
Zpráva č.38 z jednání výboru ČSKB  
Prosinec 2005 
 
 
1. Zpráva pokladníka 

• do konce roku bude dořešena fakturace FESCC, drobné nákupy (kancelářské potřeby) a 
vyúčtování časopisu, jiné náklady se neočekávají 

 
2. Rada pro akreditaci, Registr klinických laboratoří, NASKL 

• doc. Jabor podal zprávu o činnosti NASKL a o novinkách na webových stránkách NASKL 
(www.naskl.cz) 

• dotazník pro posuzovatele (vyjádření odborné společnosti pro účely NASKL i ČIA) byl upraven 
(Příloha 1), dosavadní žadatelé o funkci posuzovatele obdrží nový dotazník  

• ing. Šprongl podal zprávu o pražském setkání Evropské akreditace (EA) a EC4 (Příloha č. 2), 
zpráva bude publikována na www.cskb.cz a v bulletinu FONS. 

 
3. Volby 2006 

• chyby v tisku brožurek způsobené tiskárnou (seznam členů ČSKB) budou předmětem 
reklamace v tiskárně,  

• volební lístky (výbor, sekce laborantů, revizní komise) byly opatřeny podpisy přítomných členů 
výboru 

• rozeslání volebních podkladů prostřednictvím firmy CBT je zajištěno 
 
4. FONS 2006 

Předběžný program připraven – Příloha 3 
 

5. Časopis KBM 
Výbor obdržel návrh grafického provedení poslední strany obálky, diskutovány možné varianty 
textu, přítomní členové výboru navrhují formulaci: "Ročník 2006 vychází za významného přispění 
firmy ABBOTT Laboratories". Definitivní grafické řešení je nutno ještě konzultovat s firmou i 
profesionálním grafikem. 

 
6. Akreditační komise PSS 

Návrhy změn v dotazníku pro akreditované pracoviště ze strany členů akreditační komise i členů 
výboru budou vloženy do definitivní verze, kterou doc. Jabor odešle prof. Škrhovi s výkladem a 
doporučením, aby se u publikací s IF přihlíželo k sumárnímu součtu jednotlivých IF.  

 
7. IFCC,  FESCC a EC4 

• Žádost prof. Frasera o návrh člena do kongresové a konferenční divize IFCC, který by se 
věnoval spolupráci s Latinskoamerickou konfederací klinické biochemie. Výbor ČSKB nemá 
vhodný návrh.  

• Konference FESCC o edukaci v KB, která byla původně plánována do Prahy v dubnu 2006, se 
odkládá na podzim 2006 

 
8. Doporučení ČSKB 

• Výbor doporučuje, aby ve společné komisi CZEDMA pro metrologické otázky byl členem dr. 
Kubíček společně s dr. Friedeckým, Dr.Kubíčka osloví doc.Jabor.  

• Doporučení o likvoru schváleno - Příloha č. 4 
• Doporučení o vrozených vývojových vadách  - schváleno po úpravách - Příloha č. 5), 

dojednáno, že SLG s novou verzí seznámí a o připomínky požádá doc. Jabor, ostatní 
společnosti obdobně osloví prof. Zima 

• Dodatek k doporučení o validaci - obsahuje zapracované připomínky, bude zveřejněno k diskusi 
na webu, v lednu na schůzi výboru ke schválení 

 
9. Sekce zdravotních laborantů 

• M. Vémolová informovala o přípravách Biolabu 2006, výbor doporučuje, aby nejlepší přihlášené 
práce byly oceněny finanční podporou účasti, oceněné práce vyhodnotí výbor na základě 
strukturovaného abstraktu, definitivní verzi textu o vypsání této soutěže navrhnou doc. Štern a 
Z. Rychnovská. 



• Doc. Jabor informoval o možnostech přidělování kreditů ČAS a seznámil přítomné členy výboru 
s dopisem Mgr. D. Juráskové (ČAS). V případě organizování akce je nutné/důležité zvolit 
vhodný název akce (např. regionální konference je ohodnocena 3 kredity, inovační kurzy jsou 
ohodnoceny 1 kreditem za každý započatý den). 

