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Abstrakt
Antonina Drobilová
Historický vývoj laboratorních metod, historie a současnost hematologických
laboratorních vyšetřovacích metod
Bakalářská práce
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
studijní program Zdravotnická bioanalytika
Práce rozebírá historii vzniku a vývoje laboratorních metod. Zabývá se provozem
současné hematologické laboratoře, kde ukazuje jak organizaci, tak její provoz.
Popisuje možné chyby, které mohou ovlivnit laboratorní vyšetření a možnost jejich
eliminace. Práce dále popisuje hlavní hematologická vyšetření, práci na analyzátorech i
mikroskopická měření základních hematologických parametrů.

Abstract
Antonina Drobilova
Historical progress of laboratory research methods, historical progress and the presence
of hematolgy laboratory research methods
Bachelor thesis
Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove
Medical Laboratory Technician

The thesis analyzes the historical development of laboratory methods. It deals with the
operation of hematology laboratory, where it mentions an organization as well as an
operation. The thesis describes the possible errors that may affect laboratory tests and
the possibility of elimination these errors. It further describes main types of hematology
examinations, the work with analyzers and microscopic measurements of basic
hematological parameters.
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Úvod
Krev. Slovo, které již při svém pouhém vyslovení vyvolává řadu pocitů,
souvislostí, emocí, dokonce nesmiřitelných názorů. Od samotných počátků lidstva byla
krev spojována se životem, ztráta a úbytek signalizovaly ochabnutí sil a blížící se konec
živého organismu. Člověk se učil, viděl tyto souvislosti u zvířat – své kořisti, poté u
sebe rovných jedinců.
Krev. Rozděluje názory lidí vzhledem k její „čistotě“, převodu krve pomocí
transfuze, podmiňuje orientaci náboženských směrů (judaismus, svědci Jehovovi).
Zasáhla i do názorů křesťanské církve. Její dogma Ecclesia abhoret sanguine (církev se
hrozí styku s krví) z roku 1163 na dlouhá staletí poznamenalo vývoj medicíny, její
strukturu, roli chirurgie.
Znát většinu laboratorních metod rozmanitých odvětví lékařského světa je pro
můj obor „Zdravotnická bioanalytika“ profesní nutností a nezbytností. Při studiu jsem
měla možnost seznámit se, mimo jiné, s laboratorními technikami v prostředí
hematologickém. Problematika mne zaujala do té míry, že jsem si ji zvolila za téma
bakalářské práce Nejde však o podrobné zachycení vývoje medicíny, ale o zachycení
objevu složení a vlastností krve a v návaznosti na to - podstatných okolností podmínek
vzniku a vývoje laboratorních vyšetřovacích metod krevního materiálu, bez kterých si
současnou medicínu, ale i další oblasti vědy nedovedeme vůbec představit. Vzhledem
k mému studijnímu oboru jsem se zaměřila především na současnou oblast a praxi
hematologických laboratoří,
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1.1 Cíl a metodika rešeršní práce
Cílem bakalářské práce je zachytit okolnosti vzniku, etablování a postupného
vývoje laboratorních vyšetřovacích metod krevního materiálu, to vše v kontextu dějin
lékařství a historického vývoje přírodovědného poznání. Obsahově se práce zaměřuje na
objasnění podmínek vzniku laboratorních metod jako zásadního kvalitativního obratu a
posunu v medicínské diagnostice. Cílem práce je rovněž objasnění podílu významných
osobností na vzniku a prosazení laboratorních metod, to vše v aplikaci na českou
medicínskou minulost. V návaznosti na tento metodický postup je dalším cílem práce
zachycení současného stavu, rozsahu, spektra činností a používaných metod v moderní
hematologické laboratoři. V neposlední řadě jde o podtržení významu, místa a úlohy
této činnosti v medicíně současnosti.
Vzhledem k vymezenému cíli práce jsem zvolila následující metodický postup.
Na základě prostudování dostupných pramenů k dějinám medicíny, zdravotnictví a
vztažných přírodních věd

se zaměřuji na vymezení hlavních mezníků v procesu

zkoumání krve, jejího složení a objevování veličin a hodnot, které mají vztah jednak ke
zdravému organismu, jednak signalizují patologické změny. Na tomto základě lze pak
odvodit vznik a zavádění laboratorních metod. Je zde nastíněn i vývoj snah o transfuzi
krve jako procesu, který doprovázel zkoumání krve.. Snahou přitom je zachytit
osobnosti, které se ať už přímo nebo zprostředkovaně - na základě koncipování směrů
vědecké činnosti - zasloužily o rozvoj sledovaného oboru. Vyústění práce je v poslední
kapitole, která zachycuje současné spektrum, možnosti a význam laboratorních metod.
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2 Hlavní mezníky historie poznávání krve do 20. století
Poznání orgánů a stavby těla se vyvíjelo již od pravěku, kde bylo lidské tělo
ošetřováno po zranění v boji nebo při lovu. Pravěký člověk také dělil těla ulovených
zvířat, vyjímal a poznával orgány. Znalosti však byly povrchní, týkaly se zejména kostí
a vnitřních orgánů.(2, s. 2)
K počátkům medicíny se významně řadí už starověký Egypt. Prováděny byly
účelové pitvy, nejčastěji jako součást přípravy těl pro mumifikování. U balzamovačů
vznikaly první systematické poznatky o anatomii člověka. Patřily sem i představy o
funkci krve, která je součásti těl živočichů. Důležitou roli sehrávaly přitom písemné
záznamy, které dosvědčují, že k tehdejším lékařským poznatkům patřila základní
představa o krevním oběhu.
Dalším důležitým mezníkem poznání anatomie a s tím spojené úlohy a funkce
krve bylo starověké Řecko, poznatky jeho lékařských škol. Je to krev (latinsky sanguis)
jako první v pořadí v přehledu čtyřech základních tělesných šťáv (latinsky humores
cardinales). Těmi dalšími jsou hlen (řecky phlegma), žlutá žluč ( řecky chole), černá
žluč (řecky melos). Tato klasifikace byla východiskem Hippokratova pojetí zdraví a
nemoci, kdy ve zdravém těle jsou základní šťávy v rovnováze (řecky.krasis). (6, s.21)
Souhrn řeckých medicínských znalostí (anatomie i praktická léčba) převzal a dále
prohluboval známý římský lékař Galen. Jeho spisy se staly až do 16. století neměnným
medicínským kánonem. A právě krev, představy o jejím toku v těle byly hlavním
omylem antické anatomie. Nebyl znám krevní oběh. Podle Galénova učení vzniká krev
v játrech, odtud proudí přes pravé a levé srdce do artérií a jimi je vedena do periférií a
orgánů, kde je spotřebována. K jeho tvrzením patřila charakteristika srdce, které je
orgánem, v němž se vytváří teplo, které je krví roznášeno do celého těla. Toto pojetí
přetrvávalo, stalo se i součástí neměnného scholastického pojetí přípravy nových lékařů.
Zvláště v období středověku, vzhledem ve vztahu k zesnulému a pojetí posmrtného
života, byly pozastaveny pitvy a tím poznání lidského těla ustrnulo, de facto na těchto a
podobných antických poznatcích. (6, s. 26)
Prvním a dlouho jediným vyšetřovaným biologickým materiálem tak byla snadno
dostupná a makroskopicky lehce diagnostikovatelná tekutina, moč. Metoda vznikla
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v daleké historii, nazývala se uroskopie nebo také uromancie. Moč byla vyšetřována
podle zabarvení, množství, sedimentu, zápachu a dokonce dle chuti. Existovaly
speciální nádoby „matuly“, které tvarem připomínaly lidské tělo, moč se do nich nalila a
podle místa kde se vytvořila sraženina nebo zákal diagnostikoval léčitel chorobu, nebo
postižení konkrétního orgánu. Tuto metodu praktikovali také Hippokrates, Galenos,
zmiňuje ji Avicenna. Uroskopie dosáhla největšího rozkvětu ve středověku.
Výše uvedené antické představy o stavbě lidského těla a putování krve v něm
byly důsledně překonány až v 17. století. Popudem k tomu byl revoluční objev, kdy
anglický anatom, lékař a fyziolog William Harvey na přednášce v londýnské Royal
College v roce 1616 veřejně formuloval teorii krevního oběhu. Zde je jistě také na místě
připomenout zásluhy španělského lékaře a teologa Miguela Serveta, který již dříve
objevil plicní krevní oběh. Zjistil, že srdeční přepážka je pro krev nepropustná a krev
tedy nemůže přecházet z pravé komory do levé, jak učil Galen, ale že krev musí protéci
plícemi, aby se dostala z pravého srdce do levého. Jeho objev se ve své době neprosadil
a Servetův osud byl tragický. Za své teologické a jiné „buřičské“ názory byl na popud
Kalvína v roce 1553 upálen. Přesto se blížil zlom v podobě renesančních objevů,
pokroku a nových pohledů na tělo člověka ve zdraví i nemoci. (2) Ve druhé
polovině 16. století začal velký rozvoj anatomie a objevily se důkladnější ilustrace.
Andreas Vesalius vyučující v Padově na univerzitě, vydal v Basileji v roce 1543 dílo
De humani corporis fabricha libri septem. Spis obsahuje řadu kreseb a velmi podrobný a
zřetelný popis lidského těla. Roku 1580 městský lékař a profesor medicíny Felix Platter
zřídil v Basileji tzv. anatomické divadlo, kdy se pitvy vedle naučné funkce postupně se
stávaly společenskou akcí. V českých zemích se uskutečnila se schválením univerzity
v Praze první veřejná pitva těla v červnu 1600. Provedl ji profesor Univerzity Karlovy
Johannes Jessenius de Magna Jessen. (2, s.7)
V 16. až 17. století se také začala formovat iatrochemie. Její snahou bylo spojit
chemii s lékařstvím. Hlavním iniciátorem a zakladatelem byl Philippus Aureolus
Theophrastus Bombastus von Hohenheim Zvaný Paracelsus (1493-1541).(11, s. 233)
Paracelsus zastával názor, že životní pochody v organismu mají chemickou
povahu a že zdraví závisí na normálním stavu orgánů a sekretů, což vlastně
koresponduje i se současnou lékařskou a biochemickou vědou.
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Připisoval velký význam chemickým látkám při odstraňování vzniklé poruchy –
nerovnováhy. Při svém pobytu v arsenových dolech se stal svědkem příhody, která mu
dala impulz k myšlence „jed se od léku odlišuje pouze podávaným množstvím“. Přírodu
považoval za jednu velkou pestrou lékárnu. Díky arsenu a rtuti mj. dokázal úspěšně léčit
syfilidu. Iatrochemie souvisí i se vznikem farmaceutické chemie a použitím prvních
chemických léčivých přípravků (železná tinktura, léčivé preparáty s obsahem opia,
projímadla atp.). Iatrofyzika zase vysvětlovala pochody v lidském organismu jako
fyzikální a mechanické procesy.
V 17. století se chemie začala ubírat více technickým směrem. Toto období je
také označováno jako období pneumatické chemie nebo pneumochemie (z řeckého
pneuma- vánek, vzduch) a je bráno jako důležitý mezník rozvoje chemického oboru.
Pneumochemie se zabývala vlastnostmi plynů, podnětem pro jejich zkoumání byl objev
vakua, vývěvy, měření objemu a hmotnosti vzduchu. Důležitými postavami tohoto
období je například Galileo Galilei, který objevil, že vzduch má hmotnost, jeho žák
Evangelista Torricelli zjistil existenci vakua a vynalezl rtuťový barometr. Otto von
Guericke zase vynalezl vývěvu a Robert Boyle vyslovil teorii, že ve vakuu se nešíří
zvuk, neprobíhá v něm hoření a že ve vakuu není možný ani život. Tento poznatek byl
jedním z východisek k velké chemické a fyziologické revoluci v 18. století. (12, s. 201)
Praktická medicína se totiž po staletí obešla bez složitější techniky.. Nicméně
potřeba mnohem přesnějšího zaznamenávání a hodnocení fyziologických procesů a
patologických změn sílila a v podobě nových zobrazovacích a měřících zařízení.
Zcela zásadní význam pro vývoj medicíny měl objev mikroskopu. Za první
vynález mikroskopu jsou považováni dánští oční optici, otec Hans se synem
Zachariasem - Janssenovi. Svůj přístroj předvedli poprvé roku 1590.(12, s. 193)
Mikroskop se skládal z posuvné trubky a dvou čoček, které byly vloženy do
konců trubek. Díky zatlačení a vytahování trubice v průběhu pozorování se objekty
zvětšovaly a zmenšovaly. Ve vysunuté poloze byl objekt zvětšen až 10x.
Mikroskop, který byl vyvinut Janssenovými, dával jen „ špinavé“ a zkreslené
výsledky. Jejich úspěšnějším pokračovatelem se stal Antony van Leeuwenhoek,,
holandský optik a přírodovědec. Zaměřil se na kvalitu a upořádání čoček. Jeho přístroj
dokázal zvětšovat až 270x.(11, s. 380)
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Mikroskop-typ van Leeuwenhoek ( repro 12)

