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Úvod
Trombocyty boli po prvý krát opísané v ro-

ku 1851 T. W. Jonesom ako zhluk bezfarebných 

teliesok, ktoré sa k sebe zjavne viažu koagulo-

vaným fibrínom. Funkciu doštičiek objavil v roku 

1882 taliansky lekár a vedec Giulio Bizzozero, 

ktorý ako prvý použil pojem „krvné doštičky“ 

a tiež zistil, že sa viažu na miesto poškodenia 

endotelu. Morfológia trombocytu vrátane intra-

celulárnej štruktúry bola dobre známa a detailne 

opísaná už v 70-tych rokoch minulého storočia 

(1). O fyziologických funkciách doštičiek, ako 

aj o ich účasti na patologických procesoch sa 

počas uplynulých desaťročí nahromadilo veľké 

množstvo údajov, no aj tu platí, že každá odpo-

veď otvára priestor pre stále nové otázky.

Doštičky – čo obsahujú ich granulá?
Trombocyty (obrázok 1) obsahujú 3 rôzne 

typy granúl (α-granuly, lyzozómy, denzné alebo 

tiež δ-granuly) a zložitý systém membrán, čo im 

umožňuje skladovať a rýchlo uvoľniť celé spek-

trum molekúl vrátane adhezívnych molekúl 

(fibrinogén, fibronektín, von Willebrandov faktor, 

trombospondín, vitronektín, P-selektín a GP IIb/

IIIa), rastových faktorov (doštičkový rastový 

faktor – PDGF, transformujúci rastový faktor be-

ta – TGF-β, epidermálny rastový faktor – EGF, 

bázický fibroblastový rastový faktor –bFGF, 

cievny endotelový rastový faktor – VEGF), che-

mokínov (doštičkový faktor 4, SDR-1, ENA-78), 

cytokínom podobných faktorov (IL1-β, CD40L, 

β-tromboglobulín), koagulačných faktorov, 

inhibítorov zrážania a súčastí fibrinolytic-

kého a antifibrinolytického systému (FV, FXI, 

plazminogén, inhibítor aktivátora plazminogénu 

1 – PAI-1, proteín S). Pôsobenie všetkých uvede-

ných látok, ktoré je veľmi dôsledne regulované, 

ovplyvňuje širokú škálu biologických funkcií ako 

napríklad adhéziu a agregáciu buniek, chemota-

xiu, prežívanie buniek, ich proliferáciu, koagulá-

ciu a proteolýzu (2). Interakcie medzi doštičkami 

a cievnou stenou sa uskutočňujú prostredníc-

tvom glykoproteínových receptorov na povrchu 

doštičiek, tzv. integrínov a adhezívnych molekúl. 

Schematický prehľad doštičkových integrínov 

uvádzame v tabuľke 1 a prehľad molekúl obsiah-

nutých v alfa granulách doštičiek a ich funkcie 

v tabuľke 2.

Von Willebrandov 
faktor – najdôležitejšie fakty

Von Willebrandov faktor je adhezívny pro-

teín, ktorý sa viaže na GPIb a GPIIb/IIIa doštičiek, 
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Tabuľ ka 1. Doštičkové integríny.

Molekula Skratka Funkcia

Integrín αv β3 αv β3 receptor pre 

vitronektín

Glykoproteín 

Ib/V/IX

GP Ib/V/IX receptor pre vWF

Glykoproteín Ia/IIa GP Ib/IIa receptor pre 

kolagén

Glykoproteín 

IIb/IIIa

GPIIb/IIIa receptor pre Fbg, 

vWF,

Glykoproteín IV GP IV receptor pre 

trombospondín 

a kolagén

Glykoproteín VI GP VI receptor pre 

kolagén

Vysvetl.: vWF – von Willebrandov faktor; 

Fbg – fibrinogén.

Obrázok 1. Krvné doštičky.

