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ENCYKLOPEDIE LABORATORNÍ MEDICÍNY

Bilyk I., Sedláková J.
OKBH Nemocnice Kladno

Encyklopedie laboratorní medicíny (kolektiv autorů) je zpracována v elektronické podobě
formou hypertextu na CD ROM. Je určena ke vzdělávání laboratorních i klinických pracovníků
a k běžnému praktickému využívání. V úvodu našeho sdělení chceme přiblížit historii vzniku,
autorský kolektiv, obsah a napomoci čtenáři v orientaci při používání CD. Jednotlivé verze
vznikaly v pořadí: verze 1. 00 – 4. prosinec 2002, použito oficiální označení Encyklopedie
laboratorní medicíny I, ISBN 80-238-9775-6, počet dokumentů 1299; verze 2. 00 – květen
2003 – Encyklopedie laboratorní medicíny 2, počet dokumentů 2015; verze 3. 00 – prosinec
2003 – Encyklopedie laboratorní medicíny 3, počet dokumentů 2800. Sdělení navazuje na
předchozí představení Encyklopedie v průběhu odborných akcí a ukazuje posluchačům směr
vývoje Encyklopedie, rozrůstání autorského kolektivu a postupné rozšiřování obsahu
Encyklopedie.

Obsah je členěn do třiceti kapitol a podkapitol hypertextově uspořádaných a provázaných
s velkým množstvím hesel, dostupných také přes Rejstřík Encyklopedie. Zároveň jsou na CD
dostupné aktualizované datové soubory Národního číselníku laboratorních položek,
Preanalytické fáze a Referenčních mezí informačního systému SLP. Druhá část sdělení
prezentuje představy autorského kolektivu o čtvrté verzi díla s upraveným názvem
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi, která bude veřejnosti představena
v září 2004. V připravovaném vydání se autorský kolektiv zaměří na doplnění o úvodní
kapitoly z hematologie, imunologie, genetiky a molekulární biologie, chemometrie,
terapeutického monitorování léčiv a rozšíření současných kapitol.

EXTERNÍ HODNOCENÍ V MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ DIAGNOSTICE
EXTRAHUMÁNNÍHO GENOMU

Blažková J., Plíšková L., Hrochová K.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF Hradec Králové

Předmětem sdělení je informace o externím hodnocení kvality (EHK) molekulárně
biologických technik (založených na analýze DNA/RNA) využívaných v diagnostice
extrahumánního genomu. Mezilaboratorní porovnávací studie měření DNA/RNA slouží
k zajišťování jejich kvality a k posuzování odborné způsobilosti laboratoří, které tyto metody
používají v laboratorní diagnostice.

V této práci se zaměřujeme na nejrozšířenější program EHK v Evropě – mezinárodní
program Quality Control for Molecular Diagnostics (QCMD). Jednotlivé části programu jsou
koncipovány nejen na kvalitativní, ale i na kvantitativní bázi, dovolují nejen vyhodnotit
srovnatelnost výsledků laboratoře se souborem ostatních účastníků, ale také posoudit meze
detekce užívaných metod v laboratoři. Dále poskytují cenné informace o aktuální úrovni
analýz DNA/RNA v evropských zemích.

V České republice prozatím neexistuje žádný program EHK v molekulárně biologické
diagnostice extrahumánního genomu. Prozatím jedinou možností je účast v zahraničním
programu tohoto typu. Výhodou zahraničních programů EHK je široké spektrum hodnocených
analytů a vysoký počet účastníků.

Naše laboratoř se účastní všech dosud připravovaných programů QCMD. Obecným
pravidlem by mělo být, že každá laboratoř, zabývající se molekulárně biologickou
diagnostikou v klinických laboratořích, by měla mít vypracovaný systém vnitřní kontroly kvality
a zúčastňovat se některého programu externího hodnocení kvality. Tento druh programů
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4. další vyšetřovací metody – fibrinogen, homocystein; je sem možné zahrnout i řadu
základních biochemických vyšetřovacích metod (od glykemie a oGTT až po TSHS)
používaných k detekci jiných rizikových faktorů vzniku aterosklerózy, včetně diagnostiky
sekundárních hyperlipoproteinemií.

