme 50 µl CytoCount kuliček, které 

předtím dobře promícháme. Vzorek promícháme a bez promývání rovnou měříme. 

Vzorek nahráváme pomalou rychlostí, dokud nenasbíráme alespoň 10 000 kuliček. 

Získaná data analyzujeme a dosadíme do výrobcem uvedeného vzorce.   
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3.5 Zúčastněné laboratoře 

Tohoto projektu se účastní následujících šest evropských laboratoří, všechny součástí 

EuroFlow konsorcia:  

Pediatrická hematologie a onkologie, laboratoř CLIP, 2. Lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy, Praha, ČR  
 
Oddělení klinické imunologie a alergologie, Nemocnice Sv. Anny, lékařská fakulta 
Masarykovy Univerzity, Brno CR  
 
NDM Experimentální medicína, University of Oxford, Velká Británie  
 
Oddělení imunologie, Erasmus MC, Rotterdam, Nizozemsko  
 
Centrum výzkumu rakoviny, University of Salamanca, Salamanca, Španělsko  
 
Oddělení klinické imunologie, Nemocnice La Paz, Madrid, Španělsko  
 

3.6 Pacienti 

Testovali jsme osmdesát jedna vzorků lidské periferní krve. Dvacet šest vzorků bylo 

od zdravých dárců v pěti věkových kategoriích (tabulka č. 3). Dvacet jedna vzorků 

bylo od pacientů s molekulárně definovanou mutací způsobující primární 

imunodeficit (tabulka č. 3). Dále jsme naměřili třicet čtyři vzorků krve od dospělých 

pacientů, klinicky diagnostikovaných se CVID bez určení mutace (tabulka č. 3). U 

všech pacientů a téměř všech kontrol jsme zjistili absolutní počet buněk pomocí 

CytoCount kuliček nebo z  databáze hematologické laboratoře fakultní nemocnice 

Motol. Absolutní i relativní hodnoty jednotlivých subpopulací jsme pak porovnávali 

s referenčními hodnotami pro T lymfocyty, které uvádí Schatorjé et al., 2012 a pro B 

lymfocyty uvedené v Piątosa et al., 2010. Referenční hodnoty jsou uvedeny v 

tabulkách č. 4 a 5. 
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Tabulka č. 3: Počet naměřených vzorků periferní krve od pacientů s molekulárně 
diagnostikovaným PID, pacientů se CVID a od zdravých dárců, rozdělených do 
věkových kategorií. 
 

 
Tabulka č. 4: Referenční absolutní počty lymfocytů, B lymfocytů, NK buněk a T 
lymfocytů a subpopulací CD4+ a CD8+ T lymfocytů (Schatorjé et al., 2012, Piątosa 
et al., 2010). 
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Tabulka č. 5: Referenční relativní hodnoty NK buněk, T a B lymfocytů a jejich subpopulací (Schatorjé et al., 2012, Piątosa et al., 
2010); Vysvětlivky: a) procent z lymfocytů, b) procent z CD4+ T lymfocytů, c) procent z CD8+T lymfocytů, d) procent z TCRαβ T lymfocytů, 
e)procent z B lymfocytů, f) procent z TCRαβ T lymfocytů.
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4 Výsledky 

Navržený panel pro imunofenotypizaci vzorků periferní krve pacientů s PID (PID 

panel) je složen z pěti osmibarevných zkumavek, a to Screenovací, Pre-GC, Post-

GC, SCID/RTE a Memmory/Effector (tabulka č. 2). Pomocí PID panelu detekujeme 

až dvanáct markerů v jedné zkumavce. V osmibarevném panelu je to umožněno 

značením markerů, které nejsou koexprimovány na jedné buňce, protilátkou 

konjugovanou se stejným fluorochromem a jejich následná detekce stejným 

detektorem. Při analýze jsou pak od sebe nejprve odlišovány buňky exprimující 

jeden nebo druhý marker a na nich až poté detekován pouze jeden z takto značených 

markerů (obrázek č. 7). 

 

Obrázek č. 7: Detekce dvou markerů jedním detektorem; a) Vzhledem k tomu, že 
CD3 a CD19 receptory nejsou nikdy koexprimovány na jedné buňce, není 
zarámovaná subpopulace trojitě pozitivní, ale můžeme ji identifikovat jako 
CD3+TCRγδ+ T lymfocyty; b) Protože zobrazené buňky jsou pouze TCRγδ+ T 
lymfocyty, víme, že IgD a IgM na nich exprimované není, proto jakákoliv pozitivita 
v tomto grafu se týká pouze markerů CD4 a CD8; c) Zobrazené buňky jsou pouze 
Naivní B lymfocyty, jakákoliv pozitivita v tomto grafu se tedy týká IgM a IgD 
markerů. 

4.1 Screenovací zkumavka 

Screenovací zkumavka umožňuje zobrazení základních lymfocytárních subpopulací. 

(obrázek č. 8). Populaci lymfocytů rozeznáváme podle jejich rozptylových vlastností 

a exprese CD45.  Dále lymfocyty rozlišujeme na CD3+ T lymfocyty, CD19+ B 

lymfocyty a CD3-CD19-CD16/56+ NK buňky. 
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Subpopulace lymfocytů dělíme na TCRγδ+ a TCRγδ- T lymfocyty. Z TCRγδ- (tedy 

TCRαβ) T lymfocytární subpopulace dále rozeznáváme CD4+ T lymfocyty, CD8+ T 

lymfocyty, CD4-CD8- T lymfocyty (DN), CD4+CD8+ T lymfocyty (DP). CD4+ i 

CD8+ lymfocyty dále pomocí markerů CD45RA a CD27 rozlišujeme na jednotlivé 

maturační fáze, tedy CD27+CD45RA+ naivní, CD27+CD45RA- TCM lymfocyty, 

CD27-CD45RA- TEM lymfocyty a CD27-CD45RA+ TTD lymfocyty.  

Jednotlivé subpopulace B lymfocytů rozlišujeme podle exprese markerů IgM, IgD a 

CD27. CD27- buňky se podle exprese IgM dále rozpadá na CD27-IgM+IgD+ naivní B 

lymfocyty, CD27-IgD+IgM- a CD27-IgD-IgM-. CD27+IgD+IgM+ buňky 

identifikujeme jako B lymfocyty marginální zóny. CD27+IgD-IgM- jsou izotypově 

přesmyknuté paměťové B lymfocyty.  
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Obrázek č. 8: Definice základních lymfocytárních subpopulací pomocí 
Screenovacího panelu; a) Na prvním grafu rozlišujeme lymfocyty podle exprese CD3 
a CD19 na B lymfocyty, T lymfocyty a dvojitě negativní buňky. Z dvojitě negativních 
buněk jsou na druhém grafu vybrány CD16/56+ NK buňky; b) T lymfocytární 
subpopulace rozdělené podle typu TCR receptoru na TCRγδ buňky a TCRαβ buňky. 
Dále z TCRαβ lymfocytů rozlišujeme populace CD4+ T lymfocyty, CD8+ T lymfocyty, 
CD4+CD8+ T lymfocyty a CD4-CD8- T lymfocyty. Další dva grafy zobrazují 
maturaci CD4+ a CD8+ lymfocytů podle exprese receptorů CD27 a CD45RA; c) 
Subpopulace B lymfocytů podle exprese CD27, IgM a IgD rozdělená do subpopulací 
naivních, MZ-B a smB lymfocytů;  

4.2 Zkumavky pro charakterizaci B lymfocytů 

Při analýze Pre-GC a Post-GC zkumavek se omezujeme pouze na CD19+ B 

lymfocyty.   