Začíná

éra

mikroskopické

anatomie.

Za

zakladatele je považován Marcello Malpighi, který byl
profesorem v Bologni a zde studoval vývoj zárodku kuřete. Samotný Anthony
Leeuwenhoek, zabývajícím se konstrukcí mikroskopu, objevil červené krvinky, poprvé
zobrazil spermie a jiné biologické objekty.
Z původně nesoustavných, náhodných a fragmentárních pozorování, typických
pro začátky lékařského výzkumu, začaly vznikat systematicky utříděné soubory
poznatků. To se týká i vzniku a etablování oboru hematologie. (11, s. 380)
První představu, zatím nedokonalou, o složení krve poskytly nejstarší
mikroskopy už v 17. století. Jan Swammerdam, holandský lékař a přírodovědec a
italský anatom a zakladatel histologie Marcello Malpighi nalezli v krvi „ drobné kuličky
či kapénky“ což byly červené krvinky (erytrocyty). Přesně je pak popsal v roce 1673
známý spoluautor vynálezu mikroskopu Antony van Leeuwenhoek. Pozoroval, že u
většiny savců jsou červené krvinky kulaté, zatímco u žab, ryb a ptáků mají oválný tvar.
Až téměř v polovině 18. století francouzský lékař Jean Sénac detekoval v lymfě
jakési „ bílé kuličky hnisu“, které byly ztotožněny jako bílé krvinky-leukocyty.
Současně byla pozorována souvislost jejich vzniku a vytváření s lymfatickými uzlinami.
Dalšímu pozorování však vystavil „stopstav“ omezený výkon tehdejších
mikroskopů. Zásluhou anglického chirurga, pozdějšího univerzitního profesora a
průkopníka antiseptických operací( r. 1865) Josepha Listera byl
zdokonalen..

On

sám

a

také

ve

spolupráci

s kolegou

–

mikroskop
patologickým

anatomem Thomasem Hodgkinem uskutečnili ve 20. až 40. letech 19. století řadu
zkoumání, popsali přitom celou řadu rozdílných tvarů buněk Hogkin sám pak v roce
1832 popsal maligní lymfogranulom ( Hodkinova nemoc). (11, s. 381)
Dalším úspěchem bylo zjištění anglického lékaře Williama Addisona o
prostupu (diapedezi) bílých buněk z krevních cév do okolních tkání při zánětu –
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směřovaly do infikovaných oblastí a tvořily zde hnis. V návaznosti na toto zjištění
věnoval francouzský fyziolog Magendie pozornost

„velkým bílým buňkám“

leukocytům. A jeho krajan Alfred Donné objevil další důležitou složku krve –krevní
destičky( trombocyty).
V roce 1802 popsal německo-americký lékař Johann Conrad Otto vědeckým
způsobem hemofilii. Učinil tak ve spise „Zpráva o hemoragických dispozicích
v určitých rodinách“.
Ve druhé polovině 19. století vykročila medicína do skutečně nového moderního
vývoje. Prosadilo se přesvědčení, že při zkoumání životních projevů zdravých i
nemocných lidí je záhodno používat stejných metod jako při fyzikálních, chemických a
přírodovědných studiích. Subjektivní stesky nemocných jako je bolest, strach, pocit
chladu, nebo tepla ztratily svůj dřívější ústřední význam. Přišly nové metody-měření
teploty, chemický a mikroskopický rozbor krve a moče, určení tepové frekvence podle
měřiče času. Zdokonalovaly se metody poslechu, poklepu a záznam tlaku krve(
německý fyziolog Karl Ludwig v roce 1847 předvedl první podobu grafické metody
sledování krevního tlaku pomocí svého vynálezu-kymografu).Tato metoda byla dále
zdokonalována a v samém závěru 19. století (1896) přišel italský pediatr Riva-Rocci se
svým s fygmomanometrem. (12, s. 284)
Postupně přišla také metoda měření a počítání jednotlivých

složek krve.

Německý anatom Hermann Welcker vyvinul metodu počítání bílých krevních buněk.
Anglický neurolog William Gowers pak ve svém díle z roku 1877 nazvaném příznačně
O počítání červených krevních buněk navrhl přístroj hematocytometr (počítač krevních
buněk), který mohl být připojen k mikroskopu.
Stručný náčrt vývoje poznání krve můžeme ukončit na počátku 20. století, kdy
se do lékařské diagnostiky dostal krevní obraz. Zasloužila se o to bezesporu řada
lékařů-tak. např. švýcarský profesor Hermann Sahli vypracoval v roce 1902 přesnou
metodu určování hemoglobinu v krvi a o dva roky přinesl metodu určování cukru
v krvi.(12, s. 349) Mezitím stačil ještě navrhnout novou konstrukci přístroje na měření
krevního tlaku, který fakticky zatlačila až“ elektronická doba“. Německý internista
Josef Arneth vydal v roce 1904 studii Neutrofilní leukocyty u infekčních nemocí. Jeho
leukocytární schéma má velký význam pro diagnostiku ve vnitřním lékařství, hlavně
v hematologii při diagnostice onemocnění krvetvorného systému. V roce 1907 profesor
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Arneth uveřejnil pojednání o chudokrevnosti. Byl to on, který zavedl krevní obraz do
diagnostiky. (12)
Počítání krvinek, určování podílu pevných součástí krve( krvinek) oproti plazmě
(hematokrit) a stanovení krevního barviva ( hemoglobinometrie), jsou metody, které
vznikly již v 19. století. Ve 20. letech 20. století bylo zavedeno do diagnostiky měření
sedimentace červených krvinek. Jako první zmínil tuto metodu švédský lékař Alf
Vilhelm Westergren. Jeho jménem byl také přístroj pro vyšetřování krevní sedimentace
nazván. V souvislosti s objevem této metody je uváděno také jméno českého internisty,
profesora Kristiana Hynka.(6, s. 321)
K historii poznávání krve patří také pokusy o převod krve z jednoho člověka na
druhého, eventuálně to samé u zvířat. Problematika transfuzí je velmi objemná,
pokusme se zachytit hlavní - zlomové události
Zmínky o snaze nahradit ztrátu či úbytek krve obsahují už nejstarší dochované
písemnosti starověkých společenství.
První historicky zaznamenaný pokus krevní transfuze se váže k roku 1492, kdy
papež Inocenc VIII. upadl do kómatu a jako způsob léčby židovský lékař doporučil mu
dodat krev tří mladých desetiletých chlapců. Převod nebyl úspěšný. V 16. století italský
lékař Geronimo Cardano vymyslel systém dvou trubic, jejichž pomocí se převáděla krev
z tepny dárce do žíly příjemce.
Důležitým krokem při získávání poznatků o skutečné funkci krve bylo objevení
krevního oběhu, Po tomto objevu se mnozí fyziologové snažili tento objev potvrdit.
Byly prováděny krevní převody mezi zvířaty a to zejména v Anglii, kde Francis Potter
uskutečnil pokusy na psech. Nahrazoval krev, kterou odebral jednomu psovi, krví
jiného psa.
První doloženou a technicky zvládnutou krevní transfuzi provedl pařížský
profesor lékařství a filozofie Jean Baptiste Denis. Vše proběhlo 15. června 1667.
Jednalo se o transfuzi beránčí krve šestnáctiletému mladíkovi, který byl velmi zesláblý
pouštěním žilou. Pod kůži byla chlapci zavedena tenká rourka a tou byla převedena
krev. Mladík transfuzi přežil a uzdravil se.(3, s.17)
Ve druhé polovině 17. století se krevními převody zabývali také v Německu a
Itálii. Německý chirurg Matthaus Gottfried Purmann popsal roku 1668 první injekční
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podání zvířecí krve třem vojákům. Další pokusy s transfuzemi zvířecí krve byly
neúspěšné
Očekávané zázraky od transfuze krve se nesplnily. Pro časté a těžké komplikace
kolem roku 1680 zakázány jak světskými, tak i církevními úřady. (10, s 109)
Dalších zhruba 150 let trvalo, než se výzkum znovu obnovil a obor krevní
transfuze se znovu začal rozvíjet. V 19. století došlo k jeho velkému rozvoji a bylo
dokázáno, že pro úspěšnou transfuzi lze použít pouze lidská krev. I přesto bylo mnoho
komplikací, zejména kvůli srážení krve a shlukování červených krvinek při smísení
krve některých lidí. Hlavní příčinou neúspěchu při krevních transfuzích byla neznalost
krevních skupin, jejichž objev znamenal zásadní přelom v medicíně.
Ten nastal 14. listopadu 1901, kdy vídeňský lékař Karl Landsteiner, asistent
Ústavu patologické anatomie, zveřejnil ve Vídeňském klinickém deníku článek“ O
projevech aglutinace normální lidské krve“, v němž oznamuje objev tří krevních skupin.
A Jan Jánský, český docent psychiatrie, popsal roku 1907 ve