Zdroj: Wikimedia commons.org.Zdroj: Wikimedia commons.org.
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Hlavná téma

čím pri poškodení povrchu cievy umožňuje ich 

adhéziu na subendotel. Pre optimálnu väzbu 

na doštičky je potrebná konformačná zmena 

molekuly vWF, ktorá je sprostredkovaná jeho 

väzbou na subendotelový kolagén. K podob-

nej konformačnej zmene vWF a následnej väz-

be na GPIb doštičiek dochádza aj v cirkulácii 

za podmienok zvýšeného hemodynamického 

stresu v arteriolách, respektíve ateroskleroticky 

zmenených artériách. Táto väzba sa spája s ak-

tiváciou doštičiek, pričom dochádza k prenosu 

intracelulárneho signálu (fosforylácia tyrozíno-

vých kináz). VWF je kľúčovým faktorom nevy-

hnutným na adhéziu a včasnú aktiváciu doštičiek 

a jeho defekt je spojený s krvácavým stavom 

(von Willebrandova choroba). Produkcia vWF 

prebieha v endotelových bunkách a megaka-

ryocytoch. Jeho syntézu riadi gén na krátkom 

ramienku 12. chromozómu, ktorý kóduje pre-

pro-vWF, z ktorého po odštiepení signálneho 

peptidu vzniká dimerický pre-vWF. Z neho sa 

v ďalšom procese maturácie odštiepi vWFII 

antigén, čo umožňuje multimerizáciu podjed-

notiek. Multiméry vWF sú spolu s ekvivalent-

nými množstvami vWFII antigénu uložené vo 

Weibelových-Paladeových (WP) telieskach en-

dotelu. Tu sa vWF nachádza spolu s FVIII, ktorý 

sa vychytáva z cirkulácie a s P-selektínom, ktorý 

sa tvorí v endotelových bunkách a je uskladnený 

na membráne WP teliesok. Multiméry s vyso-

kou molekulovou hmotnosťou sa uvoľňujú aj 

do cirkulácie, kde sú štiepené metaloprotei-

názou nazvanou ADAMTS13 (a disintegrin and 

metalloproteinase with a thrombospondin type 1 

motif, member 13), ktorej defekt sa spája s výsky-

tom multimérov vWF v cirkulácii a doštičkovými 

trombami prevažne v artériovom riečisku (trom-

botická trombocytopenická purpura). Hladiny 

vWF sa zvyšujú aj dôsledkom hemodynamic-

kého a oxidačného stresu (3, 4, 5). Produkcia 

vWF endotelom je vysoko heterogénna a závisí 

od typu cievy a riečiska. Imunohistochemicky sa 

dá prítomnosť vWF dokázať v endoteli veľkých 

ciev a iba slabo alebo vôbec v kapilárach. V sú-

časnosti sa vWF považuje za marker chronickej 

systémovej aktivácie endotelu a jeho hladiny sú 

ovplyvnené genetickými, stresovými a zápalo-

vými vplyvmi (3).

VWF a ADAMTS13 – čo je nové?
V súčasnosti sa venuje zvýšená pozornosť 

vzťahu medzi hladinami vWF a ADAMTS13 

v súvislosti s etiopatogenézou artériovej 

trombózy a ich významom ako prediktívnych 

markerov prežívania a komplikácií u pacientov 

s kardio- a cerebrovaskulárnymi ochoreniami. 

Zistilo sa, že znížené hladiny ADAMTS13 pri sú-

časne zvýšených hladinách vWF u pacientov 

s chronickou kardiálnou insuficienciou majú ne-

závislý prediktívny význam pre vznik kardiálnych 

komplikácií v priebehu 1 roka (6). Nízke hladiny 

ADAMTS13 a súčasne zvýšené hladiny vWF sú 

silno asociované s rizikom kardiovaskulárnych 

ochorení (7). V modeli s fokálnou cerebrálnou 

ischémiou u myší sa zistilo, že pokles hladín vWF 

alebo jeho absolútny deficit až dvojnásobne 

zmenšuje rozsah ischemického ložiska. Naproti 

tomu deficit ADAMTS13 zväčšil rozsah ischemic-

kého ložiska, no len u myší, ktoré syntetizovali 

vWF. Podanie vysokých dávok rekombinantného 

ľudského ADAMTS13 „wild-type“ myšiam pred re-

perfúziou zmenšilo rozsah ischemického ložiska 

a zmiernilo neurologické dôsledky bez vzniku 

krvácania do mozgu. Rekombinantný ADAMTS13 

nezvyšoval krvácanie v modeli s hemoragickou 

cievnou mozgovou príhodou (8, 9).