Pre-GC zkumavka je určena pro další charakterizaci B lymfocytů, které ještě 

neprošly germinálním centrem, jde tedy o charakterizaci především CD27- B buněk. 

Z naivních CD19+CD27-IgM+IgD+ B lymfocytů rozeznáváme subpopulaci 

tranzientních lymfocytů s fenotypem IgMhighCD24+CD38high. Dále rozeznáváme 

subpopulaci  CD21lowCD38low aktivovaných B lymfocytů a CD27-CD5+ B lymfocytů 

(obrázek č. 9). 
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Obrázek č. 9: Definice subtypů B-lymfocytů pomocí Pre-GC panelu protilátek. Na 
prvním grafu jsou vybrané CD5+ pozitivní B-1 lymfocyty, druhý graf ukazuje 
subpopulaci tranzientních B lymfocytů. Podle vysoké exprese CD38 a CD27 
určujeme plasmablasty na grafu třetím. Poslední graf zobrazuje aktivované B 
lymfocyty s nízkou expresí CD21 a CD38.   

Post-GC zkumavka slouží pro charakterizaci paměťových a izotypově 

přesmyknutých B lymfocytů (obrázek č. 10). Detekujeme CD27+CD38high 

plasmablasty a expresi jednotlivých imunoglobulinů IgM, IgD, IgG, IgE a IgA. 
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Obrázek č. 10: Definice subtypů B-lymfocytů pomocí Post-GC panelu protilátek. 
První graf rozlišuje B lymfocyty na naivní a paměťová stádia podle exprese CD27. 
Z CD27+ paměťových B lymfocytů dále na druhém grafu vybíráme plasmablasty 
s vysokou expresí CD38. Třetí graf rozlišuje B lymfocyty podle exprese 
imunoglobulinů IgE, IgG a IgA (IgA je značeno ve FITC i PE, je tedy dvojitě 
pozitivní). Stejně jako v Pre-GC zkumavce i zde detekujeme populaci aktivovaných B 
lymfocytů (poslední graf). 
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4.3 Zkumavky pro charakterizaci T lymfocytů 

SCID/RTE a Memory/Effector zkumavky jsou určeny k další analýze CD3+ T 

lymfocytů. 

SCID/RTE zkumavka je určena pro analýzu RTE T lymfocytů. RTE lymfocyty 

identifikujeme jako CD31+CD45R0-CD62L+HLA-DR- populaci. Tato zkumavka je 

důležitá pro určení aktivity thymu a tedy i při diagnóze SCID nebo DGS (obrázek č. 

11). 

Memory/Effector rozlišuje maturační fáze CD8+ a  CD4+ lymfocytů podle exprese 

markerů CD28 a CD45R0 na naivní CD28+CD45R0-, TCM CD28+CD45R0+, TEM 

CD28-CD45R0+ a TTD CD28-CD45R0- T lymfocyty. Dále detekujeme expresi 

CCR7, který na svém povrchu exprimují naivní a centrální paměťové T lymfocyty, 

zatímco stádia TEM a TTD expresi CCR7 ztrácejí (obrázek č. 12).  
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Obrázek č. 11: Definice subtypů T lymfocytů pomocí SCID/RTE panelu. První dva 
grafy rozdělují T lymfocyty na TCRγδ a TCRαβ, TCRαβ dále na CD4+ a CD8+ 
lymfocyty. Podle fenotypu CD31+CD45R0-CD62L+ druhé dva grafy ukazují CD4+ 
RTE lymfocyty, poslední dva grafy CD8+ T lymfocyty. 
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Obrázek č. 12: Definice subtypů T lymfocytů pomocí Memory/Effector panelu. 
Stejně jako u Screenovací a SCID/RTE zkumavky rozlišujeme nejdříve na TCRγδ/αβ 
a CD4+/CD8+ subpopulace. Dále je zobrazena maturace CD4+ a CD8+ lymfocytů 
podle exprese CD28 a CD45R0 receptorů. Z CD4+ i CD8+ subpopulací zobrazujeme 
lymfocyty exprimující CCR7.  
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4.4 Optimalizace přípravy vzorků 

Pro zavedení robustního PID panelu, tedy panelu, který bude možno provádět ve více 

laboratořích a za použití různých cytometrů opakovaně a tak, že výsledky budou 

mezi těmito laboratořemi srovnatelné, bylo nutné testovat různé způsoby přípravy a 

značení buněk a provést pečlivý výběr reagencií. Cílem bylo dosáhnout dobré 

rozlišitelnosti leukocytárních subpopulací na rozptylových grafech, minimalizace 

ztráty buněk, dobré rozlišení negativních a pozitivních subpopulací, nízké 

fluorescenční pozadí a to vše tak, aby příprava vzorku zůstala co nejrychlejší a 

nejjednodušší.  

4.4.1 Výběr metody lyzace erytrocytů 

Testovali jsme tři metody lyzace erytrocytů, abychom zjistili, která metoda je 

nejoptimálnější pro přípravu vzorků periferní krve. Experiment jsme provedli celkem 

třikrát na zdravých dospělých dárcích. Značili jsme zkumavky SCREEN, Pre-GC a 

SCID/RTE. Zajímala nás celková ztráta buněk způsobená přípravou, zda dochází 

k selektivní ztrátě buněk v subpopulacích, zda daná metoda poskytuje dostatek buněk 

k analýze ve všech subpopulacích, jak vypadá profil leukocytárních populací 

z hlediska rozptylu a zda dochází ke změně fenotypu lymfocytárních subpopulací. 

Pomocí CytoCount kuliček jsme u každého dárce zjistili absolutní počet lymfocytů v 

jednom µL. Pomocí této hodnoty jsme spočítali, kolik lymfocytů by mělo teoreticky 

být naměřeno v každé zkumavce a výsledek jsme porovnali s naměřeným 

množstvím. Tímto způsobem jsme byli schopni vypočítat procentuální ztrátu 

lymfocytů způsobenou lyzací v každé zkumavce. Výsledky ze všech tří měření jsme 

zprůměrovali (tabulka č. 6). Došli jsme k výsledku, že všechny tři typy přípravy 

vzorků způsobují podobnou ztrátu, a to přibližně poloviny lymfocytů.  
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Tabulka č. 6: Průměrná ztráta lymfocytů při různých metodách přípravy vzorku. 

Porovnávali jsme procentuální výtěžek lymfocytů v jednotlivých subpopulacích. 

Pokud se výsledky v některé ze subpopulací lišily o více než o 20% při některé 

z metod přípravy, porovnali jsme mezi sebou výsledky z jednotlivých měření, 

abychom zjistili, jestli rozdíl není způsoben pouze jedním měřením nebo odlišností 

dárcovské krve. Nepozorovali jsme selektivní ztrátu některé ze subpopulací žádným 

ze způsobů přípravy (obrázek č. 13). 
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Obrázek č. 13: Výtěžek lymfocytů v jednotlivých subpopulacích při různých 

metodách přípravy vzorku. 
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Sledovali jsme, zda dané metody poskytují dostatečný počet událostí v každé ze 

subpopulací, tedy alespoň padesát naměřených buněk. Zjistili jsme, že příprava 

z plné krve neposkytuje dostatečné množství pro analýzu tranzientních B lymfocytů 

(CD27-CD5+CD24+CD38+) a CD27+CD38+ plasmablastů (tabulka č. 7). Zbývající 

dvě metody poskytly dostatečné množství ve všech subpopulacích. 