HOMOCYSTEIN A ATEROSKLERÓZA, VÝZNAM STANOVENÍ, INDIKACE
K VYŠETŘENÍ

Dvořáková J., Hyánek J.
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha 5

Zvýšená hladina celkového homocysteinu v krvi (hyperhomocysteinemie) je novým
rizikovým faktorem urychlujícím rozvoj aterosklerózy a kardiovaskulárních chorob. Příčiny
vzniku jsou multifaktoriální – dědičné a získané. Při hyperhomocysteinemii dochází
k poškození cévního endotelu a k indukci prokoagulačního stavu. Mírná
hyperhomocysteinemie (12 – 30 µmol/l) se vyskytuje u 5 až 20% populace a až u 40%
pacientů s kardiovaskulárními chorobami. Hodnocení homocysteinu jako rizikového faktoru
lze srovnat s kouřením a hyperlipidemií. Relativní riziko činí nejméně 1, 3 – 1, 7 pro zvýšení
homocysteinu o 5 µmol/l. Při existenci dalších rizikových faktorů (kouření, hypertenze,
diabetes, hyperlipidemie) se celkové riziko dále zvyšuje. Na základě dnešních znalostí se
doporučuje stanovení homocysteinu u rizikových skupin pacientů. Mělo by být součástí
individuálního rizikového profilu pacientů s kardiovaskulárními chorobami (ischemickou
chorobou srdeční, ischemickou chorobou dolních končetin, aterosklerózou mozkových tepen,
u žilních trombóz a plicních embolií). Stanovení homocysteinu se dále doporučuje u osob
s vysokým rizikem kardiovaskulárního postižení s pozitivní rodinnou anamnézou, arteriální
hypertenzí, u kuřáků, diabetiků, nemocných s poruchou metabolismu lipidů a metabolickým
syndromem nebo závažným onemocněním ledvin. Protože riziko stoupá s věkem, bylo by
vhodné vyšetřit hladinu homocysteinu i u zdravých osob nad 50 let věku. Další cílovou
skupinou jsou stavy spojené s nedostatkem vitaminů (vegetariánství, zánětlivé choroby střev,
užívání některých léků...). Aby bylo možno doporučit celopopulační screening, musí být ještě
provedena či dokončena řada klinických studií.

PROCES PŘÍPRAVY LABORATOŘÍ ÚKBLD VFN NA AKREDITACI PODLE ISO
17025 S OHLEDEM NA PŘECHOD PODLE ISO 15189

Farkačová J., Dušková B.
ÚKBLD VFN a 1. LF UK Praha

Příspěvek předkládá naše zkušenosti při přípravě dokumentů i celého systému řízení jakosti
podle požadavků normy ISO 17025. Proč jsme se rozhodli pro akreditaci tak velkého
a různorodého pracoviště. Jaká je politika a cíle jakosti jednotlivých laboratorních úseků.
Ukazuje naše počáteční kroky při vytipování vhodných pracovníků, rozdělení jejich
pravomocí a odpovědností. Popisuje postup při přípravě příručky jakosti i směrnic pro odběr
primárních vzorků, postupy pro vydávání výsledků i jak je podle směrnice prováděna
personální práce. Při přípravě systému řízení jakosti byla věnována pozornost preanalytickým
a postanalytickým procesům, čímž byla zohledněna norma ISO 15189.

porovnávání zkoušek lze považovat za počátek ustanovení systémů řízení kvality
v molekulární diagnostice a tím i za podklad akreditačních procesů.

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI A KVALITA PRÁCE V KLINICKÉ BIOCHEMII.