VWF ako adhezívny proteín

VWF sa okrem adhézie podieľa aj na agre-

gácii trombocytov, a to prostredníctvom väz-

by na hlavný doštičkový integrín αIIbβ3 (GPIIb/

IIIa). Väzbou s vWF sa doštičky aktivujú a pod-

liehajú konformačnej zmene. Táto zmena tvaru 

vyvoláva niekoľko následných reakcií, vrátane 

rýchleho uvoľnenia látok ako fibrinogén a ADP 

z granúl, čo ďalej facilituje proces agregácie (10, 

11). Konformačné zmeny ďalej indukujú expresiu 

aktívneho GPIIb/IIIa na povrchu aktivovaných 

doštičiek, prostredníctvom ktorého sa doštič-

ky viažu buď s vWF alebo fibrinogénom, čím 

vznikajú trombocytové agregáty (12). Napokon 

pri aktivácii a zmene tvaru doštičiek sa mení 

Tabuľ ka 2. Obsah alfa granúl doštičiek.

Molekula Skratka Funkcia

Fibronektín – adhezívna molekula, adhézia, agregácia doštičiek

Von Willebrandov faktor vWF adhezívna molekula, adhézia, agregácia doštičiek, nosič 

pre FVIII

Trombospondín – adhezívna molekula, adhézia a agregácia doštičiek, 

antiangiogénna aktivita

Vitronektín – adhezívna molekula, adhézia, agregácia doštičiek, 

stabilizácia PAI-1

P-selektín – marker aktivácie doštičiek, interakcie medzi doštičkami, 

leukocytmi a cievnou stenou

Doštičkový rastový faktor PDGF regulácia rastu a delenia buniek (epitely, angiogenéza)

Transformujúci rastový faktor-β TGF-β antiproliferatívny faktor epitelových buniek

Epidermový rastový faktor EGF regulácia rastu a delenia buniek (epitely, angiogenéza)

Bázický fibroblastový rastový 

faktor

bFGF regulácia rastu a delenia ciev (angiogenéza)

Cievny endotelový rastový faktor VEGF regulácia rastu a delenia endotelových buniek 

(angiogenéza)

Doštičkový faktor 4 PF4 cytokín, účasť pri koagulácii, hojení rán a zápale

Interleukín Ib IL-Ib cytokín, účasť pri zápale, proliferácii, diferenciácii buniek 

a apoptóze

CD40 ligand CD40L marker aktivácie doštičiek

β-tromboglobulín – chemoatraktant pre fibroblasty a neutrofily

Fibrinogén Fbg induktor agregácie, faktor zrážania

Faktor V FV kofaktor zrážania

Faktor XI XI faktor zrážania krvi

Plazminogén Plg účasť na fibrinolýze

Inhibítor aktivátora 

plazminogénu-1

PAI-1 hlavný inhibítor fibrinolýzy

Proteín S PS inhibítor zrážania, kofaktor proteínu C

Vysvetl.: FVIII – faktor VIII; PAI-1 – inhibítor aktivátora plazminogénu-1.

Obrázok 2. Ľudský von Willebrandov faktor. 

Zdroj: Wikimedia commons.org
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aj zloženie ich fosfolipidovej membrány. Takto 

vzniknutý negatívne nabitý povrch je nevyhnut-

ný pre väzbu komplexov aktivovaných koagu-

lačných faktorov, čo následne vedie k tvorbe 

trombínu. Doštičky preto predstavujú dôležitú 

spojku medzi primárnou a sekundárnou hemo-

stázou. Sekundárna hemostáza sprostredkovaná 

aktivovanými faktormi zrážania napokon vedie 

k tvorbe fibrínovej siete, ktorá stabilizuje rastúci 

doštičkový trombus (10).

