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Úvod: Stanovení subpopulací B-lymfocytů se ukazuje 

jako významný parametr pro zařazení pacientů s běžným 

variabilním imunodeficitem (CVID) do Freiburské klasifikace. 

CVID tvoří heterogenní skupinu chorob, která 

je charakterizována nízkými koncentracemi sérových 

imunoglobulinů) hladiny IgG, IgA < 2SD pod průměrem 

daného věku, koncentrace IgM je variabilní). Pacienti 

mají dále nízkou produkci specifických protilátek a zvýšenou 

vnímavost k bakteriálním infekcím. To může být 

způsobeno poruchami v časné i pozdní fázi diferenciace 

B-lymfocytů, nebo změnami v expresi některých molekul 

(CD27, CD70, CD86 a dalších). Dále může být postižena 

diferenciace do stadia plazmatické buňky. V některých 

případech lze pozorovat nižší dobu přežívání plazmatických 

buněk. U některých pacientů zaznamenáváme 

snížené hodnoty nebo úplnou absenci paměťových B- 

-lymfocytů. Všechny tyto poruchy se u pacientů vyskytují 

různě, což svědčí o heterogenitě onemocnění. 

Metoda: Stanovení bylo provedeno u zdravých dárců 

a pacientů s diagnostikovaným CVID. Tyto dvě skupiny 

byly dále rozděleny na dospělé a dětské pacienty. Stanovení 

se provádělo z heparinizovaných vzorků krve. 

Cytometrické stanovení: Stanovení bylo provedeno 

pomocí diagnostického kitu Duraclone®, který využívá 

kombinaci monoklonální protilátek: a-IgD FITC, a-CD21 

PE, a-CD19 ECD, a-CD27 PC7, a-CD24 APC, a-CD38 

APC-AF750, a-IgM PB a a-CD45 KO. Tyto protilátky 

jsou vysušeny na dně reakční zkumavky a jsou ihned připraveny 

k použití. Před samotnou vazbou monoklonálních 

protilátek je nutné promytí vzorku z důvodu odstranění 

volných IgD a IgM. Stanovení bylo provedeno na průtokovém 

cytometru NAVIOS, se softwarem Kaluza. 

Výsledky: Stanovili jsme tyto buněčné populace: 

naivní B-lymfocyty jako (CD19+,CD27–,IgD+), 

B-lymfocyty marginální zóny (CD19+,CD27+,IgD+), 

izotypově nepřepnuté paměťové B-lymfocyty (CD19+, 

IgD+,CD27–), izotypově přepnuté paměťové B-lymfocyty 

(CD19+,IgD-,CD27+). Dále jsme stanovili populaci 

transientních buněk (CD19+, CD24+,CD38++), populaci 

CD21 low B-lymfocytů (CD19+,CD21–,CD38-) a plazmablasty 

(CD19+,CD24–,CD38+). V dospělé populaci 

dosáhly statisticky významných rozdílů tyto populace: 

naivní B-lymfocyty, rozdíl mediánů 10,7 % (p < 0,01); 

izotypově přepnuté paměťové B-lymfocyty, rozdíl mediánů 

7,86 % (p < 0,01); plazmablasty, rozdíl mediánů 



0,87 % (p < 0,05); tranzientní B-lymfocyty, rozdíl mediánů 

4,81 % (p < 0,01). Rozdíly mezi dospělou a dětskou 

populací jsou zobrazeny v tabulce 1. 

Diskuse a závěr: Zjistili jsme, že jsou výrazné rozdíly 

mezi dospělou populací a dětmi, které mají všeobecně 

vyšší hladiny méně vyzrálých stadií B-lymfocytů. U dětí 

dále nalézáme vyšší procento plazmatických buněk. To 

je nejspíše způsobeno vyšší aktivitou a vyzráváním imunitního 

sytému. Velký vliv lze přikládat také očkování. 

Vyšetření subpopulací B-lymfocytů poskytuje poměrně 

dobré informace o zastoupení jednotlivých populací, 

čímž může přispět k diagnostice CVID a úspěšnému zařazení 

pacienta do klasifikace. Velkou výhodou stanovení 

na kitu Duraclone je, že lze pracovat bez separace mononukleární 

frakce. 