  

# 

TRANZIENTNÍ 

# 

PLASMABLASTY 

VZOREK 

1 PLNÁ KREV 10 6 

  NH4Cl 294 145 

  HYPOTONICKÁ 244 133 

VZOREK 

2 PLNÁ KREV 132 14 

  NH4Cl 651 97 

  HYPOTONICKÁ 729 59 

VZOREK 

3 PLNÁ KREV 40 36 

  NH4Cl 93 53 

  HYPOTONICKÁ 192 193 

 

Tabulka č. 7: Počet lymfocytů naměřených v subpopulacích tranzientní B lymfocyty 

a plasmablasty při různých metodách přípravy. Zvýrazněné hodnoty jsou brány jako 

nedostatečné při analýze těchto subpopulací (<50 buněk v subpopulaci). 

Dále jsme porovnávali profil leukocytárních subpopulací zobrazených pomocí 

bočného a předního rozptylu (obrázek č. 14). Nejlepšího rozlišení leukocytárních 

subpopulací jsme dosáhli značením plné krve a následné lyzace pomocí BD FACS 

Lysing solution.  
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Obrázek č. 14: Profil leukocytárních subpopulací poskytovaný různými metodami 

přípravy vzorků; a) BD FACS Lysing solution; b) NH4Cl; c) Hypotonicky 

Nepozorovali jsme, že by některé z metod přípravy způsobovala změnu fenotypu 

jednotlivých subpopulací.  

Zvolili jsme kombinovanou metodu lyzace erytrocytů pomocí NH4Cl lyzace, 

následovanou značením buněk a dodatečnou lyzací pomocí BD FACS Lysing 

solution. NH4Cl způsob lyzace erytrocytů poskytuje dostatečné množství buněk pro 

analýzu a jedná se o jednodušší a na čas méně náročnou metodu, než je hypotonická 

lyzace. Dodatečné ošetření buněk pomocí BD FACS Lysing solution umožňuje se 

dokonaleji zbavit erytrocytů a poskytuje lepší profil na rozptylových grafech.  

Po zavedení této metody jsme zjistili, že protilátka anti-CD45RA APC–Alexa750 

(Beckman Coulter), kterou používáme pro rozlišení maturačních fází T lymfocytů ve 

Screenovací zkumavce, je při zvolené kombinaci koncentrace buněk a lyzace 

erytrocytů nefunkční (obrázek č. 15). Zkusili jsme tedy testovat protilátku anti-

CD45RA APC–C750 od výrobce Cytognos při tomto kombinovaném způsobu 

lyzace a nedošlo ke zlepšení. Dá se tedy předpokládat, že kombinovaný způsob 

lyzace narušuje epitop, na který se protilátky vážou. Tímto jsme byli nuceni změnit 

přípravu vzorku na lyzaci pouze pomocí NH4Cl roztoku. 

a) b) c) 
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Obrázek č. 15: Kvalita značení protilátkou anti-CD45RA při NH4Cl způsobu lyzace 
erytrocytů (první graf), pouze BD FACS Lysing solution (druhý graf) a kombinovaně 
(třetí graf). Při kombinovaném způsobu nelze rozlišit populaci CD45RA+ od 
CD45RA-. Histogram zobrazuje medián intenzity fluorescence CD45RA APC-
Alexa750 při různých metodách lyzace erytrocytů.  

4.4.2 Testování protilátek 

Výběr protilátek a fluorochromů v panelech byl z velké části založen na předchozích 

zkušenostech skupiny Euroflow (Kalina et al., 2012). Některé markery byly však 

zaváděny nově a proto jsme protilátky proti těmto markerům testovali. Srovnávali 

jsme reagencie od různých výrobců a jejich různé koncentrace. Při výběru jsme se 

soustředili na spolehlivost, střední fluorescenční hodnoty (MFI) pozitivních populací, 

rozlišení mezi pozitivní a negativní populací, fluorescenční pozadí a cenu. Testované 

protilátky jsou uvedené v tabulce č. 8. 
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Tabulka č. 8: Seznam testovaných protilátek.  

Z uvedených protilátek jsme do panelu vybrali anti-CD38 APC-Alexa750 výrobce 

Beckman Coulter vzhledem k dosavadní zkušenosti se spolehlivostí této protilátky, 

dále anti-CD45 PO výrobce Exbio, která poskytovala nejvyšší intenzitu a anti-CCR7 

PE od výrobce Miltenyi, která poskytovala mnohem lepší rozlišení, než protilátka 

anti-CCR7 PE od výrobce eBiosciences (obrázek č. 16). 

 

Obrázek č. 16: Srovnání protilátek různých výrobců. Červeně označené jsou 
protilátky vybrané do panelu. V tabulkách jsou uvedeny mediány fluorescence 
příslušných fluorochromů. 

Všechny vybrané protilátky byly před zařazením do panelu titrovány. Seznam všech 

titrovaných protilátek včetně výsledného množství protilátky používané na 50 µl 

vzorku je uveden v tabulce č. 9. 
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Tabulka č. 9: Seznam titrovaných protilátek a jejich výsledné množství používané v 
PID panelu ke značení 50 µl krve. 

Při značení chemokinových receptorů může hrát roli teplota (Berhanu et al., 2003), 

proto jsme ve zkumavce Memory/Effector dále testovali značení protilátkami proti 

CCR7 od obou výrobců při pokojové teplotě a při fyziologické teplotě 37°C. Exprese 

CCR7 receptoru je citlivá na teplotu a tímto experimentem jsme se snažili zjistit, zda 

pokojová teplota při značení buněk neovlivňuje jeho kvalitu. Nezaznamenali jsme 

žádný signifikantní rozdíl mezi MFI pozitivních buněk značených při různých 

teplotách u ani jedné z těchto protilátek (obrázek č. 16). Vzhledem k vyšší intenzitě a 

lepšímu rozlišení poskytovanému protilátkou anti-CCR7 PE od Miltenyi jsme do 

panelu vybrali tuto protilátku.  

Při analýze Post-GC zkumavky jsme narazili na problém se značením 

imunoglobulinů IgG a IgE (obrázek č. 18). Testovali jsme tedy protilátky anti-IgE 

FITC a anti-IgG PE od výrobců BD a Miltenyi. Při značení protilátkami od Miltenyi 

byly intenzita i rozlišení pozitivní populace výrazně lepší. Protože však ne všechny 

laboratoře účastnící se tohoto projektu zaznamenaly problém se značením 

imunoglobulinů v této zkumavce, bylo rozhodnuto panel zatím neměnit a pokusit se 

přijít na jiné vysvětlení.  Post-GC zkumavka měřená v naší laboratoři je tedy u 

většiny měřených vzorků nespolehlivá, a proto v další části této diplomové práce, 

která se zabývá výsledky měření vzorků pacientů, není do analýzy zahrnuta. 
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Obrázek č. 18: Variabilita při značení IgA, IgE a IgG v post GC zkumavce. Při 
stejném zacházení, použitých reagenciích i nastavení stroje jsme dostávali zcela jiné 
profily těchto subpopulací. 

 

4.5 Analýza vzorků periferní krve pacientů 

Při analýze vzorků periferní krve pacientů jsme věnovali pozornost změnám 

fenotypu subpopulací, změnám v relativním zastoupení jednotlivých subpopulací a v 

absolutních počtech lymfocytů. Výsledky jsme porovnávali s literaturou.  