své práci

Hematologické studie u psychotiků objev krevních skupin. Nezávisle na Landsteinerovi
popsal čtyři krevní skupiny, které označil číslicemi I, II, III a IV.(13)
Podobné výsledky zaznamenal nezávisle na svých předchůdcích americký lékař
W. L. Moss roku 1910.(12, s. 357)
Polský mikrobiolog Ludvik Hirszfeld a německý internista Emil von Dungern
prokázali platnost Mendelových zákonů pro dědičnost krevních skupin. Zároveň se
podíleli na pozdějším pojmenování krevních skupin, tak jak je známe dnes – A, B, AB,
0
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Prof. MUDr. Jan Janský (1873 – 1921), jeho portrét na Janského plaketě pro
dobrovolné dárce krve ( staženo dne 2.5.2016 z https: //cs. Wikipedia. Org. / wiki/
Jan Janský
Janský se narodil v Praze, vystudoval smíchovské gymnázium a ve studiích
pokračoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Působil na psychiatrické
klinice v Praze a byl také soudním znalcem v oblasti psychiatrie, jeho posudky
přispívaly k vážnosti oboru u soudu. V roce 1914 se stal profesorem pražské České
university a zástupcem přednosty psychiatrické kliniky. Během 1. světové války působil
jako lékař na frontě, roku 1916 byl však po prodělaném infarktu služby zproštěn. Po
konci války nastoupil na místo přednosty Vojenské nemocnice v Praze. Roku 1921
zemřel na následky anginy pectoris ve věku 48 let.
Jako psychiatr se od počátku své lékařské praxe zabýval vztahem mezi aglutinací
(shlukováním) krve a duševními poruchami. Po několikaletém výzkumu pak došel
k závěru, že tento vztah neexistuje, že mezi těmito není žádná souvislost. Na vzorcích
krve od 3 160 pacientů psychiatrické kliniky dokázal, že lidskou krev, ať člověka
zdravého, či duševně nemocného, lze rozdělit podle vlastností krvinek do čtyř
základních skupin. Jako víceméně vedlejší produkt své výzkumné činnosti popsal čtyři
základní krevní skupiny, označil je římskými číslicemi I, II, III a IV. Výsledky svého
výzkumu popsal následovně: „Systematické naše vyšetřování – byť k účelům
psychiatrickým nepřineslo žádný cennější praktický užitek – objevilo pozoruhodná,
dosud nikdy neuvedená fakta“ (1907). Dále se však výzkumu krve nevěnoval a
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soustřeďoval se hlavně na psychiatrii a neurologické výzkumy, například intenzivně
zkoumal problematiku mozkomíšního moku.
Dostáváme se tak k problematice současné škály laboratorního vyšetření krve, o
kterém podrobně pojednávají další části práce.

3 Charakteristika moderní hematologické laboratoře
3.1 Organizace, zařízení
Aby mohl lékař správně posoudit zdravotní stav nemocného, je zapotřebí zjistit co
nejvíce informací. Kromě anamnézy se provádí řada vyšetření: fyzikálních, funkčních a
přístrojových (např. rentgen, endoskopie, radiodiagnostika a řada laboratorních
vyšetření, ať už biochemických, hematologických či imunologických.
Laboratorní vyšetření dávají lékaři možnost posoudit průběh nemoci, potvrdit a
určit správnou diagnózu.
Moderní hematologická laboratoř většinou bývá součástí nemocničního
komplexu, vybavení laboratoře závisí na finančních možnostech daného zařízení.
Laboratoř je vybavena přístroji a pracuje zde určitý počet zdravotnického personálu s
různým stupněm vzdělání.
Komunikace mezi laboratoří a klinickým oddělením je usnadněna pomocí
počítačů, tedy centrálním nemocničním informačním systémem, se kterým zaměstnanci
nemocnice mohou pracovat, vkládat do něho údaje o pacientech a používat již
evidované informace. Tento systém je přísně chráněn proti úniku osobních údajů a není
možné se do něj dostat bez pomocí příslušných přihlašovacích hesel dané nemocnice.
Laboratoř vede alespoň jeden specializovaný lékař a dohlíží na ni. Chod
laboratoře zajišťují vysokoškoláci, odborní pracovnici a vědečtí pracovnici na pozicích
primář, laboratorní pracovnicí, vrchní sestra a pomocný zdravotnický personál.
Měla jsem možnost nahlédnout do moderní laboratoře v klinickém oddělení
hematologie v nemocnici Královské Vinohrady (FNKV) při absolvováni odborné praxe
a některá vyšetření si i vyzkoušet.
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K příjmu vzorků v každé laboratoři je určena speciální místnost vybavená
počítači, pracovními stoly a centrifugami.
Laborant příjmu musí dbát i na veškeré nutné náležitosti, musí přijmout materiál i
původní žádost o vyšetření. Materiál musí být řádně uzavřený, čistý a v neporušeném
obalu, označení pacienta srozumitelné a viditelné (jméno, r. č.). Na žádance se uvádí
zdravotnické zařízení nebo jméno lékaře, který dané vyšetření požaduje, rodné číslo
pacienta, pojišťovny, diagnóza a typ vyšetření, které lékař požaduje.
V případě absence těchto údajů může laboratoř materiál odmítnout. Pokud jsou
potřebné údaje, jak na materiálu, tak na žádance v pořádku, personál laboratoře materiál
převezme a následně zpracuje.
Následuje přijetí vzorku a zadání údajů do počítače, přidělení identifikačního čísla
v podobě čárového kódu a zpracování odebraného materiálu dle požadavků na žádance.
Na Hematologickém úseku se provádí vyšetření krve na automatických
analyzátorech. Jedná se o základní a specifické koagulační vyšetření, vyšetření krevního
obrazu, mikroskopickou analýzu nátěru periferní krve a kostní dřeně ve speciálním a
běžném barvení, o cytochemické barvení, stanovení jednotlivých populací buněk
pomocí průtokové cytometrie, o cytologické vyšetření dalších tělních tekutin.
Při práci s krví musíme přistupovat ke každému vzorku individuálně, a nesmíme
zapomínat, že každý vzorek je potenciálně infekční. V praxi se můžeme setkat s
problematickými vzorky, které analyzátor neumí odhalit, v tom případě nás upozorní
formou textového hlášení. Poté má krevní vzorek na starosti zkušená laborantka, která
daný výsledek zachytí, aby nebyl vydán nesmyslný výsledek.
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Obrázek 4 - Hematologická laboratoř

3.2 Externí a interní kontrola
Měření prováděná v klinických laboratořích spadají do oblasti metrologie a musí
splňovat určité zásady. Základní metrologické pojmy a zásady jsou uvedeny v novém
Mezinárodním metrologickém slovníku - VIM3 z roku 2008/VIMZ 2008/ a tyto platí
celosvětově.(7, s. 13)
Zabezpečování kvality laboratorní práce v hematologické laboratoři není tak
snadné jako v některých jiných klinických laboratořích. Krev je
z pohledu chemie velmi složitá koloidní suspenze nepříliš vhodná až nevhodná k
jakémukoliv měření bez zásadních úprav. Proto je mnohem obtížnější vyrobit pro ni
vhodné stabilní standartní kontrolní materiály (referenční materiály). Základní
hematologická vyšetření (KO aj.) pak spadají spíše do oblasti buněčné, či molekulární
biologie, morfologická vyšetření (diferenciální rozpočet, retikulocyty, hodnocení kostní
dřeně, punktáty, cytochemická vyšetření) mají charakter popisných vyšetření nebo
kvalitativního hodnocení. Hemokoagulačni vyšetření se spíše řadí do oblasti
fyziologické, méně biochemické problematiky, protože popisují rozsáhlé děje, na
kterých se podílí i několik desítek různých látek.
Abychom byli jisti, že každý výsledek vyšetření v klinické laboratoři je validní a
použitelný pro diagnostiku a terapeutické procesy, je nutně provádět vnitřní a vnější
kontrolu kvality. Cílem je detekovat a minimalizovat analytické chyby, které by mohly
negativně ovlivnit medicínský proces.
Tato kontrola vypadá v praxi tak, že každá laboratoř má individuálně nastavenou
tzv. vnitřní kontrolu kvality, kdy každý den před vlastním měřením provede analýzu
kontrolního vzorku a hodnoty z tohoto měření porovnává s hodnotami kontrolní krve
udanými výrobcem. Pokud se hodnoty shodují, víme, že náš přístroj měří správně.
Je třeba si uvědomit, že u sofistikovaných moderních hematologických
analytických měřicích systémů je vlastní vnitřní kontrola kvality často organickou
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součásti daného analytického systému (jeho výpočetní části) a nelze ji obejít a někdy ani
měnit! (7, s.14)
Každá laboratoř se účastní i tzv. externí kontroly kvality. Jedná se o systém
pravidelných analýz kontrolních vzorků v rutinních laboratořích. Sleduje se měření
téhož vzorku v laboratořích v celé republice. Při pozitivním hodnocení laboratoř obdrží
certifikát jako ocenění kvality měření v laboratoři na 1rok.
Používají se následující doporučeni a předpisy: Doporučení k výpočtu nejistot
kvantitativních výsledků měření v klinických laboratořích (14. 11. 2014), Praktický
postup při využívání dat biologické proměnlivosti (variability) pro posouzení analytické
kvality výsledků měření (9. 11. 2006), Kalkulačka nejistot (17. 12. 2006) a další.
Kontrolní měření může včas odhalit poruchu přístroje, nestabilitu reagencie,
popřípadě může poukázat na některou z preanalytických chyb

3.3 Správnost výsledku interní a externí kontroly
Je třeba se zmínit o důležitosti správného provedení klinické interpretace
výstupných hodnot, jedná se o spolupráci zdravotního laboranta, vysokoškolského
specialisty, lékaře hematologa a ošetřujícího lékaře. Existují programy kontroly kvality,
které jsou závazné pro všechny typy klinických laboratoří (malé i velké, přidružené k
ordinaci lékařů i všichni centrální klinické laboratoře).
V zásadě tyto kontroly v hematologické laboratoři lze rozdělit do tří oblastí:
a) Neanalytické chyby se vyskytují častěji než vlastní chyby analytické (asi
50-80% všech laboratorních chyb), v průběhu preanalytické a postanalytické
fáze.(7) Jako příklad uvádím vliv fyzické zátěže, diety, používaní léků, vliv pohlaví,
rasy, gravidity, inter- a intraindividuální biologické proměnlivosti.
Chyba se také může objevit, z nějakého důvodu, mezi odběrem a vlastním
analytickým vyšetřením, toto se projeví jako hemolýza, ikterus, chylozita.
Postanalytické chyby se stávají při chybném uvádění informace o kritických hodnotách
jednotlivých vyšetření a analýz, vlivem nekvalitního tisku, nedostatečné či chybné
komunikace mezi laboratoří a klinickou jednotkou aj.
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Na eliminaci těchto chyb byla vytvořena světová pracovní skupina pro laboratorní
chyby a bezpečnost pacientů vyšetřovaných v klinických laboratorních oborech.
Po důsledné standardizaci a hodnocení neanalytických chyb byly vytvořeny
některé základní indikátory kvality, jako jsou: chybná identifikace pacienta, počet
ztracených požadavků atd.
b) Vnitřní kontrola kvality
c) Externí kontrola kvality