Dastych M.
Oddělení klinické biochemie a hematologie FN Brno

Norma ISO 9001:2000 popisuje systém řízení jakosti (SŘJ), Quality Management System
(QMS) v obecných pravidlech popisu a řízení procesů. SŘJ se řídí stejnými principy ve výrobě,
službách, výzkumu, ve zdravotnické léčebně preventivní péči, klinické laboratoře nevyjímaje.
Implementace SŘJ začíná popisem hlavních a podpůrných procesů pracoviště s označením
(pojmenováním) kritických míst, které vyžadují z pohledu SŘJ zvýšenou pozornost
a zavedením takových opatření, která sníží možnost chyby na minimum a v případě jejího
vzniku umožní její včasné odhalení a nápravu. V případě klinické biochemie se hlavní proces
dělí na preanalytickou, analytickou a postanalytickou fázi.

Norma zavádí pořádek v dokumentaci, vyžaduje definování pravomocí a odpovědnosti
pracovníků a důsledné řešení vzniklých problémů adresnými termínovanými úkoly. Klade důraz
na zajištění fungující vertikální i horizontální komunikace, předávání informací a zpětnou vazbu.
V normě je zakotven fenomén neustálého zlepšování, jako cíl činnosti celého pracovního
kolektivu a pracoviště, jako celku. Postupu na spirále zlepšování lze dosáhnout soustavným
objektivním vyhodnocováním plnění stanovených cílů, využitím zpětnovazebných mechanizmů
a sledování účinnosti nápravných a preventivních opatření k odstranění a předcházení chyb.

Zavedení SŘJ podle normy ISO 9001:2000 vytváří vhodné prostředí pro implementaci
norem zaměřených na specifické požadavky pro zajištění odborné kvality a odborné
způsobilosti pracoviště (ISO 15189, ISO 17025).

ATEROSKLERÓZA – JAK DÁLE V LABORATORNÍ DIAGNOSTICE

Dlouhý L., Škrabálek P., Švébišová H., Růžičková I.
Poradna pro hyperlipidémie, Oddělení klinické biochemie, Krajská nemocnice Liberec

Při vzniku aterosklerózy se dle současných znalostí může uplatňovat více než 280 různých
rizikových faktorů. Řadu z nich je možné detekovat laboratorními vyšetřovacími metodami,
které lze rozdělit do 4 skupin:

1. klasické vyšetřovací metody vycházející z lipidové teorie vzniku aterosklerózy: kromě
základního souboru parametrů (celkový a HDL-cholesterol, triacylglycerol) je na našem
pracovišti považováno za důležité vyšetřovat (v indikovaných případech): apolipoprotein A-
I, apolipoprotein B, LDL-cholesterol přímým stanovením, lipoprotein Lp(a), a jen výjimečně je
prováděno elektroforetické vyšetření lipoproteinů. 

2. vyšetřovací metody vycházející z pojetí aterosklerózy jako zánětlivého (chronického)
postižení stěn tepen: patří sem řada parametrů z oblasti proteinů akutní fáze a cytokinů,
v našem prostředí je používán CRP a v současné době je testován jako další vhodný parametr
SAA (sérový amyloid A – jehož zvýšené hodnoty až několik let před AIM mohou provázet
nestabilní anginu pectoris – probíhá lokální produkce SAA endoteliálními buňkami stěn artérií
při porušení celistvosti aterosklerotického plátu).

3. molekulárně biologické vyšetřovací metody (DNA diagnostika) – liberecké pracoviště
pracuje jako regionální centrum projektu MEDPED (viz internetové stránky České společnosti
pro aterosklerózu) pro Liberecký kraj a má možnost odesílat vzorky krve do brněnského
centra projektu MEDPED, kde je prováděn průkaz mutace genu pro LDL receptory a mutace
v genu pro apolipoprotein (apo) B -100.
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zajišťuje po centrifugaci dokonalé oddělení séra nebo plasmy od sedimentovaných krvinek.
Testovací několihodinový transport vzorků odebraných do zkumavek s gelem nevedl k žádné
změně v kvalitě séra nebo plasmy ani ke změně vyšetřovaných parametrů. Transport potrubní
poštou se jeví jako nejméně šetrný k vyšetřovanému biologickému materiálu. Provedli jsme
několik testů, kdy odběr od jednoho pacienta byl dopraven do laboratoře potrubní poštou
a druhý vzorek jsme přinesli do laboratoře osobně. I ve vzorku, kde není okem patrná
hemolýza jsou např. hodnoty volného Hb několikrát vyšší. Výsledky tohoto testování jsou
hlavním předmětem tohoto posteru.