4.5.1 Těžký kombinovaný imunodeficit  

Celkem jsme změřili tři vzorky periferní krve pacientů diagnostikovaných se SCID. 

Všichni tito pacienti byli ve věku do deseti měsíců života v době měření a před 

podstoupením transplantace kostní dřeně. Vzhledem k absenci B lymfocytů u SCID 

pacientů jsme měřili pouze zkumavky Screenovací, SCID/RTE a Memory/Effector a 

dále jsme analyzovali pouze T lymfocyty a NK buňky. Výsledky jsme srovnávali s 

naměřenou zdravou kontrolou ve stejném věku a s referenčními hodnotami (viz 

kapitola 2.5).  

Sedmiměsíční pacient PRG_011 měl mutovaný gen kódující protein Artemis, což 

způsobuje radiosenzitivní B-T-NK+ SCID. Screenovací zkumavka správně ukázala 

absenci B a T lymfocytů, absolutní počet NK buněk byl v normě (tabulka č. 10). 

U pacienta PRG_021 ve věku 4 měsíce v době měření, trpícího mutací rekombinázy 

RAG-2, jsme ve Screenovací zkumavce detekovali absenci B lymfocytů, velmi 

snížený počet T lymfocytů a počet NK buněk lehce pod hranici referenčních hodnot. 

Žádné z detekovaných T lymfocytů však nebyly naivní, většina byla 

CD4+CD28+CD45RA- TCM nebo CD4+CD28-CD45RA- TEM fenotypu. SCID/RTE 

dále ukázala úplnou absenci RTE lymfocytů (obrázek č. 19, tabulka č. 10). Podle 
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toho, že u zdravých dětí tohoto věku tvoří CD4+ naivní T lymfocyty a CD4+ RTE 

většinu z T lymfocytárního repertoáru a vzhledem k pacientově mutaci, se dá určit, 

že detekované T lymfocyty byly všechny maternálního původu.  

Pacient PRG_027 s mutací rekombinázy RAG-1 měl vyšší absolutní počet 

lymfocytů, než bylo zjištěno pro jeho věk tři měsíce. Z těchto buněk ale naprostou 

většinu tvořily CD4+ TCM lymfocyty, což vzhledem k naprosté absenci naivních T 

lymfocytů také značí transplacentární přestup maternálních T lymfocytů. Relativní 

zastoupení NK buněk bylo normální, absolutní počet NK buněk lehce nad hranicí 

norem (tabulka č. 10). 

Analyzovali jsme vzorky periferní krve od obou rodičů pacienta s mutací RAG-1. 

Zatímco otec vykazoval normální lymfocytární fenotyp ve všech zkumavkách PID 

panelu, u heterozygotní matky (CTRL_016) jsme detekovali odlišnosti od normálu. 

Zastoupení dvojitě pozitivních CD4+CD8+ T lymfocytů bylo zvýšeno nad normální 

hodnoty. Více byly ovlivněny B lymfocyty, jejichž relativní počet byl lehce pod 

spodní hranici normálu. Absolutní počty jsme neměli k dispozici. Při srovnání s 

referenčními hodnotami jsme viděli snížené zastoupení naivních IgD+CD27- B 

lymfocytů, nedostatek tranzientních lymfocytů a zvýšené zastoupení IgD-CD27- B 

lymfocytů v porovnání s referenčními hodnotami (tabulka č. 11) i se zdravou 

kontrolou (obrázek č. 20). V porovnání s naměřenými zdravými kontrolami stejného 

věku, jsme u CTRL_016 zjistili snížení IgD+CD27-CD5+ B lymfocytů. 
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Obrázek č. 19: Pacient s RAG-2 mutací (vpravo) ve srovnání se zdravou kontrolou 
stejné věkové kategorie (vlevo); a) Oproti zdravé kontrole pacientovi jasně chybí B 
lymfocyty a TCRγδ+  T lymfocyty jsou značně redukovány; b) Pacientovi zcela chybí 
CD31+CD45R0-CD62L+ RTE CD4+ T lymfocyty; c) Pacient nemá žádné naivní T 
lymfocyty, naprostá většina je TCM fenotypu. Naproti tomu zdravá kontrola má 
většinu T lymfocytů naivního fenotypu. 
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Obrázek č. 20: Heterozygotní matka SCID pacienta s RAG-1 mutací (vpravo) ve 
srovnání se zdravou kontrolou stejného věku (vlevo); a) Výrazné navýšení procenta 
DP T lymfocytů oproti zdravé kontrole i referenčním hodnotám; b) Zmnožení IgD-
CD27- B lymfocytů; c) Nedostatek tranzientních B lymfocytů. 
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Tabulka č. 10: Absolutní a relativní počty lymfocytů a jejich subpopulací pacientů se SCID. * 

 

Tabulka č. 11: Relativní počty lymfocytů a jejich základních subpopulací heterozygotní matky pacienta s mutací RAG-1. * 

 

* Vysvětlivky k uvedeným tabulkám: Žlutě zvýrazněná pole jsou hodnoty menší, než je rozmezí vymezené referenčními hodnotami, 
červeně zvýrazněná pole jsou hodnoty větší, než rozmezí vymezené referenčními hodnotami (tabulky 4 a 5, kapitola 3.4). a) procent z 
lymfocytů, b) procent z CD4+ T lymfocytů, c) procent z CD8+T lymfocytů, d) procent z TCRαβ T lymfocytů, e)procent z B lymfocytů, f) 
procent z TCRαβ T lymfocytů.



64 
 

4.5.2 Omennův syndrom 

Čtyřměsíční pacient trpící OS způsobeným mutací genu pro rekombinázu RAG-2 

měl normální absolutní počet lymfocytů a procentuální zastoupení T lymfocytů a NK 

buněk. Pacient však trpěl vážným nedostatkem B lymfocytů. Vzhledem ke svému 

věku měl těžký nedostatek naivních CD4+ i CD8+ T lymfocytů a obohaceny 

paměťové subpopulace CD4+ i CD8+ T lymfocytů (obrázek č. 21). Dále jsme 

zaznamenali nepoměr CD4+ a CD8+ lymfocytů, i přes jejich normální absolutní 

počty (tabulka č. 12).   
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Obrázek č. 21: Pacient s neúplnou mutací RAG-2 vedoucí k OS fenotypu (vpravo) ve 
srovnání se zdravou kontrolou stejné věkové kategorie (vlevo); a) Nedostatek B 
lymfocytů pacienta s OS; Pacientovi téměř úplně chyběly naivní CD27+CD45RA+ 
CD4+ T lymfocyty (b) i CD8+ T lymfocyty (c). 

a) 

b)

c)
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Tabulka č. 12: Absolutní a relativní počty lymfocytů a jejich subpopulací pacienta s OS.* 

 

Tabulka č. 13: Absolutní a relativní počty lymfocytů a jejich subpopulací pacientky s CHH.* 

 

Tabulka č. 14: Absolutní a relativní počty lymfocytů a jejich subpopulací pacienta s WAS.* 

 

* Vysvětlivky k uvedeným tabulkám: Žlutě zvýrazněná pole jsou hodnoty menší, než je rozmezí vymezené referenčními hodnotami, 
červeně zvýrazněná pole jsou hodnoty větší, než rozmezí vymezené referenčními hodnotami (tabulky 4 a 5, kapitola 3.4). a) procent z 
lymfocytů, b) procent z CD4+ T lymfocytů, c) procent z CD8+T lymfocytů, d) procent z TCRαβ T lymfocytů, e)procent z B lymfocytů, f) 
procent z TCRαβ T lymfocytů.
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4.5.3 Syndrom hypoplastických chrupavek a vlasů 

U sedmiměsíční pacientky PRG_003 trpící CHH jsme zaznamenali absenci T 

lymfocytů a téměř úplnou absenci B lymfocytů a NK buněk. Naměřené B lymfocyty 

byly většinově naivního fenotypu (tabulka č. 13, obrázek č. 22). 