4 Preanalytická fáze
Odběr krve může někdy výrazně zkreslit výsledek vyšetření, proto je snaha zjistit
určité standardní odběrové podmínky, které do jisté míry zaručí objektivní vlastnosti
odběru.( Bermes a Young 1996). (7, s. 43)
Jedná-li se o komplexní odběr krve pro biochemická, hematologická a jiná
vyšetření, provádí se zpravidla ráno na lačno, protože většina látek a počet krvinek v
krevní plazmě během dne významně kolísá. ( Guder a spol. 2003). (7, s. 43)

4.1 Odběr krve
Preanalytická fáze je nutná a velmi důležitá pro provedení správného
laboratorního testu. Zahrnuje kromě správné techniky odběru biologického materiálu
také přípravu pacienta k odběru. Pacient je před odběrem poučen a jsou mu sděleny
všechny potřebné informace tak, aby se co nejvíce zamezilo zkreslení výsledku
laboratorního vyšetření.
 Při odběru krve je důležité dbát i na další zásady a pravidla
správného odběru krve. K nim patří i správné údaje o léčbě pacienta
(antikoagulační a protidestičková léčba aj.), které by měl lékař nebo
zdravotnické pracoviště poskytnout.
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 Při odběru krve je důležitá i poloha pacienta nejlépe v sedě, nebo
polosedě, důležité je i stažení paže, dezinfekce místa vpichu, technika
odběru.
 V současné době je běžný tzv. vakuový systém, který zajistí odběr
požadovaného množství krve.
 Při odběru se používají jednorázové prostředky (jehly, zkumavky
apod.) z důvodů ochrany jak pacienta, tak zdravotnického personálu.
Při odběrech na hematologická vyšetření je nutné klást zvýšenou pozornost na
jemné promísení vzorku krve s antikoagulační látkou, abychom zamezili vzniku
sraženiny. Zkumavku po odběru pouze několikrát obrátíme, netřepeme. Nejčastěji se
požívá K²EDTA, K³EDTA – dvoj a trojdraselná sůl kyseliny ethylendiamintetraoctové.
Rozdíl mezi těmito látkami spočívá v možném měřitelném rozmezí pH.
Dále je to citrát sodný. Oba tyto antikoagulanty vyvazují vápenaté ionty ze vzorku
krve, a proto je nutné s tím počítat, zvlášť je-li potřebné i vyšetření na obsah Ca²+.
Používají se i antikoagulanty heparinového typu. Pro vhodné použití jednotlivých
protisrážlivých látek je nutné znát účel našeho vyšetření.
U odběrů na krevní plyny je nutné klást zvýšenou pozornost na materiál, do
kterého je vzorek odebírán (sklo) nebo analýzu provést ihned po odběru. Je nutné dbát
na anaerobní podmínky odběru, aby výsledek nebyl zkreslen přístupem okolního
vzduchu. To samé je nutné dodržet při odběru na vyšetření acidobazické rovnováhy.

Obrázek 5,6- Odběr krve
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5 Transport a skladování vzorků
Transport biologického materiálu do laboratoří se provádí budˇ přímou donáškou
do laboratoře, poštou, zásilkovou službou, nebo potrubní poštou v rámci nemocnice.
Během transportu by nemělo docházet k výrazným otřesům nebo náhlým změnám
polohy odběrové nádobky. Přeprava materiálu a jeho skladování před vlastním
vyšetřením, pokud není u daného vyšetření zmíněného jinak se provádí při teplotě 2025 C. Jakékoli odchýlení teploty směrem nahoru nebo dolů může vést k traumatizaci
buněk a tím ke znehodnocení odebraného biologického materiálu. Odebraný materiál
musí být v co nejkratší době doručen do laboratoře. [Bonini a spol1994]. (7, s. 52)
Krev se má převážet v uzavřených boxech nebo kontejnerech, jelikož se jedna o
biologický materiál, který může být infekční. Také musí být vyloučena možnost
kontaminace nebo jiného znehodnocení vzorků během přepravy. K tomuto účelu se
používá speciálně upravené plastová ochranné nádobky a boxy. Vše se děje podle
pokynů a nařízení schválených v dokumentu uvedeném v systému SLP.

5.1 Příprava biologického materiálu před vyšetřením
Hematologická laboratorní vyšetření se provádějí z odběru žilní krve, kapilární
krve, kostní dřeně, mozkomíšního moku a jiných tělních tekutin.
Jak už jsem uváděla, že vzorek na příjmu probíhá registrace a identifikace
čárovým kódem, do laboratoře se dostane s požadavkovým listem, který je rovněž
označen čárovým kódem. Poté se provede zápis do LIS (laboratorní informační systém).
Před vlastním vyšetřením se doporučuje vzorek prohlédnout a vyřadit vzorky,
které nelze z různých důvodů vyšetřit (sražený materiál, nedostatečné množství
materiálu k vyšetření aj.). Případné změny biologického materiálu (hemolýza, částečně
sražený vzorek, ikterický a chylosní vzorek aj.) je vhodné zaznamenat do komentáře k
vyšetření (Buttner 1991).(7, s. 53)
Základní pravidla, která je nutno dodržovat, před vlastním vyšetřením vzorku
jsou: při skladováni vzorkem nemíchat, respektovat dobu stability vzorku, vzorek co
nejméně traumatizovat.
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Vzorek skladovat při laboratorní teplotě (ne v lednici) – chladem dochází ke
snížení funkce Na+/K+ pumpy a dochází ke změně fyziologických vlastností buňky a
její charakteristiky. Na+ může vnikat do buňky a strhávat sebou vodu (Miller a Holmes
1995).(7, s. 54)

6 Krevní obraz
Pod pojmem "krevní obraz" se většinou rozumí stanovení počtu leukocytů,
erytrocytů, hemoglobinu, hematokritu, trombocytů. Možné je i doměřit počet
retikulocytů (RTC), normoblastů (NRBC) a diferenciální rozpočet leukocytů. (7, 67)
Jde o běžné screeningové vyšetření. Provádí se při příjmu pacienta k hospitalizaci
do nemocnice, při prohlídce u závodního lékaře, při podezření na patologický stav
organizmu, při sledování průběhu léčby nebo jako základní vyšetření pacienta. Pod
tímto pojmem se většinou rozumí stanovení počtu jednotlivých buněk, které se v krvi
nacházejí a stanovení jejich parametrů. Pro správné vyhodnocení krevního obrazu je
nutné znát důvody jeho indikace, je potřeba doplnit i další informace o pacientovi.
(osobní informace, jako je věk a pohlaví), protože jednotlivé počty krevních elementů s
těmito okolnostmi souvisí. Dále je třeba sledovat probíhající léčbu a užívané léky a
zohlednit i výsledky předešlých možných vyšetření.
Preventivní zásady pro vyhodnocování krevního obrazu:


znát principy měření daného analyzátoru,



znát limitní hodnoty linearity jednotlivých měřených parametrů pro daný
analyzátor,



sledovat hodnoty pozadí (background) pro měřené parametry daného
analyzátoru,



sledovat návaznost mezi numerickými a grafickými výsledky pro určité
parametry,



respektovat souvislost mezi jednotlivými parametry,



interpretovat možné interference a vlivy pro daný princip měření,



interpretovat specifická hlášení přístroje,
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sledovat správnost odběru,



ověřovat patologické výsledky krevního obrazu mikroskopicky,



sledovat výsledky kontrolních měření.(7, s. 67)

Provádí se měření dvou základních typů krevních obrazů:
a) osmiparametrový, ve kterém se stanovují leukocyty, erytrocyty, hemoglobin,
hematokrit, střední objem erytrocytu, koncentrace hemoglobinu v erytrocytu a
střední koncentrace hemoglobinu ve všech erytrocytech a trombocyty.
b) víceparametrový, který předešlé stanovení doplňuje ještě o informace o šíři
distribuce erytrocytů, destičkový hematokrit, šíři distribuce trombocytů, střední
objem trombocytů a podle možnosti používaného analyzátoru i další parametry.
Pro dané vyšetřeni se odebírá žilní, kapilární, nebo arteriální krev do nádobky s
draselnou soli EDTA (K²EDTA nebo K³EDTA). Před vyšetřením se krev promíchá
(nesmí se třepat zkumavkou!!) ve speciálních zařízeních (míchačkách) 10min.
Vyšetření se provádí po 15-20min, je nezbytné, aby došlo k vzájemnému vyrovnání
koncentračních gradientů vně a uvnitř krvinky po aplikaci krve do nádobky s
antikoagulačním přípravkem.

6.1 Možnosti počítáni krevních buněk
Rozlišujeme následující možnosti počítání krevních buněk: mikroskopické,
analyzátory krvinek (poloautomaty a automaty), průtokové cytometry (např. krevní
destičky CD61).

6.1.1 Mikroskopické
Krev nebo jiný cytologický materiál se ředí v určitém poměru ředícím, barvicím
či fixačním roztokem , který po určitou dobu zachovává fyziologické vlastnosti krvinky,
případně zvýrazní počítanou krevní buňku. Současně dochází k zakulacení buňky a
vyhlazení jejích tvarových změn při zachování jejího objemu (izovolumetrické
sférování). Ostatní krevní elementy se buď rozliší, nebo jsou úpravou software
eliminovány ( Cornbleet 1983). (7, s. 68)
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Stanovený počet krevních buněk v malém objemu naředěného média se přepočítá
na počet v jednom litru krve. U mikroskopů, používaných k mikroskopickému
stanovení, se zvětšení upravuje podle velikosti hodnocené buňky a typu počítané
komůrky. V hematologii se nejčastěji používá Bürkerova komůrka.