ANALYTICKÁ SUPERVIZE RYCHLÝCH ORIENTAČNÍCH PRŮKAZŮ NÁVYKOVÝCH
LÁTEK 

Hurtíková P., Haklová L., Hlaváčková H., Voříšek V.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové

Cílem práce bylo ověřit senzitivitu, specifičnost a účinnost 11 vybraných
imunochromatografických testačních proužků pro průkaz abusu drog a podat přehled
o kvalitě jednotlivých testovaných výrobků.

Materiál: Pro testování bylo zvoleno 50 vzorků močí pacientů z detoxikačního centra
a poraden Psychiatrické kliniky.

Analytická metodika: Imunoprecipitační chromatografické proužky, instrumentální
imunochemická technika EMIT II (přístroj Vitalab Viva firmy Dade Behring). Konfirmace byla
prováděna pomocí GC/MS (Magnum Finnigan MAT). Vzorky byly dekonjugovány pomocí
enzymu B-glukuronidázy a extrahovány na pevné fázi (C-18, kolonky Certify II, Variant, Inc.)

Výsledky: Hodnota specifičnosti u amfetaminů, kannabinoidů, opiátů a metabolitů kokainu
byla u většiny rychlotestů až 100%.

Hodnota senzitivity u detekce amfetaminů se pohybovala v intervalech 33 – 60%, u opiátů
a metabolitů kokainu nebyla pro dostatečný počet pozitivních vzorků vyhodnocena.

Závěry: Nízká senzitivita u detekce amfetaminů svědčila pro možnost výskytu falešně
negativních výsledků. Celková klinická účinnost detekce amfetaminů a kannabinoidů
stanovená pro jednotlivé kity různých výrobců se pohybovala mezi 94 – 98%. Tento interval
znamená jisté zlepšení kvality kitů všech testovaných výrobců. V roce 2004 bude tato studie
rozšířena o testování ve slinách, v budoucnu bychom rádi zpřesnili naši statistiku rozšířením
souboru pozitivních výsledků.

NORMA ISO 15189: VÝZNAM A APLIKACE

Jabor, A.
Oddělení klinické biochemie a hematologie Nemocnice Kladno, Katedra klinické biochemie
IPVZ Praha

Mezinárodní norma ISO 15189:2003 "Medical laboratories – Particular requirements for
quality and competence" je po dlouhé době příprav schváleným dokumentem, který se
zabývá kvalitou a způsobilostí klinických laboratoří, připravuje se český překlad. Norma
vychází z řady zdrojů (ISO Guide 25, EN 45001, ISO řady 9000, Essential criteria for
quality systems in medical laboratories EC4 a další) a klade hlavní důraz na klinickou stránku
vyšetřování v klinických laboratořích (preanalytickou fázi, postanalytickou fázi a konzultační
činnosti laboratoře) a na potřeby pacientů. Diskuse o použití této normy při přípravě
klinických laboratoří na akreditaci byly ukončeny jasným stanoviskem EC4, která tuto normu
(a nikoli normu ISO 17025) považuje za východisko akreditace klinických laboratoří. Jako
hlavní důvod uvádí právě zdravotnický rozměr služeb, které klinické laboratoře poskytují.

ŘÍZENÍ DOKUMENTACE A ZÁZNAMŮ V AKREDITOVANÉ LABORATOŘI

Fischerová A.
Systémy jakosti, Žďár n.Sáz.