 

Obrázek č. 22: Pacientka s CHH syndromem (vpravo) v porovnání se zdravou 
kontrolou stejného věku (vlevo) má naprostý nedostatek T lymfocytů (a) a téměř 
všechny naměřené B lymfocyty byly naivního fenotypu (b). 

4.5.4 Wiskott-Aldrichův syndrom 

Sedmiměsíční pacient PRG_026 byl diagnostikován s WAS. Měl snížený absolutní 

počet lymfocytů, ale absolutní počty B, T i NK buněk byly v hranicích norem. CD8+ 

T lymfocyty pacientovi téměř úplně chyběly. Většina B lymfocytů byla naivního 

fenotypu a zaznamenali jsme velké snížení MZ-B lymfocytů (tabulka č. 14, obrázek 

č. 23).  
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Obrázek č. 23: Pacient s WAS (vpravo) ve srovnání se zdravou kontrolou stejné 
věkové kategorie (vlevo) měl výrazně méně zastoupené MZ-B lymfocyty a většina 
jeho B lymfocytů byla naivního fenotypu. 

4.5.5 Familiální hemofagocytická lymfohistiocytóza 

Sedmiměsíční pacient PRG_004 s molekulárně diagnostikovanou mutací 

FHL_MUNC_13_4 způsobující FHL trpěl těžkou lymfopenií. Procentuální 

zastoupení NK buněk a T lymfocytů bylo v normě, ale jejich absolutní počty 

sníženy. Poměr CD4+/CD8+ T lymfocytů byl obrácen a počty obou těchto 

subpopulací byly výrazně sníženy. Dále jsme zaznamenali zmnožení DP T 

lymfocytů nad hranice normálu. Počty B lymfocytů byly těžce sníženy, většina byla 

naivního fenotypu. Aktivované B lymfocyty byly výrazně zmnoženy. (tabulka č. 15).   

4.5.6 Hyper IgM syndrom 

Měřili jsme vzorky periferní krve dvou pacientů s molekulárně diagnostikovanou 

mutací CD40L, která způsobuje hyper-IgM syndrom. U obou jsme viděli snížení 

relativního zastoupení T lymfocytů a zvýšení zastoupení naivních B lymfocytů. 

Relativní zastoupení naivních B lymfocytů bylo v rozmezí norem. U obou pacientů 

chyběly smB lymfocyty a plasmablasty. 

U pacienta PRG_022 jsme zaznamenali úbytek absolutního počtu T lymfocytů. 

Pacient PRG_017 měl zvýšený počet NK buněk. U pacienta PRG_022 jsme měřili i 

T buněčné zkumavky, které neukázaly žádné aberace v T buněčných subpopulacích 

(tabulka č. 16, obrázek č. 24). 
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Tabulka č. 15: Absolutní a relativní počty lymfocytů a jejich subpopulací pacienta s FHL.* 

 

Tabulka č. 16: Absolutní a relativní počty lymfocytů a jejich subpopulací pacientů s mutací CD40L.* 

 

Tabulka č. 17: Absolutní a relativní počty lymfocytů a jejich subpopulací pacientů s mutací GATA2.* 

* Vysvětlivky k uvedeným tabulkám: Žlutě zvýrazněná pole jsou hodnoty menší, než je rozmezí vymezené referenčními hodnotami, 
červeně zvýrazněná pole jsou hodnoty větší, než rozmezí vymezené referenčními hodnotami (tabulky 4 a 5, kapitola 3.4). a) procent z 
lymfocytů, b) procent z CD4+ T lymfocytů, c) procent z CD8+T lymfocytů, d) procent z TCRαβ T lymfocytů, e)procent z B lymfocytů, f) 
procent z TCRαβ T lymfocytů
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Obrázek č. 24: Pacient PRG_022 (vpravo) ve srovnání se zdravou kontrolou stejné 

věkové kategorie (vlevo) Měl většinu B lymfocytů naivního fenotypu a postrádal IgD-

CD27- B lymfocyty (a). Dále měl velmi snížené počty plasmablastů (b). 
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4.5.7 Syndrom deficitu monocytů, B lymfocytů a dendritických a NK buněk 

Naměřili jsme tři pacienty s mutací GATA2 způsobující MonoMAC syndrom. U 

všech tří jsme sledovali drastické snížení počtu B lymfocytů. U pacientů PRG_002 a 

PRG_005 jsme dále sledovali snížení CD4+ T lymfocytů. Absolutní počty NK buněk 

byly u pacienta PRG_002 zvýšeny, u pacienta PRG_013 sníženy. Pacient PRG_005 

navíc trpěl lymfopenií a absolutní počet T lymfocytů byl také snížen (tabulka č. 17). 

Ostatní leukocytární subpopulace byly variabilně ovlivněny. 

4.5.8 DiGeorgův syndrom 

Analyzovali jsme vzorky deseti pacientů diagnostikovaných s částečným DGS v pěti 

věkových kategoriích (tabulky č. 18 a 19). Postižení imunitního systému těchto 

pacientů bylo velmi variabilní. Většina pacientů měla sníženy relativní počty T 

lymfocytů, absolutní počty T lymfocytů byly sníženy pouze u dvou. Naivní CD4+ i 

CD8+ T lymfocyty byly většinově neovlivněny. U většiny pacientů byla narušena 

maturace CD8+ T lymfocytů za centrální paměťové stádium vzhledem k obohacené 

CD8+ TCM populaci a ochuzeným pozdějším maturačním stádiím CD8+ TEM a TTD. U 

čtyř pacientů s DGS jsme měřili SCID/RTE zkumavku, která u všech odhalila 

snížené zastoupení RTE lymfocytů, což je charakteristické pro pacienty 

s nedostatečnou aktivitou thymu.   

U jediného pacienta (PRG_014, věk 7 měsíců) jsme pozorovali snížení absolutního 

počtu všech lymfocytů. Snížení absolutního počtu lymfocytů pouze u pacienta 

z nejmladší měřené věkové kategorie odpovídá již dříve pozorovanému jevu, že 

pacienti s DGS mají během prvního roku života snížené absolutní počty T 

lymfocytů, které se však během života stabilizují (Sullivan et al., 1999). Absolutní 

počet T lymfocytů pacienta PRG_014 byl také snížen, pozorovali jsme úbytek CD8+ 

populace a pozdějších maturačních stádií CD4+ i CD8+ subpopulací. U toho pacienta 

byla většina B lymfocytů v naivním stádiu, narušena byla tedy i maturace B 

lymfocytů. 
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Tabulka č. 18: Absolutní a relativní počty všech lymfocytů a B lymfocytárních subpopulací pacientů s DGS. * 

 

Tabulka č. 19: Absolutní a relativní počty NK buněk a T lymfocytů a jejich subpopulací pacientů s DGS. * 

* Vysvětlivky k uvedeným tabulkám: Žlutě zvýrazněná pole jsou hodnoty menší, než je rozmezí vymezené referenčními hodnotami, 
červeně zvýrazněná pole jsou hodnoty větší, než rozmezí vymezené referenčními hodnotami (tabulky 4 a 5, kapitola 3.4). a) procent z 
lymfocytů, b) procent z CD4+ T lymfocytů, c) procent z CD8+T lymfocytů, d) procent z TCRαβ T lymfocytů, e)procent z B lymfocytů, f) 
procent z TCRαβ T lymfocytů.
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4.5.9 Běžný variabilní imunodeficit 

Naměřili jsme třicet čtyři vzorků periferní krve dospělých pacientů 

diagnostikovaných se CVID, všichni starší 16 let.  Počty lymfocytů v jednotlivých 

subpopulacích jsou uvedeny v tabulkách č. 20 a 21.  

