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Hematologické 
analyzátory Advia® 
a myeloperoxidázová 
reakce

J. Šebek

Analyzátory krevních buněk Advia® řady 120, 2120, 
2120i se oproti jiným vyznačují nekonvenčním 
přístupem v měření diferenciálního rozpočtu leu-
kocytů. U přístroje na určení jednotlivých subpo-
pulací vedle cytometrického proměřování buněk 
navíc participuje myeloperoxidáza (MPO) potažmo 
myeloperoxidázová reakce, díky které dokáže krvin-
ky s jejím obsahem bezpečně odlišit od ostatních. 
Přesněji řečeno jde o neutrofilní granulocyty. Enzym 
totiž nutně potřebují k degradaci pohlceného mate-
riálu. Tomu však nejdříve předchází jeho aktivace 
označovaná jako oxidativní vzplanutí, k níž dochází 
ihned po ingesci. Jen pro představu, literatura běžně 
uvádí, že přibližně 5 % hmotnosti neutrofilů bez 
započtení obsahu vody má na svědomí právě mye-
loperoxidáza a naopak troj až čtyřnásobně menším 
množstvím se vyznačují monocyty periferní krve. 
V lymfocytech již prakticky obsažena není.
Uvědomíme-li si, že příslušné typy leukocytů u něk-
terých pacientů nevykazují dostatečnou aktivitu 
tohoto enzymu, kterou by za fyziologických okolnos-
tí měly mít, nabízí se nám hned dvě základní otázky. 
Jakým způsobem vlastně hematologický analyzátor 
atypické buňky respektive granulocyty vyhodnocuje. 
Zároveň je velkou neznámou, jaké patofyziologické 
mechanismy jev doprovází, jestli dokonce nejde 
o projevy buněčně podmíněného imunodeficitního 
stavu na podkladě defektu myeloperoxidázy. Právě 
takovým souvislostem budeme věnovat pozornost. 
Přesněji řečeno budeme věnovat pozornost takovým 
vzorkům, u nichž kvůli neproběhlé reakci přístroj 
v podstatě neutrofilní granulocyty falešně zařadil 
do populace velkých nebarvených buněk. Následná 
mikroskopická konfirmace rozpočtu ovšem výsled-
ky z automatu vyvrátila a naopak potvrdila, že buňky 
jsou z kvantitativního i kvalitativního hlediska až 
na případnou hypogranulaci cytoplazmy zcela ve 
fyziologických mezích.

Princip měření diferenciálního 
rozpočtu
Než začneme problematiku myeloperoxidázové 
reakce podrobněji rozebírat, je zapotřebí si více 
přiblížit princip měření. Přístroj napřed celkový 
počet bílých krvinek vyhodnotí metodou bazofilů/
lobularity. Buňky vyjma bazofilních granulocytů 
jsou příslušným činidlem zbaveny cytoplazmy, načež 
prochází průtokovou kyvetou, kde detektory díky 
sledování změn laserového paprsku ve dvou úhlech 
analyzují množství jader i počet nepozměněných 
bazofilů. Součet částic pak koresponduje s celkovým 
množstvím leukocytů ve vzorku. 
Analyzátory Advia® však v případě diferenciál-
ního rozpočtu podrobnější informace o všech 
buněčných subtypech leukocytární řady získávají 
dalším proměřováním, a to jak fyzikálních, tak 
chemických parametrů krvinek. Nejprve v komůr-
ce PEROX dochází k myeloperoxidázové reakci, 
při níž v reagencii obsažený 4-chlor-1-naftol za 
přítomnosti našeho enzymu evokuje vznik tmavě 
hnědého intracelulárního pigmentu, můžeme říci 
sraženiny. Její množství se přímou úměrou odvíjí 
od intracelulární aktivity enzymu (obr. 1). Následně 
vzorek zbavený ostatních krvinek putuje z komůrky 
do průtokové kyvety. Optickou část kyvety protíná 
světelný paprsek z halogenové žárovky, takže během 
průchodu jednotlivých buněk detektory sledují 
jeho úbytek současně s rozptylem. Právě rozptyl 
je nejvíce ovlivněn přítomností tmavých granul 
vzniklých myeloperoxidázovou reakcí, přičemž 
největší hodnotu rozptylu pak mají na svědomí 
neutrofily. Eozinofily, které enzym ve značné míře 
taktéž obsahují, zase korespondují s největším úbyt-
kem světla. Zbylé mononukleární buňky systém již 
vyhodnocuje klasickou cytometrickou analýzou. 
Nicméně monocyty přeci jen nějakou MPO aktivitu 
vykazují, což s výhodou poslouží k jejich vyčlenění 
od populace lymfocytů. Nesmíme ale opomenout, 
že mezi lymfocyty jsou započítány i bazofily. Proto 
definitivní počet lymfocytů analyzátor zjistí teprve 
až po odečtení bazofilních granulocytů, které sou-
časně změřil kanálem bazofilů/lobularity, jak bylo 
uvedeno výše. Když všechny zmiňované parametry 
změří a dopočítá, získáme výsledky diferenciálního 
rozpočtu leukocytů. Současně hodnoty vynese 
do několika cytogramů s předem definovanými 
oblastmi čili gaty zohledňujícími velikost, morfologii 