Cílem přednášky je účastníky v přehledu seznámit s požadavky na řízení dokumentace
a záznamů v akreditované laboratoři. Normy, které popisují systém managementu řízení
v laboratoři vyžadují, aby způsoby plnění v nich uvedených požadavků byly popsány formou
dokumentovaných postupů. Nestačí tedy vykonávat činnosti ke splnění požadavků rutinně, ale
tyto činnosti musí být prováděny přesně podle vytvořených dokumentovaných postupů.
Samostatnou oblastí je řízení počítačových dat, ze které vyplývají také požadavky na
laboratorní informační systém.

Pro ilustraci zde budou uvedené nejčastěji se vyskytující neshody při auditu této oblasti
systému managementu řízení.

ÚSKALÍ V ANALYTICE LP(a)

Horák P.
OKB Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, Biochemická laboratoř a metabolická
poradna MUDr. Magrota, Ústí nad Labem

Celá řada studií prokázala význam Lp(a) jako nezávislého rizikového faktoru předčasného
rozvoje aterosklerozy. Přesto jeho analýza nepatří k frekventovaným vyšetřením v klinicko-
biochemické diagnostice. Přínos vyšetřování Lp(a) a validita získaných výsledků bývá často
zpochybňována. V přednášce jsou rozebírány příčiny, které vedou k tomu, že Lp(a) je
opomíjeným analytem. Vysoký geneticky podmíněný strukturní polymorfismus apo(a) vede
k rozdílné imunoreaktivitě jednotlivých izoforem Lp(a), což má za důsledek nesoulad mezi
analýzami pacientských sér získanými různými imunochemickými metodami a komplikuje
přípravu primárního kalibračního materiálu. Složitost vlastní role Lp(a) v patogenezi
aterosklerozy vyplývá z komplexnosti biologického účinku s prolínáním lipidových,
antifibrinolytických a prozánětlivých aterogenních mechanismů. S tím souvisí nedostatečně
zvládnuté terapeutické ovlivnění vyšších hladin Lp(a). Distribuce koncentračních hladin Lp(a)
je v populaci značně heterogenní s prevalencí hladin nad 300mg/l více než 30%. Prokázané
zvýšené riziko fatálních komplikací aterosklerozy při zvýšené hladině Lp(a) akcentuje nutnost
exaktního pochopení jeho biologických účinků a dosažení souladu mezi používanými
analytickými metodami.

VLIV RŮZNÝCH FOREM TRANSPORTU BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU NA KVALITU
ANALYTICKÉHO VZORKU

Horáková H., Budíková H.
Oddělení klinické biochemie a hematologie, FN Brno – Bohunice

Kvalita analytického vzorku závisí na několika faktorech. Na dodržení standardu
správného odběru, na volbě vhodného odběrového systému a na způsobu transportu do
laboratoře ke zpracování. Ve FN Brno se vzorky do laboratoří transportují 3 způsoby: a)
donáškou, b) potrubní poštou, c) dovozem z detašovaných pracovišť.

Při transportu biologického materiálu donáškou se nesetkáváme s problémy. Zde je důležité
zajistit včasnost a šetrnost donášky sanitářem. Transport z detašovaných pracovišť je zajištěn
automobilem se zabudovaným chlazením v přepravním prostoru. Vzorky krve jsou před
transportem centrifugovány. Ve FN Brno se používá odběrový systém Sarstedt s gelem, který
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U příjemců byla po TL sledována koncentrace Hb, sérové koncentrace močoviny a kreatininu,
clearance kreatininu podávání KT, diuréza.