 
10. Různé 

• ČSKB nebude podporovat účast zahraničních řečníků na sympoziu FONS 2006 
• výbor ČSKB bere na vědomí část zápisu z 28. jednání CZEDMA (bod 6) - Příloha č. 6 
• edukační sympozium FESCC se uskuteční na místo původně plánovaného termínu 21.-23. 4. 

na podzim 2006.  
• výbor považuje za vhodné vypracovat stanovisko k překladu publikace "Mezinárodní akreditační 

standardy pro klinické laboratoře", Grada 2005 (bude řešeno na dalším jednání výboru). 
• pracovní den ČSKB v Olomouci dne 22. 3. 2006 má zajištěn program. Přidělení kreditů zajistí 

doc. Schneiderka (KVVOPZ a ČAS) a doc. Jabor (ČSKB ČLS JEP). 
• příští schůze výboru proběhne dne 19.1. v ÚKBD FN v Hradci Králové (host - Z. Tesařová, 

pozvána) 
 
Zapsal, za správnost 
doc. Jabor  
 



 
Příloha č. 1 

 
 

DOTAZNÍK UCHAZEČE O VÝKON  
POSUZOVATELE PRO KLINICKÉ LABORATOŘE 

 
 
Jméno, příjmení a tituly: 
 
 
Současné pracoviště: 
 
 
Vzdělání pregraduální (vysoká škola): 
 
 
Vzdělání (postgraduální - zkouška nebo atestace, typ, rok(y) složení): 
 
 
Praxe v klinické biochemii (počet roků):________ 
 
 
Praxe v jiném oboru*_________________________________ (počet roků):________ 
 *) hematologie, mikrobiologie, klinická imunologie, nukleární medicína, lékařská genetika 
 
 
Současné pracovní zařazení (funkce): 
 
 
Zkušenosti či předpoklady pro činnost posuzovatele: 

Publikační aktivity v souvislosti se systémy jakosti za posledních 5 let (vypište nebo uveďte v 
příloze): 
 
Přednáškové aktivity v souvislosti se systémy jakosti za posledních 5 let (vypište nebo uveďte v 
příloze):  
 
Počet provedených interních auditů v laboratořích _________ z toho klinických___________ 
 
Absolvovaná školení systémů jakosti (vypište): 

 
 
 
Připojeno doporučení krajského konzultanta pro klinickou biochemii: ANO / NE 
 
 
Prohlašuji, že si nejsem vědom žádných aktivit, které by byly v rozporu s činností posuzovatele kvality 
práce klinických laboratoří. 
 
 
 
Podpis: __________________                                                          Datum: __________________ 
 
 
 
 
Podepsaný formulář spolu s vyjádřením regionálního konzultanta odešlete v písemné podobě na 
adresu vědeckého sekretáře ČSKB. 



 
Příloha č. 2 
 
Zápis ze zasedání pracovní skupiny pro akreditaci při EC4 
 
Jednání se konalo  26. 11. 2005 v Praze. Účastnili se W. Huisman (předseda), V. Blaton, D. Burnett, 
R. Czikkely, J. Haemoinen, R. Horvath, D. Kenny, J. Queralto, G. Schomann, L. Šprongl, D. Vitkus a 
H. Wallinder,  (nepřítomni M. Plebani, A. Kellner, P. Mesko a S. Zerah) 
 
1. Schválen program jednání 
2. Schválen zápis z minulého jednání (11. 5. 2005 Glasgow) 
3. Informace D. Burnetta z EA 

Základem byla příprava na společné jednání s EA Med Lab Group. Jde o několik zásadních 
bodů. Za prvé je to frekvence pro reakreditaci. Podle ISO 17011 mohou být čtyři i pět let. 
Dohlížitelská návštěva s odborníky by měla být maximálně jedna v tomto období. Výše uvedená 
doba je akceptovatelná, laboratoř musí změny v mezidobí písemně ohlašovat. Druhým tématem 
je předmět akreditace. Již nyní nelze po testech akreditovat ve Velké Británii, Nizozemí a 
Německu. EC4 požaduje akreditaci celé laboratoře a ne jen některých částí. Součástí hodnocení 
je systém kvality, interní a externí kontroly, validace, práce s dokumenty a způsob řízení. Pokud 
laboratoř rozšíří spektrum testů, změní počet kvalifikovaných pracovníků či dojde k jiným 
významným změnám pošle zprávu (ročně) akreditačnímu orgánu. To rozhodne o nutnosti 
přehodnocení. Přidání testů na stávající technologii nepotřebuje audit. Dále zazněla informace o 
specifických problémech ve Francii, kde jejich akreditační orgán odmítá akreditaci podle ISO 
15189. David Burnett zhodnotil současnou spolupráci s EA jako velmi dobrou a oznámil svůj 
odchod do důchodu. Jeho místo v EA zaujme W. Huisman. 

4. Byl doplněn již zveřejněný dotazník o stavu akreditace v Evropě 
5. Validace - dodán byl pouze materiál z ČR "Doporučení výboru ČSKB Validace a verifikace 

analytických metod v klinických laboratořích". Materiál  byl označen za příliš rozsáhlý, nutno  
přepracovat na 2-3 stránky a jasně deklarovat rozdíl mezi testy s CE a bez (vyvinuté v laboratoři). 
Byla vytvořena skupinka pro tvorbu doporučení o validaci EC4 (L. Šprongl, J. Queralto a odborník 
z Maďarska).  

