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IR – iniciálne reaktívny
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JACIE – Medzinárodné akreditačné komisie
Jedna,tri-DPG
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Jk, Jka, Jkb – antigény systému Kidd
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Kk (Celano),
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PPSB – koncentrát koagulačných faktorov (FII, FVII, FIX, FX)
RBC – erytrocyt (Red Blood Cell)
RHBG – gén Rh systému
RHCG – gén Rh systému
RNA – ribonukleová kyselina
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RRR – rýchla reagínová reakcia
SAG-M – resuspenzný roztok
SARS – ťažký akútny respiračný syndróm
SČK – Slovenský Červený kríž
Sese – skupinový systém, gény vylučovateľstva
Sta – antigén skupinového systému MNSs
T – trombocyty z jednej jednotky celej krvi
TA – trombocyty z aferézy
TAD – trombocyty z aferézy deleukotizované
Tja – antigén skupinového systému P
TK – pool – trombocyty z celej krvi poolované
TKBD – trombocytový koncentrát deleukotizovaný z poolu buffy
  coatov
Tn Tn – kryptantigény
TNF – tumor nekrotizujúci faktor
TPHA – test na vyšetrenie luesu (Treponema pallidum particle
  agglutination assay)
Tr – trombocyty
TRALI – transfúziou vyvolané akútne poškodenie pľúc (Trans-
  fusion-Related Acute Lung Injury)
TU – transfúzna jednotka
U – antigén skupinového systému MNSs
UV – ultrafialové svetlo
VDRL – test na vyšetrenie luesu (Venereal Disease Research
  Laboratory)
VEL – antigén VEL
WHO – Svetová zdravotnícka organizácia
WMDA – Svetová asociácia darcov kostnej drene
WNV – západonílsky vírus
Xga – antigén systému Xg
Yta, Ytb – antigény systému Cartwright
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K napísaniu predloženej publikácie ma viedli dva dôvody.
Prvým bola skutočnosť, že hoci transfuziológia je odbor, ktorý využí-
vajú skoro všetky odvetvia medicíny, málo zdravotníckych pracovníkov 
pozná celý priebeh procesu od odberu krvi darcovi až po výrobu krv-
ných konzerv a ich prípravu na podanie pacientovi. Lekárska verejnosť 
je tiež málo informovaná o  hodnote transfúznych liekov. V mnohých 
prípadoch dochádza preto k  zjednodušenému pohľadu na transfuzio-
lógiu, čo vedie k nesprávnej indikácii až zneužívaniu krvných príprav-
kov. Druhým dôvodom bolo, že na Slovensku už dlhé roky nevyšla sa-
mostatná publikácia venovaná imunohematológii a transfuziológii, čo 
sťažuje štúdium poslucháčom lekárskych fakúlt a ostatných vysokých 
škôl so zdravotníckym zameraním.

Darcovstvo krvi a výroba transfúznych prípravkov je tímová práca. 
Žiadny iný medicínsky odbor nezávisí od spolupráce so spoločnosťou 
tak ako transfuziológia. Jej centrálnym a prvým článkom v reťazi je dob-
rovoľný darca krvi. Pokiaľ vo všetkých ostatných odboroch medicíny je 
to pacient, ktorý prichádza k lekárovi s prosbou o pomoc, v tomto jedi-
nom prípade je to dobrovoľný darca krvi, zdravý jedinec, ktorý ponúka 
pomoc zdravotníkom. Cez svoje humanitné a hlboko ľudské cítenie da-
ruje cestou transfúznej služby krv, z nej sa vyrobí transfúzny liek, ktorý 
sa často nedá ničím iným nahradiť. 

Odbor je špecifický aj tým, že zahŕňa úsilie mnohých odborníkov, 
nielen lekárov či zdravotných sestier. Nábor a organizáciu darcov krvi 
zariaďujú náboroví pracovníci, najmä zo Slovenského Červeného krí-
ža, v  odbore sa uplatňujú prírodovedci, inžinieri, technici, manažéri, 
marketingoví pracovníci, mikrobiológovia, hygienici, biochemici a ďalší 
špecialisti. Všetci sa zúčastňujú na odbere, spracovaní a testovaní krv-
ných konzerv, na správnej distribúcii a predpisovaní prípravkov, ako aj 
dodržovaní bezpečnosti transfúzie.

Napokon, vo finálnom štádiu, je ďalším špecifikom odboru spoluprá-
ca s farmaceutickým priemyslom. Pokiaľ ostatné odbory nakupujú lieky 
a zdravotnícke produkty od firiem na liečbu pacientov, v  tomto prípade 
farmaceutické firmy spracovávajúce krvnú plazmu na špeciálne prípravky 
závisia od produkcie krvi a spolupráce s transfúznymi centrami.