Výsledky a závěry: U dárců orgánů s vyšší koncentrací Hb, byla hodnota p-Se významně
vyšší, než u dárců s nižší koncentrací Hb. U dárců, kterým byly podány KT a měli nižší
koncentraci Hb, byla hodnota p-Se významně nižší než u dárců bez KT. Domníváme se, že
transfundované ery potřebují k činnosti svého antioxidačního aparátu selen (Se), jeho
koncentrace v plazmě proto po podání ery klesá. Příjemci ledviny, kterým byly podávány KT,
měli všechny sledované parametry funkčnosti ledvinného štěpu horší ve srovnání s příjemci
ledviny, kterým nemusely být podávány KT. Domníváme se, že vyšší koncentrace p-Se u dárců
orgánů, jsou způsobeny sníženým využíváním Se buňkami. Tím stoupá riziko vzniku
reaktivních forem kyslíku, kterými je štěp poškozován. Nižší koncentrace p-Se u dárců orgánů
po podání antidiuretického hormonu svědčí o "lepším stavu" ledviny plánované
ktransplantaci.
Sponzorováno grantem FR VŚ č. 1720/G3

STANOVENÍ CYTOKINŮ V EXPERIMENTÁLNÍCH STUDIÍCH S VYUŽITÍM ELISA
DUO SETU (R&D SYSTEMS)

Kakrdová, D., Živná, H., Menclová, V. Živný, P.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci
Králové, Ústav fyziologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Cílem sdělení je naše zkušenost s možnosti stanovení velkých sérií cytokinů IL-6
a TNF-α v rámci výzkumných studií pomocí souprav ELISA Duo set (R&D Systems). 

Materiál a metody: pro potřebu zpracovat velké množství vzorků z experimentů na
zvířatech jsme zakoupili u firmy Biomedica od R&D Systems dva sety Rat IL-6 Duo set a Rat
TNF-α Duo Set, jejich ekonomickou výhodnost jsme porovnávali se soupravami TNF-α rat
(192 stanovení) a IL-6 human (96 stanovení). Při použití Duo setu je možno pracovat až s 19
destičkami o 96 jamkách pro každý cytokin, náročnější je však jejich příprava. 

Výsledky a závěry: pro zpracování velkých sérií vzorků, a to zejména v experimentální
práci je využití tohoto typu souprav nejen ekonomicky, ale i časově velmi výhodné. Nevýhoda
je v náročnější přípravě destiček a reagencií.
Studie byla podpořena grantem MSM 51100003

TUMOROVÉ MARKERY A JEJICH BUDOUCNOST

Kapustová M., Vočková J., Schneiderka P.
Oddělení klinické biochemie, Onkologická klinika, FN Olomouc

Úvod: Podstatou nádorového růstu je buněčná proliferace, která se vymkla fyziologické
kontrole. Mutace, které způsobují změnu normálního buněčného fenotypu v nádorový,
postihují převážně dva typy genů: proonkogeny a nádorové supresorové geny. Výsledkem
aktivace onkogenů či inaktivace supresorových genů je disproporce mezi přírůstkem
a zánikem buněk, která vede k růstu nádoru.

Diagnostika: Základním předpokladem pro úspěšnou léčbu nádorového onemocnění je
včasná diagnóza. Zatím nejsou k dispozici metody odhalující počáteční fáze nádorového
růstu. Rozhodující podíl na diagnostice nádorů mají metody zobrazovací, endoskopické,
histologické, metody biochemické a někdy i metody molekulárně biologické.

Nádorové markery: Biochemická vyšetření nádorových markerů (TM) mají především
význam při monitorování nádorového onemocnění cestou sledování časové dynamiky
a hodnocení změn jejich koncentrací v séru v průběhu terapie. Roste význam vyšetřování

V Ćeské republice byla norma ISO 15189 prezentována průběžně během svého vzniku
a český pracovní překlad varianty FDIS publikován již před 3 lety (systém SLP). V roce 2003
byla publikována první skupina Národních standardů pro klinické laboratoře (www.cskb.cz),
které z normy ISO 151589 vycházejí. V březnu roku 2004 schválilo Ministerstvo
zdravotnictví zbývající Národní standardy programu zvyšování kvality, takže jsou veškeré
požadavky ISO 15189 (včetně požadavků na etiku a laboratorní informační systémy) nyní
v Národních standardech obsaženy.