6. Otázka pomoci při tvorbě systému kvality. D. Burnett připraví brožuru o cca 100 stránkách jako 
pomocníka při tvorbě systému kvality. 

7. D. Burnett a D. Kenny informovali o změnách v ISO 15189 –  jedná se jen o několik slov –  i o 
připravované celkové revizi normy (rok 2008??) 

8. Příští jednání pracovní skupiny pro akreditaci při EC4 závisí na termínu jednání výboru EC4 
 
 
Zpráva z jednání EA Med Lab Group: 
 

• D. Burnett oznámil odchod do důchodu, nahrazuje ho W. Huisman 
• V Evropě je 14447 klinických laboratoří, akreditováno je 560 laboratoří podle ISO 17025 a 

223 laboratoří podle ISO 15189. Zazněla informace o stavu v jednotlivých zemích. V Belgii 
není používána ISO 15189, neboť není přeložena.  

• Nikde není akreditace povinná 
• Předmět akreditace - došlo ke shodě, že zásadně ne podle testů. Podle ISO 15189 se 

akredituje informace o pacientovi a pro pacienta, která samozřejmě neobsahuje jen vybrané 
testy. Vytvořena pracovní skupina, která do příště určí obory jako předmět akreditace.   

• Důraz na spolupráci s odborníky 
• Hodnocení vlivu IVD direktivy 
• Potřeba určit indikátory kvality – doplnit, dopracovat 
• Diskuse o hodnocení kompetence odborníků, je nutné je dále jasněji specifikovat 
• Diskuse o laboratoři neprovádějící odběry a její odpovědnosti za transport. Závěr - za 

transport neodpovídá, ale musí ho monitorovat a hodnotit. 
• Validace – použije se doporučení, které připraví EC4 
• Představení organizace Eurogentest 

 
Luděk Šprongl 
 



Příloha č. 3 
 
FONS 2006 - návrh programu  
 
Neděle 17. září  
 Aula Malý sál  Postery 
14:00  
15:00 – 16:00 Slavnostní zahájení - 

STAPRO 
 

16:00 – 17:00 

 
17:00 – 18:00 

Úvodní přednášky 
k blokům:5x (délka 
přednášek 20 - 25 minut)  
1 přednáška pro Stapro 

  
 
 
Instalace a 
zahájení výstavy 
posterů 

Pondělí 18. září  
8:30 - 9:00    
9:00 – 10:00 
 

Výuka v klinické biochemii 
(doc. Jabor) 

10:00 – 11:00 

 
 

STAPRO - informatika Dědičné poruchy metabolismu 
(koordinátor doc. T. Adam) 

11:00 - 12:00 Doporučení ČSKB 
(koordinátor vědecký 
sekretář ČSKB) 

Laboratorní vyšetřování 
novorozenců a kojenců 
(koordinátor prof. Racek) 

12:00 - 13:00  
 

 

 
 

Diskuse u posterů 
(11:00 - 13:00) 

13:00 – 14:00 
 

STAPRO - informatika 
analytické databáze 

14:00 - 15:00 

ČSKB + CZEDMA  
a) IVD - SEKK 
b) spolupráce při 
akreditacích 

volné 

 
 

Postery 

15:00 – 15:30 Přestávka - coffee break 
15:30 – 16:30 STAPRO - informatika 

 
16:30 – 17:30 

Nové biochemické markery  
(koordinátor doc. Štern) 

volné 

Postery 

Úterý 19. září  
8:30 - 9:00   
9:00 – 10:00 volné 

 
10:00 – 11:00 

SEKK - ČSKB 
aktuální problémy kontroly 
kvality 
koordinátor ing. Budina 
 

 

 
Postery 

11:00 – 12:00  
výbor ČSKB - plenární 
schůze 
 

 

 
16.12. 2005 



Příloha č. 4  
Doporučení č. 6 

České společnosti klinické biochemie ČLS JEP (ČSKB), Referenční 
laboratoře MZ pro klinickou biochemii (RL),  
 Sekce pro neuroimunologii a likvorologii  
České neurologické společnosti ČLS JEP 

a  
Sekce laboratorní imunologie České společnosti pro alergologii a 

klinickou imunologii ČLS JEP (ČSAKI) 
k vyšetřování mozkomíšního moku 

 
Revize 2005 

Schváleno výborem ČSKB dne 8.12.2005 
 

      Toto doporučení je zdrojem informací pro laboratoře zabývající se likvorovou diagnostikou. Cílem 
dokumentu je snaha o optimalizaci preanalytické i vlastní analytické fáze. Z níže uvedených 
analytických zkoušek se klade důraz na dostupné, pokud možno validované postupy. Toto doporučení 
bude revidováno v závislosti na vývoji nových poznatků v oblasti likvorologie a neuroimunologie. 
Doporučení k vyšetření mozkomíšního moku (likvoru) se týká jak statimových (biochemických a 
cytologických) tak speciálních analýz, nezahrnuje mikrobiologické vyšetření likvoru. Pracoviště 
provádějící vyšetření likvoru musí splňovat technické a personální požadavky podle doporučení 
stanovených odbornými společnostmi. 
 