 Odbor sa neustále rozširuje a vyvíja, pribúdajú ďalšie problémy, 
ktoré treba riešiť. Hlavné výzvy ležia v oblasti masívnych chirurgických 

+
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a popôrodných krvácaní, hemolytických anémií, imunologických pro-
blémov, hemovigilancie, pomalých vírusov, kmeňových materských 
buniek a alternatívnych náhrad nosičov kyslíka. Tým transfuziológia 
zasahuje nielen do iných medicínskych odborov, ale aj ďaleko za hranice 
medicíny.

Predložená publikácia je zameraná na dennú zdravotnícku prax. 
Snaží sa priblížiť čitateľovi problematiku transfuziológie, oboznámiť ho 
so súčasným stavom v darcovstve krvi, v jej spracovaní a použití v hemo-
terapii, ako aj vyzdvihnúť aktuálne trendy a niektoré problémy v odbore.

Dnes, v  ére mimoriadnej špecializácie je problém, aby celistvý, ale 
pritom zrozumiteľný obraz o celom procese od odberu krvi darcovi až 
po podanie transfúzie pacientovi podal len jeden človek. Vzhľadom na 
to autorka publikácie prizvala k jej vytvoreniu významných odborníkov 
z  príslušných oblastí, aby aj formou rozhovorov oboznámila čitateľov 
s najnovšími trendmi v problematike. Sama spracováva svoje skúsenos-
ti z  pracovísk v  Bratislave, z pracoviska Červeného kríža v Berne a vo 
Viedni. Počas svojho dlhoročného pedagogického pôsobenia vo výchove 
bakalárov a magistrov v oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód v he-
matológii a  transfuziológii mala možnosť získať široký obraz o proble-
matike na Slovensku. Niektoré záverečné práce jej študentov, väčšinou 
ľudí z praxe, dosiahli vysokú odbornú úroveň a priniesli cenné poznatky. 
Bola by škoda, keby sa uvedené výsledky po obhájení práce nedostali na 
verejnosť. Preto prizvala na spoluprácu aj týchto kolegov. Napokon, v pu-
blikácii sú uverejnené aj niektoré oficiálne dokumenty (zákony, predpi-
sy), ktorými sa imunohematológia a transfuziológia riadi.

Chcem sa poďakovať všetkým kolegom a kolegyniam, ktorí sa zú-
častnili práce na uvedenej publikácii, najmä mojim recenzentkám, kto-
ré svojimi vzácnymi pripomienkami pomohli ku skvalitneniu práce. 
Chcem poďakovať aj MUDr. Miroslavovi Žigraiovi, PhD., za pomoc 
pri vytvorení obrázkovej dokumentácie. Vďaka patrí aj vydavateľstvu 
Grada, ktoré sa ochotne ujalo publikovania knižky, ako aj všetkým fir-
mám a sponzorom, bez pomoci ktorých by ju nebolo možné vydať.

Veríme, že publikácia si nájde svojich čitateľov z  radov študentov, 
ako aj v radoch odbornej verejnosti, aby im priblížila túto vysoko hu-
mánnu, dôležitú a stále aktuálnu problematiku.

Viera Fábryová
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1 História, súčasnosť a perspektívy
 imunohematológie a transfuziológie
 v Slovenskej republike

Hlavným krédom transfuziológie je bezpečnosť transfúzií a ich poda-
nie len vtedy, keď benefit prevažuje nad rizikom.

Už v dávnej minulosti si ľudia všimli, že s krvou unikajúcou z tela od-
chádza aj život. Preto pripisovali krvi životodarné účinky a nadprirod-
zenú moc. Primitívne národy pili krv nepriateľov, aby získali ich silu. 
Z krvi sa pripravovali zázračné nápoje. Napokon krv sa spájala s omla-
dzovacími účinkami, na čo máme práve v našej histórii príklad neslávne 
známej grófky Báthory.