EUROClass klasifikace pacientů se CVID umožňuje rozdělení do kategorií podle 

míry ovlivnění relativních a absolutních počtů lymfocytů v subpopulacích naivních 

(IgM+IgD+CD27-), MZ-B (IgM+IgD+CD27+), smB (IgM-IgD-CD27+), tranzientních 

(IgMhighCD24highCD38high), aktivovaných (CD21lowCD38low) CD19+ B lymfocytů a 

plasmablastů (CD19+CD27highCD38high) (Wehr et al., 2008). 

Do kategorie B- (relativní počet B lymfocytů menší než 1%) podle klasifikace 

EUROClass jsme zařadili dva pacienty. Vzhledem k příliš malému počtu 

naměřených B lymfocytů jsme neprováděli analýzu dalších B lymfocytárních 

subpopulací těchto pacientů. Oba pacienti měli zvýšené zastoupení CD8+ T 

lymfocytů a snížené zastoupení CD4+ naivních T lymfocytů, tedy obrácený poměr 

těchto dvou subpopulací. 

Pacient PRG_CVID_003 měl absolutní počet lymfocytů drasticky snížen. 

Procentuální zastoupení NK buněk a T lymfocytů bylo v normě, jejich absolutní 

počty však sníženy. Pacient měl nedostatek CD4+ T lymfocytů, což vzhledem ke 

snížení počtu naivních CD4+ T lymfocytů a nedostatku B lymfocytů naznačuje 

defekt v diferenciaci Th buněk.  

Zbylých třicet dva pacientů bylo zařazeno do B+ kategorie (relativní zastoupení B 

lymfocytů vyšší než 1%) podle EUROClass klasifikace. Tyto pacienty bylo možné 

dále rozdělit do EUROClass podskupin smB+, smB-, smB- Trhigh a 21lo (tabulky č. 18 

a 19). 

Do kategorie smB+ (více než 2% smB z B lymfocytů) jsme zařadili šest pacientů. U 

všech jsme viděli snížení relativního počtu plasmablastů, u většiny snížení smB 

lymfocytů. Zastoupení MZ-B lymfocytů bylo u pěti pacientů zvýšené. Těchto pět 

pacientů mělo zároveň zvýšené zastoupení CD8+ TCM lymfocytů. 

Čtyři pacienti z této kategorie spadají do kategorie 21lo vzhledem k jejich více než 

10% zastoupení CD21lowCD38low aktivovaných B lymfocytů a zvýšenému 

zastoupení MZ-B lymfocytů, což je pro tuto kategorii typické. Tito pacienti měli 
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všichni snížené relativní počty CD4+ naivních T lymfocytů. Tři z  pacientů měli 

snížené procento tranzientních T lymfocytů.  

Ve skupině B+ smB+ se výrazně odlišoval pacient PRG_CVID_001. B lymfocyty 

tohoto pacienta byly většinově CD27 negativní a naivního fenotypu. Jako jediný 

z této skupiny měl pacient snížené relativní zastoupení MZ-B lymfocytů.  

Do B+ smB- kategorie (zastoupení smB lymfocytů nižší než 2% ze všech lymfocytů) 

jsme podle EUROClass klasifikace zařadili dvacet šest pacientů. Většina měla 

snížené zastoupení CD27+ B lymfocytů, plasmablastů a CD4+ naivních T lymfocytů. 

Čtrnáct pacientů z této kategorie bylo zařazeno do CD21lo kategorie vzhledem 

k jejich navýšenému počtu aktivovaných B lymfocytů. Zastoupení MZ-B lymfocytů 

u pacientů ze skupiny B+ smB- 21lo bylo ovlivněno variabilně. Většina pacientů z B+ 

smB- skupiny měla normální relativní i absolutní počet NK buněk a T lymfocytů.  

Čtyři pacienti se zvýšeným zastoupením tranzientních B lymfocytů byli zařazeni do 

podkategorie B+ smB- Trhigh. Dva pacienti (PRG_CVID_008 a PRG_CVID_014) 

měli normální zastoupení B lymfocytů, druzí dva měli zastoupení B lymfocytů 

značně sníženo (PRG_CVID_018 a PRG_CVID_025). Oba pacienti se sníženým 

počtem B lymfocytů zároveň spadali i do CD21lo podkategorie s navýšeným 

zastoupením aktivovaných B lymfocytů a sníženým zastoupením MZ-B lymfocytů. 

U všech pacientů z Trhigh podskupiny jsme detekovali zvýšené procento naivních B 

lymfocytů. Kromě pacienta PRG_CVID_014, který měl výrazně snížené relativní i 

absolutní počet NK buněk, měli ostatní pacienti normální zastoupení NK buněk a T 

lymfocytů.  

Z devatenácti pacientů zařazených do podkategorie 21lo mělo osmnáct značně 

snížené počty smB lymfocytů. U deseti pacientů jsme viděli zvýšené procento MZ-B 

lymfocytů, u tří pacientů naopak snížené. Pouze u dvou pacientů jsme pozorovali 

normální zastoupení plasmablastů, ostatních sedmnáct pacientů mělo plasmablastů 

nedostatek. Kromě dvou pacientů měli v této skupině všichni snížen relativní počet 

CD4+ naivních T lymfocytů. 

Kromě uvedených šesti B lymfocytárních populací a všech základních T 

lymfocytárních subpopulací jsme sledovali zastoupení IgD+CD27-CD5+ B lymfocytů 

u těchto pacientů se CVID. U dospělých lidí se zastoupení těchto buněk pohybuje 
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v rozsahu 4,4% - 19,5% z B lymfocytů (Gupta et al., 2004). U osmi pacientů se 

CVID jsme detekovali snížené zastoupení těchto buněk a sedm z nich zároveň 

spadalo do kategorie 21lo, cože poukazuje na určitou korelaci mezi úbytkem CD5+ 

naivních B lymfocytů a nárůstem 21lo subpopulace.  

Pro analýzu CVID pacientů bude dále velmi důležitá Post-GC zkumavka určená 

k analýze izotypově přesmyknutých B lymfocytů exprimujících na svém povrchu 

IgA, IgE a IgG. Pro spolehlivou analýzu exprese těchto imunoglobulinů bude však 

nutné vyřešit problém jejich značení a ověřit na dostatečném množství zdravých 

kontrol. Proto byla Post-GC zkumavka z analýzy pacientů se CVID v této práci 

vynechána.  
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Tabulka č. 20: Relativní a absolutní počty B lymfocytů pacientů se CVID. *
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Tabulka č. 21: Relativní a absolutní počty NK buněk a T lymfocytů pacientů se CVID.*
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5 Diskuze 

Mnohobarevná průtoková cytometrie se v průběhu posledních let stala jedním 

z nejdůležitějších diagnostických a výzkumných nástrojů v imunologii a hematologii. 