Technické a personální požadavky: 
1. Získání certifikátu od České společnosti pro klinickou cytologii k provádění cytologických vyšetření 
likvoru. 
2. Platné osvědčení o účasti v systémech externího hodnocení kvality (EHK) zaměřené na analýzu 
likvoru (s ohledem na dokument "Certifikace", schváleného odbornými společnostmi pro příslušný 
kalendářní rok). 
3. Minimální počet likvorových analýz by měl být 100 za kalendářní rok, laboratoře s nižším počtem 
vyšetření by pak měly být metodicky napojeny na laboratoř provádějící likvorologickou diagnostiku v 
počtu vyšším než 200 analýz ročně. Metodickým napojením se rozumí nejméně edukace pracovníků 
1x ročně. 
 
Poznámka: Předpokladem pro získání certifikátu od České společnosti pro klinickou cytologii k 
provádění cytologických vyšetření likvoru je úspěšné absolvování zkoušky, při které uchazeč 
analyzuje cytologické preparáty mozkomíšního moku (appendix 1).  
 
  
A/ Preanalytická fáze   
 
Odběr: 
Likvor - standardní zkumavky bez protisrážlivých prostředků. 
Krev - standardní zkumavky bez protisrážlivých prostředků (sérum), použití separačních gelů a 
akcelerátorů srážení je možné. 
Krev na vyšetření laktátu - zkumavky s protisrážlivým a antiglykolytickým prostředkem (EDTA/NaF, 
heparin litný/monojodacetát) 
Odběr krve má být proveden cca 30 minut před odběrem likvoru. 
 
Zpracování:  
K cytologickému vyšetření a stanovení počtu elementů je nutné použít nativní necentrifugovaný likvor 
do 3 hodin po odběru. 
K biochemickému vyšetření je možné použít likvor, který je zcentrifugovaný do 3 hodin po odběru, ale 
pro spektrofotometrické vyšetření se doporučuje centrifugovat mozkomíšní mok do 1 hodiny po 
odběru. 



Materiál (tj. likvor po oddělení případné korpuskulární fáze) k následnému speciálnímu vyšetření 
likvoru je nutné předat specializovanému pracovišti nejpozději do 3 dnů.   
 
Skladování: 
Centrifugovaný likvor a sérum lze skladovat pro dodatečné  analýzy (zejména stanovení specifických 
proteinů): 
 <  1 týden při teplotě +4 až +8 oC  
 <  1 rok při teplotě –20 °C, opakovaně nerozmrazovat 
 >  1 rok  při teplotě -70 °C, opakovaně nerozmrazovat 
 
Laboratoř provádějící vyšetření likvoru musí zajistit provedení těchto analýz statimově: 
 1. Vzhled likvoru 
 2. Stanovení celkové bílkoviny kvantitativně 
 3. Stanovení glukózy 
 4. Stanovení laktátu 
 5. Kvantitativní cytologické zhodnocení 
 6. Kvalitativní cytologické zhodnocení 
 7. Spektrofotometrie likvoru  
Výsledek statim je nutné vydat do 1 hodiny po přijetí materiálu v laboratoři. 
  
Další doporučená speciální vyšetření likvoru dle typu pracoviště:  
 8. Stanovení IgG, IgA, IgM a albuminu v séru a likvoru s odhadem intratékální syntézy imunoglobulinů 

a stanovením funkce hemato-likvorové bariéry 
 9. Izoelektrická fokusace se specifickou imunodetekcí oligoklonálních pásů IgG 
10. Detekce likvorey 
11. Cytologické preparáty barvené na lipidy, nukleoly, železo (Fe3+) 
12. Stanovení dalších proteinů v likvoru a séru  
 