Obrázek 1: Chemická rovnice myeloperoxidázové reakce
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i enzymatickou aktivitu buněk. V našem případě je 
pak směrodatný cytogram PEROX, neboť nejvíce 
koresponduje s průběhem myeloperoxidázové 
reakce (obr. 2). 

měřený kanál, díky němuž analyzátor objektivně 
kvantifikuje přítomnost jakýchkoliv nestandardních 
krvinek ve vzorku. Pro úplnost informací si uvedeme 
obecně platný horní limit. Fyziologicky by neměly 
převyšovat 4 až 5 % z celkového počtu leukocytů.

Parametry ke sledování aktivity 
MPO a jejich interpretace
Ač geneticky podmíněný defekt v syntéze myeloper-
oxidázy vykazuje poměrně nízkou prevalenci (tab. 
1), nedostatečnost reakce při zpracování krevních 
obrazů paradoxně není tak vzácná, jak bychom se 
zprvu mohli domnívat. V subklinické formě, kdy 
u pacientů nepozorujeme žádné projevy imuno-
deficitního stavu, bývají enzymatické defekty dosti 
frekventované. 

Obrázek 2: Cytogram perox s vyznačenými gaty 
(1-lymfocyty a bazofily, 2-monocyty, 3-neutrofily, 
4-eozinofily)

Z principu nám tedy vyplývá, že ve všech přípa-
dech, kdy selže myeloperoxidázová reakce ze strany 
buněk, přístroj musí nutně neutrofilní granulocyty 
vyhodnotit jako velké leukocyty s absencí granulace 
potažmo MPO reakce. Proto jsou analyzátorem 
zařazeny do populace atypických buněk, kterým 
souhrnně říkáme velké nebarvené buňky (obr. 3). 
Taktéž nesou označení LUC podle původního ter-
mínu Large Unstained Cells. V podstatě jde o přímo 

Obrázek 3: Cytogram perox s vyznačeným gatem 
pro LUC

Tabulka 1: Údaje o prevalenci geneticky podmíně-
ného deficitu MPO

Geografická oblast Prevalence
Severní Amerika 1:2000
Evropa 1:4000

Asie a zvláště Japonsko Několikanásobně 
vzácnější

Několik dohledatelných studií z přelomu osmde-
sátých a devadesátých let dokládá, že reakce stan-
dardně neprobíhá u jednoho z pětiset vyšetřovaných 
probandů. Avšak započítávají se sem i případy zprvu 
hůře rozpoznatelné respektive lehce opomenutelné. 
Právě abychom dokázali všechny sledovat, musíme 
věnovat pozornost nejen množství špatně klasifiko-
vaných granulocytů čili hodnotě LUC a to nejlépe 
v absolutních počtech, ale také myeloperoxidázové-
mu indexu neboli MPXi, jenž se zdá být mnohem 
užitečnějším ukazatelem. Prakticky vypovídá 
o reálné intenzitě reakce naměřené u vzorku. Index, 
který je bezrozměrným číslem, přístroj vyhodno-
cuje jakožto doprovodný parametr automaticky 
a vypočítává jej podle následujícího vzorce (obr. 4). 
Hodnota označovaná jako aktivita MPO u neutrofilů 
koresponduje s reálně naměřenou aktivitou enzymu 
v gatu pro neutrofilní granulocyty, přičemž nepřímo 
vychází z údaje kanálu NEUT X. Očekávaný index 
barvení dosazovaný do výpočtu je zase konstantou, 
která byla zjištěna výrobcem po dlouhodobém 
sledování intenzity kanálu NEUT X, ale u vzorků 
zdravých osob. Bohužel český ani anglický manuál 
nepopisuje vzorec nejpřesněji. Dokonce nabádá 
k dojmu, že první hodnota ve výpočtu souvisí jen 
s počtem neutrofilních granulocytů ve vzorku a ne 
s naměřenou intenzitou reakce.
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Parametrem MPXi se ke konci devadesátých let 
zabýval dr. Dolphe Kutter z Lucemburska, kde 
v místní nemocnici sledoval nahodile sestavenou 
skupinu pacientů. Přesněji řečeno jich bylo přes 
170. Všem stanovil index a zároveň mikroskopicky 
skóroval  myeloperoxidázovou aktivitu neutrofilů 
konvenční cytochemickou metodou. Z grafického 
vyjádření výsledků pak můžeme vyčíst skutečnost, 
že hodnota indexu opravdu koresponduje s reálným 
obsahem MPO (graf. 1). Dokonce byl stanoven 
i referenční interval indexu neparametrickou 
metodou díky skupině čítající přes 41 000 pacientů. 
Rozmezí MPXi se pohybuje od -10 do +10. Nicmé-
ně o patologicky významnějším snížení hovoříme 
spíše tehdy, pokud hodnota klesne alespoň pod -20 
eventuálně ještě pod -30. Existují totiž dva způsoby 
klasifikace deficitu MPO, přičemž jeden za patolo-
gickou hodnotu pokládá výsledek od -20 a druhý 
teprve až od -30. Nicméně v podstatě jsou vzájemně 
analogické s minimálními rozdíly. Dokonce rozlišují 
čtyři stejné stupně enzymatického deficitu (tab. 2). 
Co se týče interpretace, tak bychom si měli uvě-
domit několik následujících skutečností. Počty 
chybně zařazených neutrofilních granulocytů mezi 
velké nebarvené buňky prakticky tolik nesouvisí 
s myeloperoxidázovým indexem jakožto jediným 