Tato metoda prochází rychlým vývojem, jsou vyvíjeny stále nové konjugáty 

fluorochromů a protilátek od mnoha výrobců a k dispozici jsou cytometry schopné 

detekce více než sedmnácti fluorescenčních parametrů. Také je k dispozici mnoho 

zavedených metod přípravy vzorků periferní krve a dalších tělních tekutin, tkání a 

orgánů určených pro imunofenotypizaci. To však vede k významným rozdílům při 

přípravě vzorků, výběru určovaných znaků i analyzačním strategiím naměřených dat 

mezi jednotlivými laboratořemi (McLaughlin et al., 2008, Biancotto et al., 2011, 

Streitz et al., 2013, Boldt et al., 2014). Proto se objevila potřeba vývoje 

imunofenotypizačních panelů s jasně definovanými kombinacemi protilátek a 

fluorochromů včetně standardizovaných operačních procedur a analyzačních 

strategií, což umožní reprodukovatelnost výsledků a co nejvyšší srovnatelnost dat 

mezi těmito laboratořemi.  

Cílem našeho Euroflow projektu je navrhnout panel pro imunofenotypizaci 

lymfocytů periferní krve pacientů s primárním imunodeficitem, který bude tyto 

podmínky splňovat. Pomocí PID panelu jsme schopni identifikovat základní 

lymfocytární subpopulace a maturační aberace u pacientů s primárním 

imunodeficitem. Protože primární imunodeficity jsou skupinou onemocnění s velmi 

heterogenním imunofenotypem, tento panel má sloužit k lepšímu pochopení a 

interpretaci dat získaných ze vzorků těchto pacientů. 

Námi navrhovaný PID panel se skládá z pěti zkumavek. První zkumavka, 

Screenovací, je orientační a je určena k charakterizaci NK buněk, T a B lymfocytů a 

jejich základních maturačních fází. Další dvě zkumavky blíže charakterizují B 

lymfocyty, a to subpopulace, které neprošly germinálním centrem (Pre-GC 

zkumavka) a ty, které v germinálních centrech zrály (Post-GC). Dvě T buněčné 

zkumavky jsou určeny pro bližší charakterizaci časnějších a paměťových T 

lymfocytárních stádií. Protože PID panel nám umožňuje detekovat lymfocyty na celé 

dráze jejich vývoje, detekujeme tak jakoukoliv odchylku v tomto vývoji.  

Výběr kombinací konjugátů pro značení PID panelu byl z velké části založen na 

předchozích zkušenostech skupiny Euroflow, která již dříve rozsáhle testovala 
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dostupné fluorochromy a protilátky (Kalina et al., 2012). Konjugáty, kterými jsme 

značili nově zaváděné znaky, byly pečlivě testovány, zohledněna byla střední 

hodnota fluorescence, rozlišení pozitivní a negativní populace (stain index), 

fluorescenční pozadí, cena i komerční dostupnost. Z testovaných reagencií jsme 

nakonec vybrali anti-CD38 APC-Alexa750 (Beckman Coutler), anti-CD45 PO 

(Exbio), anti-CCR7 PE (Miltenyi) a anti-CD45RA APC-Alexa750 (Beckman 

Coulter). Při testování protilátek jsme zohledňovali i různé podmínky, jako například 

možnou citlivost značení chemokinových receptorů na teplotu (Berhanu et al., 2003). 

Zjistili jsme, že pokojová teplota při inkubaci nemá výrazně negativní vliv na vazbu 

protilátky anti-CCR7 PE při značení reagenciemi podle PID panelu. To se týkalo 

reagencií od obou testovaných výrobců.  

Testovali jsme čtyři metody lyzace erytrocytů - lyzaci pomocí BD FACS Lysing 

solution po značení plné krve, lyzaci NH4Cl roztokem, hypotonickou lyzaci a 

kombinovanou lyzační metodu NH4Cl s následným značením a lyzací pomocí BD 

FACS Lysing solution. Nejprve jsme používali metodu kombinovanou, která 

poskytuje dostatečné množství lymfocytů pro analýzu i vzácnějších lymfocytárních 

subpopulací, jako jsou tranzientní B lymfocyty a plasmablasty. Navíc ošetření buněk 

periferní krve pomocí BD FACS Lysing solution poskytuje ideální rozlišení 

leukocytárních populací zobrazených na rozptylových grafech (Kalina et al., 2012). 

Při testování PID panelu jsme však zjistili, že tato kombinovaná metoda lyzace 

omezuje schopnost vazby anti-CD45RA protilátky, která je důležitá pro rozlišení 

maturačních stádií T lymfocytů ve Screenovací zkumavce. Vzhledem k tomu, že 

v tomto případě nepomohla ani výměna protilátky za reagencii od jiného výrobce, je 

možné, že kombinovaná lyzace poškozuje epitop, na který se anti-CD45RA 

protilátka váže. Tento problém jsme pozorovali ve více laboratořích zúčastněných na 

tomto projektu. V některých laboratořích se s problémem nesetkali, což mohlo být 

způsobeno rozdílnou přípravou NH4Cl lyzačního roztoku, který v laboratoři 

používali. Také je třeba vzít v úvahu, že při kombinovaném způsobu lyzace je 

v momentě použití BD FACS Lysing solution protilátka na epitop již navázána a 

samotný BD FACS Lysing solution tuto vazbu nenarušuje. Pro odhalení příčiny 

stojící za tímto jevem bude nutné další testování. Vzhledem k tomu, že jedním ze 

základních požadavků na PID panel je, aby byl robustní a zopakovatelný v různých 

laboratořích, zvolili jsme metodu NH4Cl lyzace erytrocytů, u které žádný podobný 
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problém nevyvstal. Přes to, že hypotonická lyzace poskytuje podobné výsledky jako 

lyzace pomocí NH4Cl roztoku, z důvodu reprodukovatelnosti jsme zvolili NH4Cl 

lyzaci (u hypotonické lyzace hrozí riziko poškození leukocytů při nedodržení 

intervalu expozice vzorku nízké koncentraci iontů) a také dlouholetých zkušeností 

s tímto postupem. Navíc je tento způsob lyzace, založený na neschopnosti zralých 

erytrocytů přenášet amoniové kationty skrze membránu a tím jich využívat ke 

kompenzaci ztráty kationtů sodíkových, celkem běžná technika v mnoha laboratořích 

a tedy je tento protokol obecně přijatelnější při případném zavádění našeho PID 

panelu.  

Při analýze Post-GC zkumavky jsme se v několika zúčastněných laboratořích setkali 

s problémem při značení imunoglobulinů tříd IgE a IgG. Protilátky se vážou málo 

anebo vůbec a prokazují velkou variabilitu vzorek od vzorku. Vzhledem k tomu, že 

k tomuto problému docházelo pouze v některých zúčastněných laboratořích i při 

použití stejných reagencií, rozhodli jsme se prozatím panel neměnit a zkumavku 

podrobit dalšímu testování za účelem odhalit příčinu. Jedna z možných příčin tohoto 

problému je nedůsledné odstraňování supernatantu při lyzačních a promývacích 

krocích v laboratořích, kde tato zkumavka nefunguje. Ve vzorku tak zbydou 

solubilní formy imunoglobulinů, které protilátky určené ke značení jejich 

povrchových forem vychytají. Toto by vysvětlovalo i zmíněnou variabilitu značení, 

se kterou se u našich vzorků setkáváme. Tuto možnost je však nutné dále otestovat. 