B/ Analytická fáze 
 
Doporučené metodické postupy prováděných vyšetření likvoru: 
1. Vzhled likvoru: hodnocení se provádí před a po centrifugaci likvoru 
2. Stanovení celkové bíkoviny: benzethonium chlorid nebo pyrogallolová červeň 
3. Stanovení albuminu: imunoturbidimetrie nebo imunonefelometrie 
4. Stanovení IgG: imunonefelometrie 
5. Stanovení IgM, IgA: imunonefelometrie s latexovými částicemi 
6. Stanovení dalších specifických proteinů: imunoanalytické metody s vysokou analytickou citlivostí 
(LIA, RIA, IRMA, ELISA, imunonefelometrie atd.) 
7. Stanovení glukózy: GOD – POD fotometricky nebo GOD elektrochemicky nebo metodou 
s hexokinázou 
8.  Stanovení laktátu:  LOD – POD fotometricky nebo UV fotometricky nebo LOD elektrochemicky 
9.  Kvantitativní cytologické zhodnocení: ve Fuchsově-Rosenthalově komůrce, počet   jaderných 

elementů po obarvení kyselým fuchsinem popř. jiným barvivem zdůrazňujícím jaderné elementy 
(toluidinová modř) a počet erytrocytů bez obarvení  

10. Kvalitativní cytologické zhodnocení : cytologický preparát, základní barvení:  
dle Pappenheima (May-Grünwald, Giemsa-Romanowski) nebo dle Papanicolaoua 
11. Cytologický preparát k průkazu lipidů, nukleolů, železa (Fe3+): speciální barvicí techniky 
12. Spektrofotometrie likvoru: ve viditelném spektru stanovení oxyhemoglobinu, methemoglobinu a 
bilirubinu s vyloučením hyperbilirubinémie 
13. Odhad intratékální produkce imunoglobulinů podle Reibera: graficky odečtem z příslušného 
diagramu nebo numericky výpočtem z Reiberovy rovnice (podrobnosti jsou dostupné na www.sekk.cz) 
14. Izoelektrická fokusace oligoklonálních IgG pásů s imunodetekcí: imunofixace nebo imunoblot 
15. Detekce likvorey: imunonefelometrické stanovení β-trace proteinu (L-prostaglandin D syntáza) 
nebo izoelektrická fokusace s imunodetekcí β-2-transferinu nebo β-trace  proteinu 
 
  
C/ Požadované analytické znaky vybraných metod v likvorologii 
 
Analytické vlastnosti: 



V  tabulce 1 jsou uvedeny u vybraných likvorových metod (celková bílkovina, albumin, glukóza, laktát, 
IgG, IgM a IgA) některé analytické znaky (reprodukovatelnost, bias a toleranční limity) dle doporučení 
společnosti Deutsche Gesellschaft für Liquordiagnostiks und Klinische Neurochemie, kterou vede prof. 
Reiber v Německu (tj. doporučená kriteria kvality dle Rilibäk pro rok 2004, dostupné například na  
http://www.uke.uni-hamburg.de/extern/dgln/qualitaetskontrolle.htm). 
 
Kalibrační materiál: 
Doporučený kalibrační materiál pro likvorové metody je součástí souprav výrobců, pouze u metody 
glukóza a laktát je vhodný i běžně používaný sérový kalibrátor. 
 
Kontrolní materiál: 
Doporučený kontrolní materiál uvádí appendix 2. 
 
 
Tab. 1 Požadované analytické znaky vlastnosti vybraných metod v likvorologii 
 

metoda celková 
bílkovina albumin glukóza laktát IgG IgM IgA 

CV [%] 
reprodukovatelnost 
dle Rilibäk 2004 
 

8,00 8,00 5,00 7,00 7,00 9,00 10,0 

bias [%] 
dle Rilibäk 2004 
 

8,00 8,00 6,00 7,00 7,00 9,00 10,0 

toleranční limity [%] 
dle Rilibäk 2004 
 

27,0 27,0 18,0 23,0 24,0 31,0 32,0 

doporučený 
kalibrační materiál 
 

součástí použitého setu  běžně používaný 
sérový součástí použitého setu 

doporučený 
kontrolní materiál 
 

speciální likvorový nebo 
močový 

běžně používaný 
sérový, speciální 
likvorový, močový 
(glukóza) 

speciální likvorový 

 
Literatura - viz appendix 3. 
 
Na 1. revizi doporučení pracovali: 
Doc. MUDr. Adam Pavel, CSc., 
RNDr. Andrýs Ctirad, PhD., 
RNDr. Friedecký Bedřich, PhD., 
MUDr. Kalla Karel 
RNDr. Ing. Kelbich Petr 
RNDr. Král Vlastimil, CSc., 
MUDr. Marečková Helena, CSc.,  
MUDr. Mrázová Kateřina 
Ing. Ženková Jana 
 
 