Kolagén cievnej steny
Ďalší adhezívny proteín, ktorý sa významnou 

mierou podieľa na interakcii doštičiek s ciev-

nou stenou je kolagén. Kolagén typu I a IV má 

schopnosť priamej väzby na glykoproteínový 

receptor GPIa/IIa (integrín α2β1) (13). Zdá sa, že 

k väzbe medzi kolagénom a GPIa/IIa dochádza 

len za podmienok zníženého hemodynamic-

kého stresu. Väzba GPIa/IIa s kolagénom tiež 

umožňuje interakciu medzi kolagénom a ďalším 

integrínom GPVI. Hoci sa GPVI môže priamo za-

pájať do adhézie doštičiek, jeho hlavnou úlohou 

je pravdepodobne aktivácia GPIa/IIa prostred-

níctvom vnútrobunkovej signalizácie (10, 14).

Ostatné adhezívne proteíny
Medzi ďalšie adhezívne proteíny nachádza-

júce sa v extracelulárnej matrix, ktoré sa zúčast-

ňujú interakcie medzi doštičkami a subendote-

lom zaraďujeme fibronektín, trombospondín, 

laminín a vitronektín.

Fibronektín sa syntetizuje v megakaryocy-

toch, uskladňuje sa v doštičkových α-granulách 

a uvoľňuje sa pri aktivácii doštičiek vyvolanej 

trombínom. Väzbou na GPIIb/IIIa sprostredkuje 

interakcie medzi doštičkami. Ďalší proteín, ktorý 

sa skladuje α-granulách a uvoľňuje sa pri aktivá-

cii doštičiek, je trombospondín. Po uvoľnení 

sa viaže na membránu doštičiek, kde intera-

guje s fibrinogénom, fibrínom, fibronektínom 

a inými doštičkami. Jeho úlohou pri aktivácii 

je prekonanie antitrombotického účinku oxidu 

dusnatého, čím vytvára pozitívnu spätnú väz-

bu nevyhnutnú pre účinnú adhéziu a aktiváciu 

doštičiek (15). GPIV sprostredkováva väzbu medzi 

doštičkami a trombospondínom. Medzi ďalšie 

receptory, ktoré sa pravdepodobne uplatňujú 

pri interakcii medzi doštičkami a trombospon-

dínom patria α5β3 a GPIb (16). Treťou adhezív-

nou molekulou lokalizovanou v extracelulárnej 

matrix zapojenou do interakcií medzi doštičkami 

a (sub)endotelom je veľký glykoproteín lami-

nín. Podobne ako kolagén aj laminín amplifi-

kuje aktiváciu doštičiek väzbou na GPVI. Novšie 

údaje naznačujú, že laminín sa tiež viaže s vWF 

a s glykoproteínovým komplexom GPIb/IX/V, 

čím podporuje adhéziu doštičiek za podmie-

nok vysokého hemodynamického stresu (17). 

Extracelulárny adhezívny proteín vitronektín 

sa viaže s doštičkovým receptorom GPIIb/IIIa 

alebo s integrínom αvβ3 a vo svojej funkcii sa 

podobá fibronektínu (18). Rodina selektínov, kto-

rá zahŕňa L-selektín (exprimovaný leukocytmi), 

E-selektín (exprimovaný endotelovými bunka-

mi) and P-selektín (exprimovaný na doštičkách 

a endotelových bunkách), predstavuje dôležitú 

skupinu bunkových adhezívnych receptorov. 

P-selektíny sú obzvlášť dôležité z hľadiska in-

terakcií medzi doštičkami, leukocytmi a cievnou 

stenou. Uvoľnenie P-selektínov z doštičkových 

α-granúl a endotelových WP teliesok je navo-

dené aktiváciou doštičiek a endotelových bu-

niek. P-selektíny sa takto integrujú do bunkovej 

membrány a sprostredkovávajú adhéziu došti-

čiek a leukocytov. P-selektín podporuje tvorbu 

fibrínu tým, že indukuje expresiu tkanivového 

faktora na monocytoch, ktorý je hlavným iniciá-

torom tvorby trombínu, ktorá napokon vedie 

k premene fibrinogénu na fibrín (19). Zvýšené 

hladiny solubilného P-selektínu sa dokázali pri 

akútnom koronárnom syndróme a pri systémo-

vej zápalovej dopovedi (10, 19).

Ako doštičky interagujú 
s postihnutou cievnou stenou?

Na patogenéze artériovej trombózy sa okrem 

doštičiek podieľajú aj poruchy hemodynamiky 

a lokálna endotelová dysfunkcia v spolupráci so 

zápalovými procesmi (10, 20).