Obrázek 7 - Bürkerova komůrka

6.1.2 Analyzátory krvinek: poloautomaty a automaty
Skoro do poloviny minulého století byly parametry krevního obrazu zjišťovány
mikroskopicky. Tuto práci prováděly laborantky, které odečítaly jednotlivé krevní
nátěry pod mikroskopem a hodnotily počet a kvalitu jednotlivých krevních buněk. Pak
se objevily první přístroje, které práce v laboratořích usnadnily.
Jednalo se o poloautomaty, které byly schopné u ručně naředěného vzorku změnit
základní parametry jako počet buněk nebo hematokrit. Vyšetřeni pomoci automatů je
pro obsluhu jednodušší a především bezpečnější.
Moderní automatické analyzátory jsou vybavené aspiračními režimy: otevřený
systém (aspirace z otevřené nádobky) a uzavřený systém (aspirace z uzavřené nádobky).
U uzavřeného systému se na rozdíl od otevřeného propíchne uzávěr a krev se aspiruje v
uzavřeném modu.
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V posledních desetiletích došlo k výraznému rozvoji technologie analyzátorů
používaných v hematologických laboratořích, rychlost vyšetření se zvýšila na 60-150
krevních vzorků/hod. Na analyzátorech je možné provést jak kvantitativní, tak i
kvalitativní analýzu všech prošlých buněčných elementů.
Měřené parametry, automatických analyzátorů jsou: počet erytrocytů a
trombocytů, počet a morfologický typ leukocytů, koncentrace hemoglobinu.
Další odvozené údaje:
 Součástí výsledku v softwaru analyzátoru jsou také histogramy RBC a
PLT, které reprezentují křivky četnosti výskytu v závislosti na objemu buněk.
Leukocyty a některé další typy buněk (NRBC,RTC) jsou vynášené do bodových
grafů, tzv. scattergramů.
 Analyzátor v případě výskytu patologií vydává tzv. textová hlášení
(flags), která informují o snížení nebo zvýšení počtu buněk, o výskytu různých
morfologických anomálií nebo o podezření na výskyt normoblastů nebo shluků
PLT.(7, s. 73)
Jako ředící a nosná media se používá speciální isotonický roztok, který krvinky
se zvýrazní, zakulatí a tím získají pravidelný sférický tvar. Roztok navíc obsahuje
stabilizační látky, které po určitou dobu udržují fyziologické vlastnosti krvinky a jejich
fyzikální parametry (např. objem). “
Argumenty pro využití analyzátorů jsou především tyto:
 Úspora práce, zkrácení času (80 až 120 vzorku za hod), který laborant
musí věnovat kontrole nátěru, a umožnění centralizace posuzování morfologie
pro více pracovišť atd.
 Vysoká kvalita a správnost výsledků (v případě nestandartního měření,
či problému při analýze dat vydává tzv. chybová hlášení, kterými upozorňuje na
nutnost mikroskopické kontroly nebo potřebu opakovat analýzu vzorku)
 Přesnější identifikace buněk, zlepšení doby obrátky aj.
 Standardizace postupu, všechny vzorky jsou měřeny stejným principem,
za stejných podmínek a jsou podle přesné matice i vyhodnocovány
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 Nová hodnota pro laboratoř (vzdálený přístup ke snímkům pacienta v
reálném čase, schopnost srovnávat historické snímky pacienta aj.)
Automatické analyzátory jsou výhodné i z toho důvodu, že minimalizují kontakt
laboranta/ky s krví (minimalizuje se přenos infekčních chorob jako HIV, hepatitida B i
C).
Současně je možné stanovit i mnoho dalších speciálních parametrů krevních
buněk, které se ještě běžně v medicíně nevyužívají a jsou spíše výzkumného charakteru.
Systémy používané v laboratorních přístrojích umožňují integraci výsledků ze
všech analyzátorů do jednotného systému

(například SIS firmy SYSMEX). Tyto

systémy (analyzátor krvinek, barvicí automat, DM systém) zajišťují komunikaci mezi
analyzátory laboratoří a LIS (laboratorní informační systém), slouží ke sběru a
hodnocení dat a archivaci diferenciálního počtu leukocytů, dále ke konzultaci a
interpretaci těchto výsledků.

6.1.2.1 Automatický analyzátor krvinek XE-5000
Automatický analyzátor XE-5000 řady X SYSMEX má nejúčinnější a nejvyšší
přenos v klinické praxi. Poskytuje nám informaci pro diagnostickou práci, jako je
diferenciální rozpočet s rozlišením pěti populací leukocytů plus NRBC (počet jaderných
erytrocytů) a IG (počet nezralých granulocytů) a standardizovanou analýzu tělních
tekutin. Vysoce kvalitní výsledky u standardních erytrocytárních parametrů usnadňují
detekci a screening anémie.
Analyzátor XE zajišťuje extrémně rychlé zpracování výsledků. Analýza se
provádí metodou fluorescenční průtokové cytometrie, je to metoda velmi přesná a
citlivá. Přístroj zpracuje 150 vzorků za hodinu. Umožňuje nám uspořit čas, který
laborantka musí věnovat posouzení nátěrů, zlepšuje ergonomii vzhledem k mikroskopu,
také zvyšuje kvalitu identifikace buněk a zkvalitňuje a zpřesňuje výsledky. Umožňuje
též vzdálený přístup ke snímkům a ke srovnání historických snímků pacienta, což
výrazně zvyšuje produktivnost laboratoře.
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Obrázek 8 - Analyzátor XE 5000

6.1.2.2 Barvíci automat SP 1000i

Na barvících automatech se provádějí nejhodnotnější nátěry. Analyzátor sám
zvolí dle hematokritu úhel roztěrového sklíčka, tak aby byl nátěr co nejkvalitnější.
Následně se nátěr obarví barvením May-Grunwald, Giemsa Romanovski s použitím
fosfátového pufru.

Obrázek 9 - Nátěrový automat Sysmex
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6.1.2.3 Cella Vision DM 96
Systém cella Vision DM používá speciálně zhotovená sklíčka firmy SYSMEX
(nejlépe na nátěrovém a barvicím automatu SP 100i nebo SP 1000i). DM 96 sám
provede analýzu nátěru v přesně definované části sklíčka-mikroskopicky zhodnotí a
fotograficky zaznamenává jednotlivé typy buněk. Přístroj tyto snímky v digitální formě
přenáší

do

databáze

klasifikačního

software

(SW),

provádí

pre-klasifikaci,

charakterizaci, uložení a přenos obrázků nátěrů bílých a červených krvinek. Lze do něho
vložit až 96 obarvených nátěrů periferní krve a zpracovat je rychlosti 35-60 nátěrů za
hodinu v závislosti na požadovaných výsledcích.

Obrázek 10- DM 96

6.1.3 Průtokové cytometry
Průtoková cytometrie je metoda, která je v současně době nejmodernějším
způsobem hodnocení buněčné suspenze, běžně se používá v klinických laboratořích
ke stanovení zastoupení různých buněčných populací v krvi nebo v jiných tělesných
tekutinách.
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Provádí se analýza ve vzorku s velkým počtem buněk během velmi krátkého
časového úseku. Na základě odklonu laserového paprsku ve chvíli, kdy buňka tento
paprsek kříží, dochází k lomu a rozptylu světla.
Na základě jeho odklonu určujeme velikost a granularitu krevních buněk.
Tento rozptyl bývá podle směru a úhlu lomu označován jako přímý rozptyl forward scatter (FSC) a je úměrný velikosti buněk. Rozptyl světla o úhlu - tzv. side
scatter ( SSC ) je ovlivněn hlavně granularitou buněk (např. lymfocyty jsou malé a
denzní buňky, naopak granulocyty jsou buňky větší s vyšší denzitou).(7)
Princip této metody spočívá v tom, že se buněčná suspenze označených buněk
umístí do zkumavky, ze které vychází na dolním konci kapilára. Pro označení se
používají ferrochromy, které jsou excitované procházejícím laserovým paprskem a
zároveň dochází k emisi světla, což se projeví jako posun fluorescence a na
monitoru přístroje tak můžeme rozlišit pozitivní buněčnou populaci.
Průtokové cytometry se skládají z fluidního, optického a elektronického
systému. Fluidní systém využívá principu hydrodynamické fokusace. Optický
systém se skládá z části sběrné a z části excitační tvořené laserem a soustavou čoček
a hranolů, které usměrňují světelný paprsek. Sběrná část optiky je složena z
optických zrcadel a filtrů, které umožňují pomocí příslušných optických detektorů
detekci světelných kvant o specifické vlnové délce. Elektrochemický systém
následně převádí optický signál na elektrický a umožňuje jeho digitalizací pro
počítačovou analýzu (Ormerod 2000) (7, s.75)

Obrázek 11 - Princip průtokového cytometru
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Pro hodnocení naměřených dat se využívá tzv.gatovací strategie. Histogramy
jsou dvouparametrové (bodové, hustotní, vrstevnicové) a trojrozměrné. Gatování se
provádí na základě fyzikálních a chemických vlastností analyzovaných buněk, anebo
kombinací obou.
V medicíně se tato metoda uplatní například při počítání a určení krevních
buněk, podle exprese jejich povrchových a intrafamiliárních antigenů, stanovení
obsahu jaderné DNA, určení ploidie analýzy buněčného cyklu, studium genové exprese,
detekci a charakterizace mikroorganizmů.

6.2 Systémy počítání krvinek na analyzátorech
Systémy k počítání krvinek na analyzátorech: impedanční metoda a optická
detekce (detekce pomocí světelného paprsku

6.2.1 Impedanční metoda
Impedanční metoda se používá u třípopulačního a pětipopulačního diferenciálu:
Třípopulační diferenciál - měřicí systém se skládá ze dvou elektrod,
využívá se polarizované stejnosměrné elektrické pole, na elektrody je napojen
měřič napětí – voltmetr.
Pětipopulační diferenciál - využívá hydrodynamickou fokusaci, při níž
buňky procházejí mezi elektrodami a tím vyvolávají impedanční impulz, po
jehož analýze přístroj vydává kvantitativní (počet impulsů) a kvalitativní
(velikost impulsů) informace o procházejících (analyzovaných) buňkách.
Ve slabém elektrolytu buňky procházejí malou štěrbinou v apertuře, která je pod
napětím a zaplní se část štěrbiny.
Při průchodu částice štěrbinou v měřicí komůrce se mění měrný odpor prostředí a
vzniká napěťový impuls. Počet impulzů odpovídá počtu prošlých částic a amplituda
impulsu odpovídá objemu procházející částice.
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Erytrocyty a trombocyty jsou analyzovány současně na základě jejich objemu.
Tak částice s objemem do 30 fl je vyhodnocena jako trombocyt, zbývající částice s
objemem nad 30 fl

se řadí mezi erytrocyty, což může negativně ovlivnit počet

erytrocytů.
To nám naznačuje nevýhodu této metody: započítaní částeček prachu,
vzduchových bublin atd., a tak falešně zvýšit počet trombocytů.
Impedanční metoda se používá při přímém stanovení RBC, PLT, MCV, MPV,
WBC a u stanovení třípopulačního diferenciálu leukocytů. Součet napěťových impulsů
se stanovuje hodnoty hematokritu, a destičkového hematokritů.
Pro zjištění RDW nebo PDW, je zapotřebí sestavit histogram (závislost četnosti
na objemu buněk), které reprezentují Gaussovo rozdělení.