VYUŽITÍ MIKRODIALÝZY PRO SLEDOVÁNÍ ZMĚN PRŮTOKU KRVE KOSTERNÍM
SVALEM, JÁTRY A LEDVINAMI U POTKANŮ PO ČÁSTEČNÉ HEPATEKTOMII,
ČÁSTEČNÉ NEFREKTOMII A PO PŮSOBENÍ TETRACHLÓRMETANU

Kakrdová, D., Hrubá, P., Živný, P., Živná, H., Palička, V.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci
Králové, Ústav fyziologie, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta lékařská v Hradci Králové

Úvod: Mikrodialýza je metoda vhodná k monitorování průtoku krve a ke zjišťování
koncentrace analytů v intersticiu různých tkání. Průtok je stanoven pomocí přídavku tzv. flow
– markeru, kterým bývá obvykle etanol. Cílem naší práce bylo zjistit změny průtoku ve
vybraných tkáních potkanů před a po částečné hepatektomii (PH) a částečné nefrektomii (PN),
a také po expozici tetrachlórmetanem s využitím nových markerů průtoku – lithia
a gentamicinu. 

Materiál a metody: Potkani kmene Wistar byli rozděleni do čtyř skupin. První skupině byla
mikrodialyzační sonda zavedena do kosterního svalu na mediální straně stehna a do
intaktních jater, druhé skupině do kosterního svalu a do jaterního zbytku po 67% PH nebo do
jater po TE, třetí skupině do kosterního svalu a do intaktní ledviny vpravo a čtvrté skupině do
kosterního svalu a do zbytku pravé ledviny po 5/6 PN nebo do ledviny po TE. Byla měřena
koncentrace obou flow-markerů. Všechny výkony u potkanů byly prováděny v celkové
pentobarbitalové anestézii. K mikrodialýze byly použity sondy CMA 20 (CMA Microdialysis,
Solna, Sweden), cut off 20 kDa. Statistická analýza byla provedena pomocí software
SigmaStat® (Jandel Scientific Corporation, San Rafael, CA, USA).

Výsledky a závěry: Z výsledků naší studie lze soudit, že pouze lithium je vhodný marker
průtoku. PH, PN nemá statisticky významný vliv na průtok intersticiem jater, svalů a ledvin.
Intoxikace tetrachlórmetanem statisticky významně zvýšila průtok krve intersticiem jater.
Studie byla podpořena grantem MSM 51100001

KONCENTRACE PLAZMATICKÉHO SELENU U DÁRCE ORGÁNŮ A JEHO VZTAH
KE KVALITĚ LEDVINNÉHO ŠTĚPU

Kakrdová D., Živná, H., Živný, P., Pavlínek, O.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci
Králové, Transfúzní oddělení, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny,
Fakultní nemocnice v Hradci Králové

Úvod: Záměrem předkládané práce bylo zjistit, jaký je vztah koncentrace plazmatického
selenu (p-Se) a dalších faktorů u dárce kadaverózních orgánů ke kvalitě ledvinného štěpu
u příjemce v časné fázi po provedení transplantace ledviny (TL). Protokol studie byl schválen
Etickou komisí LF a FN UK a VLA JEP v Hradci Králové.

Materiál a metody: Po stanovení diagnózy smrti mozku byl dárcům orgánů (n=68)
proveden odběr krve a stanovena hladina p-Se. U dárců byla dále sledována demografická
data, léčba Adiuretinem, podávání krevních transfúzí (KT), koncentrace hemoglobinu (Hb).
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Toto sdělení je přehledem laboratorní nabídky a zkušeností našeho pracoviště s funkční
diagnostikou pankreatu, stanovením pankreatické elastázy 1 ve stolici a 13C-MTG dechovým
testem.