Zvýšený hemodynamický stres v steno-

tickej artérii vedie ku konformačnej zmene vWF, 

ten sa následne viaže s doštičkovým komplexom 

GPIb/IX/V a cez GPIIb/IIIa iniciuje agregáciu 

doštičiek. Dôsledkom môže byť kompletná 

oklúzia stenotickej tepny s klinickými prejavmi 

náhlej cievnej mozgovej príhody alebo infarktu 

myokardu (10 – 21).

Ďalším príkladom interakcie medzi doš-

tičkami a cievnou stenou je aterosklerotické 

postihnutie (22). Doštičky u myši s deficitom 

apoE adherovali k cievnej stene artérie carotis 

ešte pred prestupom leukocytov do steny cievy 

a vznikom manifestnej aterosklerotickej lézie (22). 

Zistilo sa, že doštičkové receptory GPIbα a IIb/

IIIa sú kľúčové pre adhéziu trombocytov (22). 

Dlhodobé blokovanie GPIbα protilátkami inhibu-

je akumuláciu leukocytov na cievnom endoteli, 

ako aj vznik aterosklerotických plátov. Prerušenie 

interakcií medzi cievnou stenou a doštičkami, či 

už pomocou protilátok alebo knokautovaním 

rôznych doštičkových receptorov vrátane GPIIb, 

GPIbα a P-selektínu viedlo v rôznych modeloch 

u myší k významnej redukcii tvorby aterosklero-

tických plátov. Ruptúra aterosklerotického plátu 

vyvolá obnaženie subendotelových štruktúr, 

čo vedie k tvorbe trombu sprostredkovanej 

interakciami medzi vWF a GPIb/IX/V a/alebo 

kolagénom a GPVI.

Zápal je ďalším patologickým stavom, 

na vzniku ktorého sa zúčastňujú aj krvné doš-

tičky. Pri zápaloch, vrátane kardiovaskulárnych 

ochorení, akými sú nestabilná angína pectoris, 

a akútny infarkt myokardu, bežne dochádza 

k aktivácii trombocytov. Pri syndróme systé-

mového zápalu, akým je sepsa, vedie intravas-

kulárna aktivácia doštičiek k mikrovaskulárnej 

trombóze a napokon prispieva k multiorgá-

novému zlyhaniu. Doštičky aktívne zasahujú 

do patogenézy závažných kardiovaskulárnych 

komplikácií a ovplyvňujú terapeutický efekt 

kardiovaskulárnej intervencie (napr. PCI alebo 

CABG). Účinná antiagregačná liečba toto riziko 

znižuje (10). Aktivované trombocyty interagujú 

s rôznymi bunkami cievnej steny vrátane endo-

telových buniek, neutrofilov, monocytov a endo-

telových progenitorových buniek. Za fyziologic-

kých okolností doštičky neinteragujú s intaktným 

endotelom, avšak pri zápale sa menia vlastnosti 

endotelových buniek a zvyšuje sa ich adhezivita 

pre doštičky. Aktivácia doštičiek indukuje lokálne 

uvoľnenie obsahu doštičkových granúl, ktoré 

obsahujú rôzne prozápalové látky, ktoré ďalej 

umocňujú zápalovú odpoveď a ovplyvňujú che-

motaktické, adhezívne a proteolytické vlastnosti 

endotelových buniek. Cirkulujúce trombocyty pri 

zápale interagujú s leukocytmi a pri adhézii na en-

dotel priťahujú leukocyty smerom k cievnej stene. 

Infiltrácia cievnej steny leukocytmi vyžaduje via-

ceré kroky. Medzi ne patrí adhézia sprostredkova-

ná selektínmi, rolovanie leukocytov po endoteli, 

pevná adhézia leukocytov sprostredkovaná integ-

rínmi, ich aktivácia a napokon samotná infiltrácia 

zápalových buniek do endotelu.