Obrázek 12 - Princip impedanční metody

6.2.2 Optická metoda
Optická metoda pracuje na principu laserové průtokové cytometrie , ale místo
stejnosměrného elektrického pole využívá laserový paprsek. Nasáté naředěné krevní
buňky jsou pomocí hydrodynamické fokusace v průtokové kyvetě vystaveny úzkému
paprsku laserového světla. Buňka, která vstupuje do cesty laserovému paprsku, snižuje
jeho optickou hustotu a způsobuje vychýlení světla. Na detektoru se odráží prošlé a
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rozptýlené světlo, což odpovídá počtu prošlých buněk a jejich charakteristikám, jako je
objem buněk, charakter cytoplazmy, granulace apod.
Na rozdíl od Impedanční metody u optické nedochází k falešnému započítávaní
fragmentů erytrocytů nebo trombocytů nebo mikrocytů RBC do trombocytů nebo
naopak shluky trombocytů nejsou falešně interpretování jako trombocyty a také se
nezapočítávají prachové částice a vzduchové bubliny. U optické metody širší spektrum
parametrů erytrocytů (např. koncentrace korpuskulárního hemoglobinu, procentuální
zastoupení mikrocytů nebo makrocytů RBC a další).
Používá se při stanovení RBC,PLT,MCV,MPV,HCT,PCT. Pro zjištění RDW
nebo PDW, je zapotřebí sestavit histogram, závislost četnosti na objemu buněk, které
reprezentují Gaussovo rozdělení.

7 Diferenciální rozpočet
7.1 Měření na analyzátorech
Provádí se elektronické hodnocení bílých krvinek na analyzátorech, s použitím
lyzačních a stabilizačních roztoků.

7.1.1 Třípopulačni diferenciál
Analyzátory kromě běžných parametrů krevního obrazu, (jako počet erytrocytů
leukocytu, trombocytů, hematokrit, hemoglobin aj.)

poskytují nám informaci o

jednotlivých typech leukocytů s malým jádrem (populace lymfocytů), středně velkým
(populace monocytů)

a velkým jádrem (populace granulocytů), ale nerozlišují

jednotlivé druhy granulocytů.

7.1.2 Pětipopulační diferenciál
Analyzátory s pětipopulačním diferenciálem využívají principy, pomocí nichž
některé z nich speciálně upravenými softwarovými programy pomyslně distribuují
krvinky do určitých specifických oblastí – vytvářejí většinou plošné bodové grafy tzv.
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scattergramy, z nichž některé mohou být i prostorové. Tyto systémy rozliší
morfologické charakteristiky a typy bílých krvinek: lymfocytů, monocytů, eozinofilů,
bazofilů, a neutrofilů.(7, s. 91)
Většina moderních laboratoří používá k vyšetření automatický hematologický
analyzátor s tzv. pětipopulačním diferenciálem. K laboratorní analýze se využívají
různé detekční metody, případně jejich kombinace.
Výrobci

kombinuji

různé detekční

metody stanovení:

optické metody

(fluorescenční průtoková cytometrie , rozptyl laserového paprsku), vysokofrekvenční
elektrické pole, cytochemické metody, imunofluorescenční metody.
Krev je rozvedená do 3 cest. Nejprve se stanovují trombocyty a erytrocyty s
pomoci impedanční metody. Hemoglobin se měří spektrofotometricky. Ve třetí cestě
působí lyzační činidlo na erytrocyty a trombocyty, probíhá perforace leukocytární
membrány.
Pětipopulační analyzátory provádějí nejenom rozlišení jednotlivých typů buněk,
ale i stanovení dalších parametrů vhodných kombinací perforace buněk pomoci
fluorescenční detekce. Vyvoláním specifické lýzy s použitím fluorochromů s různou
afinitou k nukleovým kyselinám ( DNA,RNA), lze stanovit retikulocyty a jejich frakce,
normoblasty, nezralé frakce granulocytů, nezralé frakce trombocytů.

7.1.2.1 VCS systém
(V-volume, C-conduktivity, S-scatter)
Systém VCS - technologie využívaná moderními analyzátory umožňuje měřit
parametry buňky všemi třemi technologickými principy najednou v jednom měřicím
systému, všechna měření probíhají současně. Jsou to tři nezávislé fyzikální metody:
a) impedanční - zjistíme počet a objem buněk,
b) vysokofrekvenční střídavé elektrické pole - zjistíme

vnitřní komplexy

buněčného systému a velikost jádra,
c) laserového paprsku a jeho rozptylu - globularitu a lobularitu buňky.
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Pomoci speciálního Software (ACU GATE) jsou buňky následně seskupeny do
oddělných oblastí, zvýrazněny a barevně odlišeny.

7.1.2.2 CHANNEL
Měřící systémy CHANNEL využívá fluorescenční průtokovou cytometrii

ke

stanovení buněk, používají se dva měřicí systémy, které využívají odlišná lyzační
činidla:
a) Systém (channel) ke stanovení neutrofilů, eozinofilů, monocytů, lymfocytůvyužívá se činidlo působící na erytrocyty a trombocyty, vyzývá je destrukcí.
Obsahuje polymeninové barvivo, perforací v buněčné membráně, váže se na
nukleové kyseliny (DNA, RNA) v jádře a cytoplazmě.
b) Měřící systém (channel) k měření bazofilů - obsahuje kyselé složky lyzačního
činidla, způsobí lýzu erytrocytů trombocytů a všech leukocytů, kromě bazofilů.
Metoda využívá impedanční princip, na základě detekce rozptylu nebo úbytku
laserového paprsku se leukocyty rozdělují do jednotlivých subpopulací , je to
tzv.čtyřúhlová

laserová optická analýza, a jejich grafické znázornění

se

zobrazuje v bodových grafech ( skattegram). Jeden bod na grafu odpovídá
jedné buňce.
Kromě číselných hodnot, které se objeví po ukončení analýzy a grafických
vyšetření se objevují také textová hlášení, kterými nás analyzátor upozorní
nestandardní

na

průběh měření. Taková hlášení znamenají, že je nutně provést

mikroskopické vyšetření.

7.2 Mikroskopické rozpoznávání bílých krvinek.
Do dnes se používá technika barvení mikroskopických preparátů pro vyšetření
diferenciálního rozpočtu leukocytů dle Pappenheima, založená na anilinových
barvivech s obsahem Azuru.
Metoda se skládá ze čtyř kroků: zhotovení nátěru, fixace, barvení a hodnocení
nátěru periferní krve.
Po zhotovení nátěru se sklíčko označuje datem a jménem pacienta.
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Aby nedocházelo k nevratným změnám v krevní buňce, což by ovlivnilo
výsledek, nátěr se připravuje nejpozději do 4 hodin po odebrání vzorku, poté se provádí
panoptické barvení a hodnotí se pod mikroskopem. Zjišťujeme početní zastoupení
jednotlivých morfologických typů buněk bílé krevní řady a současně posuzujeme
morfologii erytrocytů a trombocytů. K vyšetření se odebírá žilní nebo kapilární krev.

7.2.1 Zhotovení nátěru, fixace a barvení
Příprava nátěru se provádí ručně nebo s pomocí nátěrového automatu. Ruční
nátěr:
Kapka krve nebo kostní dřeně se kápne do středu podložního sklíčka asi v 1/4 od
okraje sklíčka. Roztěrové sklíčko se přiloží pod úhlem 30-40 stupňů před kapku (krev
nebo aspirát kostní dřeně se vlivem vzlínavosti rozprostře po celém okraji sklíčka) a
lehkým, rovnoměrným pohybem směrem ke kapce a pak k opačnému konci podložního
sklíčka se zhotoví nátěr. Nátěr musí být rovnoměrný, stejnorodý a přiměřeně tenký,
musí mít dlouhé rovné okraje a cca 2 cm před koncem sklíčka přecházet do ztracena.
Hotový nátěr se nechá na vzduchu dobře zaschnout. (15)
V případě, že se zhotovené a suché nátěry periferní krve nebo kostní dřeně
okamžitě nebarví, je třeba preparát fixovat May-Grünwaldovým roztokem, který
obsahuje metanol, nátěr poté můžeme obarvit později.
Panoptické barvení je kombinací dvou barvicích technik, ve dvou lázních. První
lázeň s May- Grünwaldovým roztokem obsahuje fixační složky, které barví struktury s
afinitou k bazickým barvivům (barví acidofilní buňky, a neutrofilní granulaci
leukocytů). Ve druhé je roztok Giemsa -Romanowski se složkou prokazující afinitu k
acidofilním složkám cytoplazmy nebo jádra (barví jak cytoplazmu monocytů a
lymfocytů, tak i chromatin jádra).
Ke zvýraznění struktur jako RNA, které panoptické barvivo nezachytí, se používá
vitální barvení.
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Obrázek 13 – Typ mikroskopů

7.2.2 Hodnoceni na moderních mikroskopech
Při hodnocení nátěru se dodržuje následující postup:
nejprve se nátěr prohlíží při 100-200 násobném zvětšení, posoudí se
kvalita nátěru celkově a vybere se místo hodnocení morfologických typů
 při hodnocení morfologických typů se používá 500-1000 násobné
zvětšení
v preparátu jsou buňky rozloženy podle své velikosti (neutrofily a
monocyty při okraji, lymfocyty blíže ke středu), proto je nutně posunovat
preparát tzv. meandrovitým pohybem
 u leukocytů rozpočet provádíme na 100 jaderných buněk leukocytární
řady
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Obrázek 14,15- Nátěr periferní krve (Obr. 15- Terčovité erytrocyty a leptocyty v
periferní krvi nemocné s thalassemia major)
Každá buňka v diferenciálu se hodnotí komplexně, prohlíží se a hodnotí se jako
celek, jádro i cytoplazma. Při pohledu na nátěr se hodnotí počet buněk celkově, velikost
buněk, tvar, vzhled, nukleo-cytoplazmatický poměr, umístěni v nátěru s ostatními
buňkami. U jádra buňky se hodnotí jeho velikost, uložení, tvar, uspořádání chromatinu a
také počet, velikost a vzhled jadérek. Při hodnocení plazmy hodnotíme množství,
vzhled, barvitelnost, výběžky, vakuolizaci, granulaci a inkluze.