Appendix 1 
 
Získání odborné způsobilosti v oblasti cytologie likvoru 

 
Odbornou způsobilost v oblasti cytologie likvoru získává  vysokoškolák pracující na pracovištích 
klinické biochemie ověřením znalostí před komisí jmenovanou katedrou patologie IPVZ. 
Obor patologie je garantem morfologických vyšetření. Zkušební komise je tříčlenná. 
Uchazeč o ověření znalostí se hlásí na katedru patologie IPVZ. Pokud se sejde alespoň cca 5 
uchazečů, stanoví se termín zkoušky tak, aby jej uchazeč měl k dispozici s šestitýdenním předstihem. 
Zkouška sestává ze dvou teoretických otázek týkajících se cytologie likvoru, ohodnocením buněk na 
promítaných obrázcích (dia) a zhodnocením preparátů. 
Po úspěšném složení zkoušky obdrží uchazeč od IPVZ osvědčení o odborné způsobilosti v oblasti 
cytologie likvoru. 
 
Appendix 2 
 
Kontrolní materiál 
 
Doporučený kontrolní materiál pro metodu celková bílkovina, albumin je likvorový nebo močový 
např. BIORAD (Liquichek Spinal Fluid Control, Liquichek Urine Chemistry Control), DADE BEHRING 
(N/T Protein Control LC), MAS CSF a UrichemTRAK (dodává firma MEDISTA), RANDOX (CSF 
Control – assayed, Urine Control – assayed), popř. kontrolní materiál dodávaný v soupravách výrobců. 
 
Pro glukózu je vhodný běžně používaný sérový kontrolní materiál, kterých je na trhu velký výběr, 
močový nebo likvorový např. BIORAD (Liquichek Spinal Fluid Control, Liquichek Urine Chemistry 
Control), MAS CSF a UrichemTRAK (MEDISTA), RANDOX (CSF Control – assayed, Urine Control – 
assayed) a další. 
 
Pro laktát je vhodný též jako pro glukózu běžně používaný sérový kontrolní materiál nebo likvorový 
např. BIORAD (Liquichek Spinal Fluid Control), MAS CSF (MEDISTA), RANDOX (CSF Control – 
assayed) 
 
Pro likvorové metody IgG, IgM a IgA je doporučován kontrolní likvorový materiál výrobců souprav 
např. DADE BEHRING (N/T Protein Control LC) nebo dalších firem dodávajících likvorovou kontrolu 
kvality např. BIORAD (Liquichek Spinal Fluid Control), MAS CSF (MEDISTA), RANDOX (CSF Control 
– assayed). 
 
Appendix 3 
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Příloha č. 5 
 
 

  
Česká společnost klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) 

 
Česká společnost nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) -sekce imunoanalytických metod 

 
Česká gynekologicko-porodnická společnost (ČGPS ČLS JEP) 

 
Společnost lékařské genetiky ČLS JEP (SLG ČLS JEP) 

 
Referenční laboratoř MZ ČR pro klinickou biochemii  

 
Novelizované doporučení z 8. 12. 2005 

 
Doporučení o laboratorním screeningu vrozených vývojových vad v prvním a druhém trimestru 

těhotenství 
 
I. Požadavky na laboratoře 

 
1.        Podmínkou pro zařazení laboratoře do sítě laboratoří provádějících laboratorní screening 

vrozených vývojových vad (VVV) je doložitelné provádění minimálně 1 000 screeningových vyšetření 
ročně, což platí jak pro první I., tak i pro II. trimestr, aby byly spolehlivě určeny mediány stanovovaných 
analytů pro daný gestační věk.  

 
2.         Laboratoř musí mít pracovníka odpovědného za provádění screeningu a za systém vnitřní i 

externí kontroly kvality (vysokoškolsky vzdělaný pracovník se specializovanou způsobilostí v klinickém 
laboratorním oboru). 

 
3.          Laboratoř používá účinný systém vnitřní kontroly kvality, zúčastňuje se externího hodnocení 

kvality nejméně ve 2 kontrolních cyklech ročně a vlastní platné příslušné certifikáty/osvědčení. 
 
4.          Laboratoř má vypracovaný postup pro odběr, transport a skladování vzorků, které provádí 

v souladu s požadavky na preanalytickou fázi. 
 
5.          Laboratoř musí spolupracovat s ošetřujícím gynekologem a genetickým pracovištěm, které 

provádí konečné vyhodnocení screeningu. Výsledek výpočtu rizika VVV musí být laboratoří vydán 
nejpozději do tří pracovních dnů od přijetí vzorku. Výsledky stanovení jednotlivých analytů musí být 
pracovištěm vydávány nejen v absolutní hodnotě, ale i v násobcích mediánu pro daný gestační věk. 
Výsledek screeningu je předáván požadujícímu gynekologickému pracovišti, které je odpovědné za 
další postup. 