signifikantním ukazatelem aktivity našeho enzymu 
v neutrofilech. Snížené hodnoty MPXi u vzorků 
totiž nemusí být vůbec doprovázeny výrazněji zvý-
šenými počty LUC a přesně naopak. Imunodeficitní 
onemocnění na úrovni poškození mechanismů oxi-
dativního vzplanutí, kdy připadá v úvahu subtotální 
nebo dokonce totální deficit MPO, bývá asociováno 
pouze s těmi nejnižšími hodnotami indexu. Ve 
všech ostatních případech fenomén falešně vysoké 
populace LUC nebo nižšího MPXi, řekněme až do 
-50, můžeme nahodile zjistit u široké škály pacientů 
napříč spektrem běžných chorob nehematologické-
ho původu nebo i u jinak zdravých osob.

Příčiny buněčně determinovaného 
deficitu MPO
Přesvědčili jsme se, že výskyt nějaké formy parciál-
ního potažmo subtotálního deficitu našeho enzymu, 
který obecně považujeme spíše za získaný, respektive 
sekundární než primární, je u pacientů poměrně 
častým jevem. Existují studie, které zmiňovanou 
skutečnost připisují na vrub několika hlavním fakto-
rům. Uvedeme si jen ty více či méně prokázané.
Obvykle v patogenezi procesu zásadní roli sehrává 
buď autoimunitní onemocnění na podkladě zvýše-
ného titru autoprotilátek typu MPO-ANCA vůči 

Obrázek 4: Vzorec pro výpočet myeloperoxidázového indexu

Graf 1: Hodnota MPXi v korespondenci s cytochemickým barvením na MPO
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cytoplazmě neutrofilů, nebo když dochází k expozici 
organismu rozličným xenobiotikům zvláště pak 
určitým lékům při jejich systémové aplikaci. Nespe-
cifickou interferenci myeloperoxidázy můžeme 
pozorovat především u antimetabolitů ze skupiny 
konvenčních cytostatik či virostatik. Také glukokor-
tikoidy ve smyslu prednisonu nebo dexamethasonu, 
antibiotika tetracyklinového typu, eventuálně ještě 
preparáty k léčbě epilepsie (lamotrigin) mohou 
indukovat sekundární deficit myeloperoxidázy. 
Zatímco u těchto léčiv mechanismus působení není 
úplně objasněn, na buněčných modelech byla pro-
kázána zcela specifická interference MPO vyvolaná 
nesteroidními antiflogistiky taktéž NSA (tab. 3).  
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Do vazby s naším enzymem totiž vstupují poměrně 
snadno. Sice primárně fungují jako antagonisté vůči 
cyklooxygenáze typu 1 případně 2 (COX-1, COX-
2), nicméně oba enzymy mají s myeloperoxidázou 
velmi podobnou strukturu, jak dokládá ilustrace 
(obr. 5). Proto určitá frakce terapeutických molekul 
inhibuje současně i nějaké malé množství MPO. 
Takový vedlejší efekt je pak znatelnější u antagonistů 
pro COX-2. Jen pro úplnost informací si uvedeme, 
že cyklooxygenázy nesou odpovědnost za tvorbu 
prozánětlivých mediátorů z kyseliny arachidonové 
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všech jaderných buňkách COX-1, ovšem při stresu 
dochází u buněk k indukované produkci COX-2, 
jejíž aktivita výrazněji prohlubuje patofyziologický 
proces v postižené tkáni. 
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