Přes to, že máme naměřena data některých pacientů s Post-GC zkumavkou funkční, 

vzhledem k prozatímní nízké spolehlivosti nebyla tato zkumavka zahrnuta do 

analýzy vzorků pacientů uvedených v této práci.  

U všech pacientů jsme také zjišťovali absolutní počty lymfocytů (počet na 

objemovou jednotku) a tyto hodnoty jsme porovnávali s referenčními hodnotami 

(Schatorjé et al., 2012, Piątosa et al., 2010, Gupta et al., 2004). Sledování absolutních 

počtů lymfocytů je důležité z toho důvodu, že pacient může trpět celkovou 

lymfopenií i přes to, že cytometrické výsledky, které udávají pouze relativní počty 

lymfocytů, se mohou zdát být v normě, jako jsme sledovali například u pacienta 

s FHL nebo u pacientky trpící CHH.  
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PID panel jsme testovali měřením vzorků periferní krve dvaceti šesti zdravých dárců 

v pěti věkových kategoriích, u kterých jsme správně identifikovali všechny určené 

subpopulace, jejichž počty odpovídaly rozmezí referenčních hodnot. 

Panely jsme dále validovali analýzou vzorků periferní krve pacientů s osmi 

různými PID způsobených molekulárně diagnostikovanou mutací. To byl důležitý 

krok pro ověření, zda jsme pomocí PID panelu schopni identifikovat narušení vývoje 

a zastoupení lymfocytárních subpopulací, která jsou pro tato onemocnění 

charakteristická. 

Screenovací zkumavka se ukázala být vhodným nástrojem pro rozlišení odchylky od 

normálního zastoupení u všech hlavních lymfocytárních subpopulací. Pomocí tohoto 

panelu jsme byli schopni, shodně s  dříve publikovanými údaji, pozorovat absenci 

hlavních lymfocytárních subpopulací u pacientů se SCID (Buckley et al., 1997) 

onemocněním, Omennovým Syndromem (Villa et al., 1999), CHH (Steele et al., 

1976) a MonoMAC syndromem (Bigley et al., 2011).  Screenovací zkumavka dále 

odhalila již dříve pozorované narušení maturace B lymfocytů a tedy absenci 

paměťových stádií B lymfocytů nebo jejich vážný úbytek u pacientů trpících 

Wiskott-Aldrichovým (Ochs et al., 1980) nebo Hyper-IgM syndromem (van Zelm et 

al., 2014), či běžným variabilním imunodeficitem (Wehr et al., 2008). Dále jsme 

sledovali obrácený poměr CD4+ a CD8+ T lymfocytů (tedy více CD8+ než CD4+ T 

buněk) u Omennova syndromu a FHL. Screenovací zkumavka nám také umožnila 

rozlišit mezi kategoriemi B-, smB+ a smB- pacientů s CVID podle EuroCLASS 

klasifikace (Wehr et al., 2008). 

Pomocí Memory/Effector zkumavky jsme identifikovali naměřené T lymfocyty 

pacientů se SCID způsobeným RAG mutací jako paměťová stádia a zjistili absenci 

naivních stádií T lymfocytů. To vzhledem k věku pacienta poukazuje na 

pravděpodobný maternální původ těchto T lymfocytů, což bylo u pacientů se SCID 

už dříve pozorováno (Denianke et al., 2001). Stejný úkaz jsme pozorovali pomocí 

Memory/Effector zkumavky u pacienta s Omennovým syndromem. Dále jsme 

pomocí této zkumavky detekovali variabilně narušená maturační stádia T lymfocytů 

u pacientů s DGS a CVID. Maturační stádia T lymfocytů identifikujeme pomocí 

rozdílných znaků ve Screenovací i Memory/Effector zkumavce, která navíc 
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umožňuje identifikaci naivních a centrálních paměťových T lymfocytů podle exprese 

CCR7. 

Účel SCID/RTE zkumavky je diagnóza aktivity thymu. Pomocí této zkumavky 

detekujeme počet T lymfocytů, které nedávno opustily thymus. Zkumavka správně 

ukázala absenci těchto lymfocytů u pacientů s těžkým kombinovaným 

imunodeficitem, dále bude důležitá při diagnóze pacientů s DGS vzhledem 

k variabilnímu postižení thymu u těchto pacientů (Ryan et al., 1997). 

Pomocí Pre-GC zkumavky jsme byli schopni rozdělit všech 34 pacientů, jejichž 

vzorky periferní krve jsme analyzovali do všech kategorií podle EuroCLASS 

klasifikace, tedy B-, B+ smB+, B+ smB-, B+ smB- Trhigh a 21lo (Wehr et al., 2008).  

PID panel nám nejenže umožnil rozeznat typické maturační  odchylky u jednotlivých 

analyzovaných primárních imunodeficitů, zároveň nám také umožnil sledovat další 

změny v imunofenotypu mezi jednotlivými pacienty se stejnou mutací či 

syndromem. Jako příklad může sloužit imunofenotyp heterozygotní matky pacienta 

se RAG-2 mutací, u které jsme pomocí PID panelu pozorovali odlišnosti od normálu 

v relativních počtech subpopulací B lymfocytů a dvojitě pozitivních T lymfocytů. Při 

multicentrických studiích primárních imunodeficitů by detekce těchto vzácných a 

individuálních odchylek mohla být velkým přínosem. Pokud budou rozdíly 

v imunofenotypu detekovány standardizovanými panely, bude snazší určit, zda se 

nejedná o artefakt způsobený přípravou vzorku či interakcí reagencií a bude možné 

srovnávat taková data mezi laboratořemi, případně vytvořit databázi dostatečného 

množství vzorků pro jednotlivé imunodeficity a analýzou těchto dat dojít k bližšímu 

pochopení buněčné lymfocytární imunity. 
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6 Závěr 

Vyvinuli jsme pět standardizovaných osmibarevných panelů určených 

k imunofenotypizaci pacientů s primárním imunodeficitem. Robustnost a 

opakovatelnost těchto panelů byla testována díky spolupráci šesti evropských 

laboratoří, které jsou součástí projektu Euroflow. Čtyři z těchto panelů (Screenovací, 

Pre-GC, SCID/RTE a Memory/Effector zkumavky) byly optimalizovány pečlivým 

výběrem fluorochromů, protilátek a operačních procedur pro přípravu vzorku. 

Testování Pre-GC zkumavky odhalilo nutnost další optimalizace tohoto panelu. 

Optimální složení a provedení PID panelu jsme testovali na vzorcích periferní krve 

dvaceti šesti zdravých dárců všech věkových kategorií, jednadvaceti pacientů 

s molekulárně diagnostikovaným imunodeficitem a třiceti čtyř pacientů se CVID. 

Výsledky jsme porovnávali s literaturou a referenčními hodnotami počtů lymfocytů 

v jednotlivých subpopulacích podle věkových kategorií. Pomocí našeho PID panelu 

jsme správně detekovali vážné narušení adaptivní imunity u pacientů se SCID, OS a 

CHH a také jsme pozorovali narušení maturace do paměťových stádií B lymfocytů u 

pacientů s WAS, DGS a CVID, což je pro tato onemocnění typické. Analýza vzorků 

pacientů s molekulárně definovanou mutací vedoucí k imunodeficitu ukázala, že 

jsme pomocí PID panelu schopni velmi detailně určit variabilitu v imunofenotypu i 

mezi pacienty trpící stejným syndromem, což by mohlo být velkým přínosem při 

multicentrických studiích při zavedení takto standardizovaných panelů. 
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