Zásadný objav v modernej transfuziológii sa spája s objavením krv-
ného obehu (W. Harvey, 1616). Nasledovali prvé pokusy transfundovať 
krv medzi zvieratami, keď R. Lower roku 1665 spojil krčné tepny dvoch 
psov. Prvá úspešná transfúzia krvi u človeka sa vykonala roku 1667, keď 
lekár francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV. J. B. Denis použil krv jahňaťa. 
Nasledujúce pokusy s používaním zvieracej krvi boli neúspešné, preto 
boli transfúzie na dlhú dobu zakázané. Až v roku 1819 ako prvý úspešne 
použil ľudskú krv J. Blundell, ktorý zostrojil prístroj uľahčujúci trans-
fúziu krvi. Tento pôrodník sa snažil o záchranu vykrvácaných rodičiek 
po pôrode. Zachytával krv z  vaginálneho popôrodného krvácania za 
pomoci hubky,  zachytené krvinky rozriedil vo fyziologickom roztoku 
a vrátil späť do žily pacientke. Aj keď metóda bola spojená až so 75% mor-
talitou, znamenala prvý pokus v používaní autológnej transfúzie krvi. 
Podobne roku 1886 J. Duncan použil autotransfúziu pri amputácii nohy, 
kedy zachytenú krv vrátil pacientovi do femorálnej žily. Tieto postupy sa 
využívali so striedavým úspechom.

Konečne najväčším krokom vpred v histórii transfuziológie bol objav 
fenoménu  aglutinácie, ktorého autorom bol viedenský lekár K. Land-
stei ner roku 1901. Vo svojej práci Über Agglutinationserscheinungen 
normaler menschlicher Blute popísal rozdielne zhlukovanie erytrocytov 
troch krvných skupín. Až v roku 1907 český psychiater J. Jansky objavil 
existenciu štyroch základných krvných skupín, ktoré sa neskôr označili 
ako A, B, AB, 0. V roku 1910 k podobnému výsledku dospel aj W. L. Moss 
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v Amerike. V roku 1924 J. Bernstein objavil dedičnosť krvných skupín 
v AB0 systéme, čím sa stal zakladateľom imunogenetiky. Ďalším veľkým 
objavom bol poznatok, že citrónan sodný zabezpečí nezrážanlivosť krvi 
(A. Hustin, L. Agote, R. Lewinston), ďalej, že schladená krv sa dá ucho-
vávať niekoľko dní (R. Weil) a pridanie citrátovo-glukózového roztoku 
umožní jej dlhšie prežívanie a skladovanie (F. Peyton Rous, J. R. Turner). 

V dvadsiatych rokoch minulého storočia bol založený prvý register 
darcov krvi (P. L. Oliver) a v tridsiatych rokoch sa začal používať pojem 
„krvná banka“ pre skladovanú krv. V roku 1936 bola založená ako prvá 
krvno-skupinová služba v Barcelone. 

Druhá svetová vojna spôsobila, že vojnové zranenia a boj o záchra-
nu životov viedli k ďalšiemu rozširovaniu a zdokonaľovaniu transfúznej 
služby, vrátane transfuziologickej techniky.

Podobne nasledoval mohutný rozvoj v  imunohematológii, najmä 
objav ďalšieho významného krvnoskupinového systému Rh (K. Lan de-
steiner a A. S. Wiener, 1941). 

Prvú úspešnú transfúziu krvi u nás podal v roku 1936 košický chi-
rurg prof. J. Kňazovický. 

Po druhej svetovej vojne v roku 1948 vo vtedajšom Československu 
vznikol jednotný odbor hematológie a  transfuziológie. Na Slovensku 
ho založil prof. M. Hrubiško, ktorý vychoval celý rad špecialistov v od-
bore a bol autorom mnohých prioritných objavov v imunohematológii. 
So svojimi spolupracovníkmi M. Bušovou, L. Ceizelovou, K. Hru biš ko-
vou, E. Danihelovou, E. Kubánovou, A. Sakalovou a mnohými ďalšími 
vybudoval prvé transfuziologické pracovisko na Klinike hematológie 
a transfuziológie v Bratislave, po ktorom nasledovalo založenie ďalších 
pracovísk, najmä vo väčších mestách.

V bývalom Československu vplyvom socialistického myslenia, ko-
lektivizácie a rôznych odborárskych aktivít, dosiahlo bezpríspevkové 
darcovstvo svoj „zlatý vek“. Na Slovensku bolo viac ako päťdesiat odbe-
rových miest a získavalo sa dvestotisíc odberov ročne. Posledným tech-
nickým revolučným krokom bolo tiež zavedenie uzavretého odberového 
systému, plastových vakov, ktoré nahradili sklenené fľaše a umožnili ze-
fektívniť organizáciu transfúznej služby. Problémom však bola nerov-
nomerná a  nepružná distribúcia krvných prípravkov – pokým veľké 
chirurgické centrá trpeli stálym nedostatkom krvi, v malých centrách 
odmietali darcov krvi. Ďalším problémom bola cena krvných príprav-
kov. Hoci mali svoju nákladovú cenu, nemocnice za ňu neplatili.