7.3 Cytochemické vyšetření
Cytochemické vyšetření bylo zavedeno v roce 1964. Jedná se o průkaz bílých
krvinek podle aktivity jejich nitrobuněčných enzymů. Pomocí specifických barev
chemické reakce se provádí průkaz určitých látek, jejichž výsledný produkt můžeme
pozorovat v mikroskopu. Cytochemické barvení je diagnosticky důležité především u
diagnóz akutních myeloidních leukémií. Cytochemické barvení: zhotovení nátěru
(srážlivá a nesrážlivá krev, nátěr z aspiráty kostní dřeně)
fixace, barvení a následné hodnocení enzymatické aktivity enzymů v mikroskopu.
Každý enzym v buňce dává jinak barevný výsledek.
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Obrázek 16 - Cytochemické barvení

7.4 Speciální morfologická vyšetření.
7.4.1 Cytologie a histologie kostní dřeně
Ke speciálním morfologickým vyšetřením patří cytologické vyšetření punktátu
kostní dřeně a histologické vyšetření kostní dřeně získané trepanobiopsií. Tímto
zjišťujeme stav krvetvorby.
Punkce kostní dření se provádí od roku 1929, poprvé ji provedl ruský internista a
hematolog Michail Arinkin. Nátěr se barví panoptickou metodou, vyšetřuje se
mikroskopicky. Zjišťuje se počet jednotlivých jaderných buněk ve dřeni a popisuje se
jejich morfologie. Po obarvení se dává do ochranného pouzdra, protože je mastný a
snadno se na něj můžou zachytit prachové částice.
Aspirace kostní dřeně u dospělého člověka se provádí nejčastěji ze sterna, u dětí
do dvou let v horní třetině holenní kosti. Odběr se provádí ve sterilním prostředí
klinického pracoviště, speciální punkční jehlou.

40

Dva způsoby získání kostní dřeně: sternální jehlou (z aspirátu se připravuje nátěr)
a trepanobipsií (pomocí speciální odběrové jehly se získá váleček kostní dřeně, ze
kterého se uvolni dřeňová tekutina).
Po odběru kostní dřeně nebo válečku kostní dřeně následuje histologické
vyšetření.
Celkem se hodnotí 250-500 jaderných krevních buněk a sestavuje se myelogram
kostní dřeně. Vyhodnotí se zastoupení buněk v jednotlivých vývojových řadách a
celkový poměr granulocytární a erytrocytární řady. Výsledek se udává v % nebo jako
podíl jednotky.
Vyšetření

slouží

ke

stanovení

nebo

upřesnění

diagnózy

některých

hematologických a hematoonkologických onemocnění, jako akutní leukemie, MDS,
dřeňové útlumy, myeloproliferativní a lymfoproliferativní onemocnění, anemie. Slouží
také ke stanovení chronických infekčních stavů nebo k odhalení infiltrace kostní dřeně
tumorózními buňkami.

8 Koagulační vyšetřeni
Srážení krve neboli hemokoagulace je třetí fází zástavy krvácení. První fáze je
tvořena nejprve reflexní, později humorální stimulací vazokonstrikce. V druhé fázi
dochází k aktivaci a adhezi destiček a vzniku primárního (nestabilního) destičkového
trombu. Třetí fáze pak zahrnuje aktivaci plazmatické koagulační kaskády a vznik
fibrinové sítě stabilizující trombus.
Pomocí koagulačních vyšetření se zjišťuje celkový stav homeostázy a hlavně
účast složek plazmatického koagulačního a fibrinolytického systému. Testy jsou
založené na zjištění úlohy koagulačního systému, funkci krevní destičky, monitorování
antitrombotické léčby, metody průtokové cytometrie, metody cytogenetiky a
molekulární biologie.
Koagulační vyšetření se dělí na zákalové (nefelometrie a turbodimetrie),
spektrofotometrické

(chromogenní

substráty),

imunochemické

(ELISA,

LIA,

aglutináční testy), gelové testy.
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8.1 Systémy k vyšetření hemostázy
8.1.1 Koagulační systémy
Využívají aktivitu serinových proteáz pomocí specifických aktivátorů. Kromě
aktivovaných faktorů reakce se účastní aktivované kofaktory, fosfolipidy a vápenaté
ionty. Princip stanovení spočívá v tom, že se měří čas od spuštění reakce až po
vytvoření zjistitelného fibrinového koagula, nebo fibrinového vlákna.
Detekce se provádí pomocí následujících metod: vizuální, optická, elektrická a
magnetická.
a) manuální/vizuální - pomocí háčku se zjišťuje tvorba fibrinového vlákna (dnes
už se metoda nepoužívá)
b) přístrojové stanovení - se provádějí pomoci koagulometrů:
 Optickým koagulometrem - kyvetou se vzorkem prochází monochromatické
světelné záření. Na fotočlánku se odráží jen určité množství záření, měří se
snížení optické hustoty po vytvoření fibrinového vlákna, nebo koagula, nikdy
přímo vzniklé fibrinové koagulum. Z naměřených hodnot se sestavují normální
a abnormální křivky. Vyhodnocení naměřené křivky se provádí metodami endpoint (změna absorbance a odrazu světelného paprsků) a kinetickou metodou
(detekce velmi častých koagulačních změn a poskytují celkovou charakteristiku
srážecího děje). Většina optických metod je závislá na hladině fibrinogenu
plazmy.
 Princip stanovení háčkovým koagulometrem - do měřicí kyvety jsou
umístěny dvě elektrody. Jedna z nich je pohyblivá, druhá pevná obě jsou
napojeny na elektrický proud. V okamžiku vytvoření fibrinového vlákna
proběhne přes toto vlákno elektrický impulz mezi dvěma elektrodami a
zastavení ukazatelů času.
 Elektromechanickým koagulometrem vibračním se měření provádí pomocí
vibračního plátku s elektromagnetickou detekcí. Při vytvoření fibrinového
vlákna nastává zvětšení viskozity a zastavení ukazatelů času. Nevýhodou
přístroje je obtížná manipulace s vibračními plátky a vyloučit se nedá ani
nebezpečí kontaminace vzorků.
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 Elektromechanický koagulometr kuličkový se děli na dva typy koagulometrů:
HYLAND (kuličkový) a STAGO. Liší se mezi sebou tak, že u kuličkového se
pohybuje kulička poháněným magnetickým polem, nebo zkumavka (kulička se
udržuje na jedno místě). U koagulometrů Stago kulička kmitá ve dvou různých
polohách, pohybuje se pomocí magnetického pole. Jakmile se začnou projevovat
koagulační procesy, dojte k zpomalení pohybu kuličky a následnému zastavení
ukazatelů času.

8.1.2 Zákalové systémy
Jsou to fotooptické metody, kde sledujeme průchod nebo odraz světla na
částicích koloidního charakterů, patří sem turbidimetrie a nefelometrie.

8.1.3 Spektrofotometrické metody
Metody s chromogennimi

substráty. Touto metodou se stanovuje aktivita

jednotlivých složek koagulačního systému bez návaznosti na ostatní.
Principem je využití schopnosti serinové proteázy štěpit chromogenní substrát v
určitém místě, za vzniku zabarvení, měřitelného při určité vlnové délce. K detekci se
využívá metody kinetické nebo end-point. Změna absorbance je přímo úměrná aktivitě
enzymu. Místo chromogenního substrátu se používá substrát fluorogenní.

8.1.4 Imunochemické systémy
 ELISA – touto metodu se zjistí množství látky, ne její funkčnost, jedná se o tzv.
kvantitativní metodu.
Používá se značená protilátka, ke stanovení antigenu. Pro označení se
používá enzym peroxidáza. Je možné detekovat látky i v koncentraci menší 1
ng/ml.
 LIA – metodou se zjišťuje množství látky, nikoliv její funkčnost, detekuje se
světlo pramenu prošlého kyvetou se vzorkem, jeho zeslabení je přímo úměrné
43

koncentrací hledané látky. Jako zdroj světla se používá laser. Při stanovení se do
kyvety přidají latexové částice s navázanou polyklonální protilátkou. V případě,
že v systému je přítomen hledaný antigen, dojde k shlukování latexových částic.

8.1.5 Aglutinační testy
Metody založené na sledování aglutinace viditelných částic s navázanou protilátkou
proti vyšetřovanému antigenu, je to semikvalitativní metoda. Jako nosiče se mohou
používat latexové částice, savčí erytrocyty nebo nějaké druhy bakterií.
 LATEXAGLUTINAČNÍ TESTY – na latexové částice jsou navázané
specifické nebo polyklonální protilátky proti hledanému antigenu. Dochází k
vyvázání antigenu na latexové částice s protilátkou, vzniklé shlukování
(aglutinace) je hodnoceno vizuálně na tmavé podložce nebo ve zkumavce,
mikroskopem.
 HEMAGLUTINAČNÍ TESTY – v plazmě přítomný antigen, se naváže na
příslušné receptory či protilátky (krvinky mají na svém povrchu receptory nebo
protilátky proti celé řadě antigenu) a dochází k viditelnému shlukování.

8.1.6 Gelační testy
Orientální metody kvalitativního charakteru, vznikají komplexy (polymerující složky –
monomery fibrinu) v přítomnosti látek, jako protamin, sulfát, etanol, hodnotí se
vizuálně.

8.2 Metody k vyšetření hemostázy
Provedením řady metod se analyzují funkce a biochemické procesy krevní
destičky, pozorujeme fáze aktivačního procesu a odpovědí na některé fyziologické
podněty. Případně se sleduje interakce či exprese glykoproteinových komplexů na
membráně aktivovaných krevních destiček.
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8.2.1 Vyšetření funkce a biochemie krevní destičky
Patří sem řada metod, při kterých se hodnotí procesy adheze a agregace krevních
destiček (adheze - proces přilnutí destiček na jiné než destičkové povrchy, agregace děj vzájemného shlukování krevních destiček). Pro provedení těchto analýz je potřeba
plazma bohatá na destičky nebo nativní či nesrážlivá žilní krev.
V laboratorních podmínkách se k adhezi krevních destiček používají buď
nefyziologické povrchy (skleněné kuličky nebo vlákna), nebo fyziologické povrchy
(kolagenová vlákna, kolagenové povrchy). Provádí se metody přímé adheze destiček
nebo tzv. retencí ( projev současně adheze i agregace).
Princip stanovení u vyšetření adheze je počítání

množství krevních destiček

přilnutých na povrch skla, nebo jiného materiálu určeného pro tento účel. Rozdíl v
počtu mezi předem stanoveným počtem krevních destiček před vyšetřením a po něm,
vyjadřuje jejich adhezní schopnost.
Při vyšetření agregace se používají agregometry optické a impedanční. Přístroje
sleduji změnu optické hustoty během agregačního děje a jsou napojené na záznamový
přistroj na kterém se vyhotoví záznam agregačního děje, tzv. agregační křivka.
Vyšetření má význam při hodnocení stavů jako jsou von Willebrandova choroba,
urémie, trombóza,

koronární onemocnění, diabetes, či vrozené nebo získané

trombocytopatie.