 
6.          Přehled pracovišť provádějící laboratorní screening VVV je veden  při RL MZ ČR pro KB v Praze. 

Tyto informace jsou uvedeny na webové stránce - http://ukb.lf1.cuni.cz/~dbezd/Laboratore.htm  
 
 
II. Sledované parametry 
 
1. Markery  screeningu VVV 

• Doporučené laboratorní markery pro I. trimestr – PAPP-A (případně free-beta hCG), odběr 
v 10.týdnu těhotenství 

• Doporučené laboratorní markery pro II. trimestr – hCG, AFP (případně uE3), odběr v 15.-17. 
týdnu těhotenství 

• Ultrazvukové markery I. trimestru – NT (nuchální trasnlucence), NB (nosní kůstka), provádí se 
v 11.-12. týdnu těhotenství 

 
 



2. Závazná preanalytika a analytika 
 
2.1. Preanalytické požadavky 
 
Analyt Odebíraný 

materiál (*) 
Stabilita séra 
(plazmy) při +20 
až +25 st. C 

Stabilita séra 
(plazmy) při +4 až 
+8 st. C 

Stabilita séra 
(plazmy) při  
-20 st. C 

Volný beta-hCG Plná krev 6 h 1 d  1 r 
hCG Plná krev 1 d 3 d 1 r 
AFP Plná krev 1 d 7 d 3 m 
Volný estriol Plná krev 1 d 2 d 1 r 
PAPP-A Plná krev 6 h 1 d 2 m 
 
*Vlastní stanovení se provádí v krevním séru. 
 
 
2.2. Analytické požadavky I. 
 
Analyt Způsob 

validace 
Návaznost* Doporučené metody 

Volný beta-
hCG 

1x ročně WHO 4th IS 
NIBSC 

Trace 

hCG 1x ročně WHO 4th IS 
NIBSC 

IRMA, fluorescenční 
chemiluminiscenční metody 

AFP 1x ročně WHO 1th IS 
NIBSC 

IRMA, fluorescenční 
chemiluminiscenční metody  

Volný 
estriol 

1x ročně Refer.metoda 
Siekmann et al., J.Steroid Biochem. 11 
(1979) 117-123           RIfB Bonn (G) 

 

PAPP-A 1x ročně neexistuje Trace, ILMA, IRMA 

 
*Podrobné a průběžně aktualizované informace o referenčních metodách a referenčních materiálech 
lze nalézt např. na webové adrese http://www.bipm.org  (konkrétně např. dokument 
http://www.bipm.org/utils/en/xls/jctlm_listI.xls, dostupné též z www.cskb.cz a www.cmi.cz) nebo jen o 
referenčních materiálech na webové adrese: http://www.nibsc.ac.uk/ 
 
2.3. Analytické požadavky II. 
 
Analyt Opakovatelnost** Reprodukovatelnost** Vychýlení 

(Bias) 
Volné beta-hCG 6 % 10 % < 3% 
hCG 6 % 10 % < 3% 
AFP 6 % 10 % < 3% 
Volný estriol 6 % 10 % < 5% 
PAPP-A 8 % 12 % < 5% 
 
**průměrná hodnota ze tří koncentračních hodnot v rozmezí pracovního intervalu 
 
3. Validace a nejistota měření 
Laboratoř má provedenu validaci metod a stanovenu rozšířenou nejistotu měření v souladu 
s doporučením odborných společností např. www.cskb.cz   Doporučení pro určení odhadů nejistot 
výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích. 
 
4. Doporučený systém externí kontroly kvality: 

Pro I.trimetr –UK NEQUAS 



Pro II.trimestr – SEKK, DGKC  
 
 
III. Vydávání výsledků – výpočet rizika  
 
1. Výpočet rizika vrozené vývojové vady musí být prováděn pomocí spolehlivého počítačového 
programu, který upozorňuje na zvýšené riziko minimálně tří nejdůležitějších vývojových vad – trizomie 
21.chromosomu (M.Down), trizomie 18.chromosomu (M.Edwards) a defektu neurální trubice (NTD). 
Hodnotící program užívá buď laboratoř nebo spolupracující genetické pracoviště. 
 
2. Požadavky na screeningový software v I. trimestru jsou uvedeny na 
www.fetalmedicine.com/software_spec.htm 
 
3. Systém případné kombinace screeningu v I.a II.trimestru je dán dohodou mezi laboratoří, 
gynekology a genetiky. Jako nejvýhodnější je preferován integrovaný (sekvenční) screening. Při zachování 
systému tří vyšetřovaných biochemických parametrů je nejefektivnější stanovení PAPP-A v I.trimestru a 
hCG a AFP ve II.trimestru. Ve spojení s hodnotou NT měřenou v I. trimestru je možné zachytit více než 
90% postižených těhotenství. 
 