Interakcie medzi trombocytmi, leukocyt-

mi a cievnou stenou môžu prebiehať v rôznej 

postupnosti. Doštičky môžu v krvnom prúde vy-

tvárať agregáty s leukocytmi, čím sprostredkujú 

interakcie medzi leukocytmi a cievnou stenou, 

a to buď aktiváciou leukocytových adhezívnych 

receptorov alebo tým, že tvoria most medzi leu-

kocytmi a aktivovaným endotelom. Ak doštičky 

adherujú na cievnu stenu, sú schopné priťahovať 

leukocyty uvoľnením chemoatraktantov, záro-

veň tvoria priľnavý povrch umožňujúci adhéziu 

leukocytov. V priebehu týchto zložitých interakcií 

dochádza ku kaskádovitej aktivácii doštičiek, 

leukocytov a endotelu (10).

Hlavná téma
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Hlavná téma

Najnovší výskum v oblasti aterosklerózy sa 

v súčasnosti sústredí na význam cirkulujúcich 

endotelových progenitorových buniek (EPC). 

Cirkulujúce EPC vznikajú v kostnej dreni, exprimujú 

diferenciačné antgény CD34 alebo CD133 a majú 

schopnosť diferenciácie do zrelých endotelových 

buniek, čím prispievajú k opravám cievneho po-

škodenia (2, 23). Mobilizáciu EPC z kostnej drene 

zvyšuje celá škála faktorov vrátane SDF-1, VEGF, 

erytropoetínu, angiopoetínu-1, G-CSF a estrogé-

nov (24). Množstvo cirkulujúcich EPC tiež ovplyv-

ňujú rôzne fyziologické a patologické podmienky, 

ako fyzická aktivita, liečba statínmi, vek, fajčenie, 

diabetes, chronická kardiálna insuficiencia alebo 

akútny koronárny syndróm (25). EPC prispievajú 

nielen k oprave poškodenej cievy tým, že sa di-

ferencujú do zrelých endotelových buniek, ale aj 

k progresii aterosklerózy a restenózam tým, že sa 

menia na bunky hladkej svaloviny a penové bunky 

(26). Samotné EPC nemajú schopnosť viazať sa 

na subendotelové štruktúry poškodenej cievnej 

steny. Doštičky uvoľňujú chemoatraktanty (SDF-1), 

ktoré priťahujú EPC k poškodenému miestu, a tiež 

slúžia ako most medzi poškodenou cievnou stenou 

a EPC. Blokáda SDF-1 u myší znižovala množstvo 

EPC hromadiacich sa v rastúcom trombe. Pacienti 

s akútnym koronárnym syndrómom majú zvýšené 

množstvo cirkulujúcich EPC a agregátov doštičiek 

s EPC (27). Doštičky tiež ovplyvňujú diferenciáciu 

EPC do endotelových buniek (28), ale aj do mak-

rofágov a penových buniek (2, 29).

Záver
Napriek tomu, že doštičky nie sú plnohodnot-

né bunky v pravom zmysle slova, ich život je veľmi 

aktívny. Podieľajú sa na významných fyziologických 

procesoch súvisiacich s primárnou a sekundárnou 

hemostázou, zápale, podporujú proliferáciu a di-

ferenciáciu buniek, aktívne vychytávajú a skladujú 

celý arzenál rastových faktorov a biologicky ak-

tívnych látok. Sú schopné rozmanitých interakcií 

s okolitými bunkami, čím prispievajú k udržaniu ale 

aj k poruchám vaskulárnej homeostázy.

Článok vznikol v rámci projektu EU 

ITMS:26110230031.
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Július Mazuch a kolektív: Tromboembolická choroba venózneho pôvodu
Tromboembolická choroba venózneho pôvodu patrí medzi najzávažnejšie ochorenia venózneho systému. Začína sa ve-
nóznou trombózou a často sa komplikuje pľúcnou tromboembóliou alebo posttrombotickým syndrómom. Táto publi-
kácia je prvou ucelenou monografiou na Slovensku komplexne spracúvajúca problematiku venóznych trombóz a pľúc-
nych tromboembólií, ktoré sú takým závažným problémom najmä v chirurgických disciplínach v pooperačnom obdo-
bí. Monografia je určená pre všetky klinické medicínske odbory, predovšetkým však pre chirurgov, cievnych chirurgov, 
internistov, traumatológov, gynekológov, pediatrov, všetky nadstavbové klinické odbory a všeobecných lekárov.
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