8.3 Koagulační vyšetření pro diagnostické účely
Metody popisující účast složek plazmatického koagulačního a fibrinolytického
systému
.

8.3.1 Základní koagulační metody
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Mezi základní koagulační metody, které se v hematologické laboratoři vyšetřují
patří tromboplastinový test, aktivovaný parciální tromboplastinový test a trombinový
test. Tyto testy řadíme mezi testy skupinové. K specifickým testům, které běžně
používají, patří stanovení fibrinogenu.

8.3.1.1 Tromboplastinový test, protrombinový test, PT
Jde o stanovení protrombinového času. Tímto testem se sleduje vnější cesta
aktivace přeměny protrombinu na trombin a odhaluje se funkce faktorů II., V., VII. a X.
Hodnoty kontrolní plazmy se pohybují v rozmezí 12 – 15 sekund. Patologicky zvýšené
hodnoty nacházíme u vrozeného nebo získaného deficitu koagulačních faktorů. Při
antikoagulační léčbě preparáty kumarinového typu, při nedostatku vitamínu K, při
jaterních chorobách a jsou-li přítomny autoprotilátky proti faktorům a proti lupus
antikoagulans. Snížené hodnoty nalézáme u novorozenců. Test se stanovuje pomocí
kuličkového koagulometru. Jako materiál se používá krev odebraná do skleněných
zkumavek s přidáním citrátu sodného.

8.3.1.2 Aktivovaný parciální tromboplastinový test, APTT
Jde o stanovení zachycující vnitřní cestu aktivace přeměny protrombinu na
trombin. Odhaluje funkci faktorů II., V., VIII., IX., X., XI., XII., fibrinogenu,
prekalikreinu a vysokomolekulárního kininogenu. Hodnoty kontrolní plazmy se
pohybují v rozmezí 28 – 42 sekund podle použitého systému. Zkrácené časy se
patologicky vyskytují u trombotických stavů. Prodloužené časy pozorujeme při
získaném nebo vrozeném deficitu faktoru VIII., také při deficitu Von Willebrandova
faktoru. Nedostatečnost faktorů IX. a XI., u hemofilií. Nedostatek vitamínu K. U
dysfibrinogenémie nebo afibrinogenémie, při přítomnosti protilátek typu lupus
antikoagulans nebo inhibitorů proti faktorům. Deficit faktoru VII. a XIII. se tímto
testem

neodhalí.

Zvýšené

hodnoty se

mohou

vyskytovat

dále

při

terapii

nevakcinovaným heparinem, hirudinem nebo aprotininem. Test se stanovuje pomocí
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kuličkového koagulometru. Jako materiál se používá krev odebraná do skleněných
zkumavek s přidáním citrátu sodného.

8.3.1.3 Trombinový test, TT
Jedná se o jednoduchý screeningový test na zjištění schopnosti polymerace
fibrinu, tedy zachycuje poslední fázi koagulace. Za zjednodušených podmínek testu je
rychlost testu přímo úměrná koncentraci fibrinogenu. Může sloužit také jako test k
určení přítomnosti heparinu v plazmě. Testem se může detekovat koncentrace
fibrinogenu v plazmě, porucha jeho molekuly, případně přítomnost antitrombinu.
Hodnota kontrolní plazmy se pohybuje v rozmezí 14 – 16 sekund. Patologicky
prodloužené časy se vyskytují v přítomnosti heparinu, v přítomnosti vysokých
koncentrací

degradačních

produktů

fibrinogenu

a

fibrinu.

U

diseminované

intravaskulární koagulopatie (DIC), onemocnění jater, dysfibrinogenémie, popřípadě v
přítomnosti paraproteinů. Test se stanovuje pomocí kuličkového koagulometru. Jako
materiál se používá krev odebraná do skleněných zkumavek s přidáním citrátu sodného.

8.3.1.4 Antitrombin AT
Jde o inhibitor koagulačního systému, je přirozeným inhibitorem trombinu a
aktivovaného faktoru X. Jeho aktivita se zesiluje v přítomnosti heparinu. Vyskytuje se v
plazmě i v moči. AT je tvořen v játrech, a proto se snížení jeho koncentrace vyskytuje u
jaterních nemocí a je citlivým indikátorem poruchy jaterní buňky. Dále se jeho
množství snižuje při jeho zvýšené spotřebě při intravaskulárních trombózách, při
nefrotickém syndromu a u DIC. Snížené hodnoty se nacházejí také v těhotenství a při
užívání kontraceptiv. AT u mužů s věkem klesá, u žen je po menopauze ještě nižší než u
mužů. U dětí do půl roku je hladina fyziologicky nízká, poté se postupně zvyšuje na
hodnoty jako u dospělých osob. Poklesem AT pod 70 % jeho funkční aktivity, vzniká
riziko žilní nebo tepenné trombózy. Při stanovení antitrombinu se používá nepřímá
detekce, využívá se chromogenních substrátů a provádí se spektrofotometrickou
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metodou. Jako materiál se používá krev odebraná do skleněných zkumavek s přidáním
citrátu sodného.

8.3.1.5 Fibrinogen
Je to glykoprotein a patří mezi bílkoviny akutní fáze. Jeho biologický poločas
rozpadu je 3 – 5 dní. Můžeme ho nalézt v plazmě a v granulích krevních destiček.
Fibrinogen je substrátem pro trombin i plazmin. Trombin ho štěpí a vznikají monomery
a čtyři fibrinopeptidy (2 fibrinopeptidy A a 2 fibrinopeptidy B). Na zbylé molekule
fibrinogenu tím vzniknou dvě vazebná místa, dojde ke změně konformace molekuly a
dochází k polymeraci. Stanovení fibrinogenu můžeme provádět několika způsoby. Buď
se sleduje jeho schopnost přeměny na fibrin, nebo se sleduje jeho koncentrace.
Koagulační metodou dle Clause se sleduje schopnost změny fibrinogenu na fibrin.
Kinetickou

turbidimetrií

měříme

množství

fibrinogenové

frakce

v

plazmě.

Imunochemickými postupy nelze odlišit funkční a inaktivní frakce fibrinogenu, testy
většinou vykazují vyšší hodnoty než testy předešlé. Snížené hodnoty nalézáme u
vrozené

afibrinogenémie,

hypofibrinogenémie,

dysfibrinogenémie,

DIC,

při

fibrinolytické léčbě, u těžších forem jaterního onemocnění. Jeho množství snižují také
některé léky. Zvýšené hodnoty nalézáme u cévního poškození, u chirurgických zákroků,
u akutní infekce, infarktu myokardu a u kuřáků. Jako materiál se používá krev odebraná
do skleněných zkumavek s přidáním citrátu sodného.

8.3.1.6 D – dimery
D – dimery vznikají jako konečný produkt při štěpení již stabilizovaného fibrinu
plazminem. Kovalentní vazby vzniklé mezi D-doménami plazminem štěpitelné nejsou.
Nalézáme-li přítomnost D - dimerů, svědčí to o schopnosti aktivace koagulačního
systému i fibrinolýzy a je přímým důkazem štěpení nerozpustného fibrinu. Tento analyt
může sloužit při diagnostice trombofilních stavů, může monitorovat vývoj a prognózu
trombózy. Snížení koncentrace D – dimerů odráží kvalitu endogenní trombolýzy. Jeho
hladina odráží aktuální schopnost aktivace systému in vivo. Jeho biologický poločas je
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4 – 6 hodin. Fyziologicky jsou jejich hodnoty zvýšené při menstruaci, v těhotenství, po
porodu, a při namáhavé dlouhotrvající námaze. Patologicky jsou hodnoty zvýšené při
hluboké žilní trombóze, při plicní embolii, u DIC, jaterní cirhózy, při zánětlivých
komplikacích, u operací a hepatopatií. Stanovení se provádí imunoturbidimetrickou
metodou jako kvantitativní stanovení. Jako materiál se používá krev odebraná do
skleněných zkumavek s přidáním citrátu sodného.

9 TELEHEMATOLOGIE
Program Telehematologie zahrnuje vznik a využití webového archivu snímků a k
němu připojených telehematologických stanic k možnosti vzdálené konzultace a
k doplňování archivu informací. Archiv pak obsahuje klinickou a edukační část. V
klinické části je možné komplikovaný nebo nejasný nález přes společné úložiště předat
jiným lékařům a formou rychlé výměny informací po síti s nimi nález probrat, snímky i
diskuze jsou anonymní, bez identifikace pacienta. V edukační části slouží archiv pro
interaktivní výuku včetně možnosti efektivního samostudia.
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10 Závěr
Tato práce je skromným příspěvkem k poznání vzniku, etablování a vývoje
laboratorních metod v hematologické praxi má být jakousi retrospektivou vývoje
laboratoře. Vzorem nám byla struktura činnosti v hematologické laboratoři.
Od přijetí materiálu do laboratoře po vydání výsledku vede dlouhá cesta. V této
práci srovnávám vyšetření, tak jak byla prováděna dříve a jak probíhají dnešními
moderními metodami.
Dnes se již neobejdeme bez nejmodernějšího vybavení a kvalitního personálu.
Součástí práce v laboratoři je rovněž i dobře provedená kontrola kvality. Tím je
zaručeno vydání spolehlivého výsledku v zájmu pacienta. Rovněž jsou v práci popsané i
jednotlivé přístroje a i to k jakému vyšetření slouží.
Diagnostika pacientova stavu se bez laboratorního vyšetření neobejde.
Laboratorní analýza se neustále vyvíjí, rozšiřuje se množství metod a parametrů a taktéž
rychlost vydání výsledku.
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1. Učebnice „Vyšetřovací metody a lékařská technika“, autor Prof. Dr.
Antonin Veselý, Vydali BURSIK a KOHOUT, Praha 1924, Knihkupci
univerzity Karlovy a České Akademie pro vědy a umění.
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2. Aeskulap-Musterbuch – Tuttlingen: Aktiengesellschaft fur Feinmechanik,
vormals Jetter Scheerer (kolem r.1935).

3. Souprava na malé pouštění žilou (baňkovaní): baňky, pušťadla, lancety,
kahany, skarifikátor.
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4. Mikroskop z poloviny 19 a počátku 20stoleti, od, fy Reichert, Vídeň.

5. Haemometr Gowersův-Sahliův pro určení hemoglobinu v krvi metodou
kolorimetrickou, počátek 20 stoleti.
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6. Haemobox – souprava na vyšetřování krve, Berlín, 19století.

7. Haemocytometr ERKA podle Thomy k počítání červených krvinek, 80
leta , 19 století.
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8. Kolorimetr pro stanovení krevního cukru podle Creceliuse-Seiferta,
Zeiss, 1932.

9. Tonometr k měření krevního tlaku podle Gartneveho.
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10. Haemobox – souprava na vyšetřování krve, Berlín, 19století.
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