 
 
IV. Další doporučení  
 
1. Pro provádění screeningu v I. trimestru těhotenství je nutné změření NT (nuchální translucence)      
dle metodiky Fetal Medicine Foundation – London (prof Nicolaides) a její vyhodnocení v mediánech. 
Vyšetření může provádět gynekolog po absolvování příslušného školení s vydáním akreditace k tomuto 
vyšetření Výborem UZ sekce  ČGPS ve spolupráci s FMF Londýn. 
  
2. Pro spolehlivé stanovení gestačního stáří pro screening je nutné ultrazvukové vyšetření plodu. 
Referenční měření pro určení gestačního stáří je ultrazvukové měření CRL v 11+0 – 13+0 týdnu gravidity. 
 
3.   Imunoanalytické pracoviště musí být schopno stanovit také hladinu AFP v plodové vodě, případně i  
katalytickou aktivitu acetylcholinesterasy v plodové vodě, jako potvrzení defektu neurální trubice, pokud to 
požaduje genetické pracoviště, které provádí vyšetření plodové vody (stanovení karyotypu). I u těchto 
vyšetření musí pracoviště splňovat alespoň výše uvedené požadavky na interní kontrolu kvality. 

 
4.   K hodnocení výsledků screeningu a informování o nových trendech se každý rok koná setkání 
odpovědných pracovníků všech laboratoří v rámci Imunoanalytických dnů. 

 
 

Doc. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 
předseda České společnosti klinické biochemie ČLS JEP 
 
 
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 
vedoucí Referenční laboratoře MZ ČR pro klinickou biochemii 
 
 
Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 
předseda sekce imunoanalytických metod České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP 
 
 
MUDr. Vladimír Dvořák 
předseda České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP 
 
 
Prof. MUDr. Petr Goetz, CSc. 
předseda Společnosti lékařské genetiky ČLS JEP 
 



Příloha č. 6 
 

Zápis z 28. schůzky CZEDMA, 
konané dne 23. listopadu 2005 

Medesa, Polička 
 

 
Přítomni: Vrat. Svoboda, O. Klepárník, P. Šmídl, A. Pabiánová, J. Drexler, Petr Svoboda,  
                  P. Giacintov, R. Zitta, K. Mudra, B.Chmelíková, P. Karešová, T. Kaláb, T. Hrček, 
                  V. Hrčková, I. Holoubková, R. Jedličková, J. Vočková 
 
 
Průběh schůzky: 
 
 
6) Informace ze schůze výboru ČSKB 10.11.05 – referoval O. Klepárník,   
Jedním z hlavních bodů pozvání jednání byl náš dopis pojišťovnám o EHK.  K dopisu bylo přiloženo 
Doporučení č.1 ČSKB k systému EHK z 6.9.1999, kde pro EHK doporučují SEKK, ze zahraničí pak 
DGKC. Dopis spolu s naší brožurou byl předán výboru - A. Jaborovi.  
Byl vznesen dotaz ke sdělení do ČTK, naše kampaň ohledně IVD byla přijata vcelku příznivě. 
Přítomný Dr. Friedecký chce s CZEDMA spolupracovat na výkladu EHK a ev. interpretace  výsledků 
nebo nesrovnalostí - shodli jsme se na potřebě vytvoření pracovní skupiny,  
Dr.Friedecký přislíbil navrhnout z našich členů - firem odborníky, fundované v metrologii. 
O. Klepárník za CZEDMA projevil maximální ochotu k jednání pod podmínkami 
a) musí zůstat zachována pluralita poskytovatelů EHK 
b) pomocí EHK nesmí docházet k diskriminaci výrobců. 
Zápis ze schůze výboru  ČSKB bude k dispozici cca za 14 dnů. 
Místopředseda Petr Šmídl  a Petr Svoboda byli pověřeni vést další jednání na téma EHK se SEKK, 
NASKL a ČSKB. Musíme proto prosazovat, aby jak při EHK, tak při akreditacích, se postupovalo podle 
platných českých norem (jde o harmonizované evropské normy) a pak bude vše v pořádku 
Odpověď na dopis z 13.5.05 ohledně vystavovací plochy jsme nedostali, A. Jabor předložil návrh 
odpovědi: minimální prostor 4 m2 a cena pro sponzory 8000,- Kč a pro ostatní 10 000,- Kč za m2  na 
celostátní akce ČSKB. Bereme to na vědomí, byť to zůstává cca 2x více než jsme navrhovali.  
Za těchto podmínek je možné, že některé akce se zúčastníme jako CZEDMA a plochu rozdělíme a 
přeprodáme zájemcům z řad členů ( POZOR na DPH, CZEDMA není plátce). 
 
 
 
 
 Zapsala J. Vočková 
 
 