Naše zkušenosti potvrzují význam 13C-MTG dechového testu pro hodnocení exokrinní
funkce pankreatu. Ve srovnání s kvantitativním ukazatelem FELA ve stolici, která dobře
koreluje s gradingem CHP, umožňujue 13C-MTG dechový test posouzení dynamiky trávicího
procesu, jeho kinetiku a optimalizaci substituční terapie. Diagnostický význam jednotlivých
ukazatelů dechového testu – cPDR, DOBmax, DOBtime, charakter křivky – bude předmětem
další studie s rozšířením jednotlivých skupin CHP. Hodnocení 80 provedených testů nám
dovoluje poukázat na rozdílnost výsledků srovnávaných testů exokrinní funkce pankreatu –
FELA a 13C-MTG dechového testu, a odlišnou indikaci v diagnostickém algoritmu CHP.

CDT-KARBOHYDRÁT DEFICITNÍ TRANSFERIN

Kolářová J., Maršálková M., Ungerová I.
ÚKBP FN Motol, Praha

CDT je glykoprotein, na který jsou navázány dva řetězce ligosacharidu, obsahující různé
množství kyseliny sialové. Vyskytuje se v různých izoformách. U zdravých osob převládá
isoforma se čtyřmi molekulami kyseliny sialové, u alkoholiků se objevují asialo-, disialo-,
trisialo- formy. Souhrnně se označují jako karbohydrát deficitní transferin /CDT/. Při denní
spotřebě 60g alkoholu po dobu 14ti dnů lze zjistit zvýšené hodnoty CDT. Nejvhodnější
marker abúzu alkoholu je stanovení CDT+ GMT+ MCV, specifita je 100%. Před dvěma lety
jsme začli na našem oddělení stanovovat CDT setem firmy Roche – Tina-quant %CDT 2.
generace, měříme imunoturbidimetricky v analyzátoru Advia 1650. Princip metody:po
vysycení vzorku chloridem železitým se stanoví celkový transferin. Po předchozí úpravě
vzorku / separaci na kolonce / se stanoví CDT. Výsledek se udává jako podíl z celkového
transferinu. Rozsah měření je 0 – 20 mg/l. Výsledky jsou v % :zdravé osoby < 2. 6 %
alkoholici > 3, 0 % 

Závěr: CDT je vysoce citlivý marker chronického abůzu alkoholu. Umožní rozlišit
onemocnění vyvolaná nadměrným požíváním alkoholu od onemocnění jiného původu, uplatní
se jako kontrola při odvykací léčbě.

NOVOROZENECKÝ SCREENING HYPERFENYLALANINÉMIE TANDEMOVOU
HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ

Košařová M., Zoulová V., Chrastina P., Šťastná S.
Ústav dědičných metabolických poruch, VFN a 1.LF UK, Praha

Cíl: Cílem studie bylo zhodnotit přínos tandemové hmotnostní spektrometrie (MS/MS) pro
monitorování pacientů s hyperfenylalaninémií nebo fenylketonurií (HPA/PKU) a pro
novorozenecký screening HPA. Neléčená klasická PKU vede k těžké mentální retardaci.
Vyšetření zachytí i pacienty s mírnější formou HPA z deficitu fenylalaninhydroxylázy a při
poruchách metabolismu tetrahydrobiopterinu.

Metoda: MS/MS je screeningová kvantitativní metoda pro novorozenecký screening 18
dědičných metabolických poruch (DMP) – aminoacidopatií včetně HPA, poruch β-oxidace
mastných kyselin a některých organických acidurií. Pro diagnostiku HPA stanovujeme v séru
koncentraci fenylalaninu (S-Phe), tyrosinu (S-Tyr) a poměr S-Phe/S-Tyr. Sledované metabolity
byly extrahovány ze suché krevní kapky do methanolu s deuteriem značenými vnitřními
standardy, následně derivatizovány a stanoveny MS/MS. 

Výsledky: Metoda byla ověřována na souboru 1765 vzorků pacientů s HPA/PKU. U 1679

některých TM jako prognostických a prediktivních faktorů. V našem sdělení přinášíme přehled
u nás nejčastěji stanovovaných TM, jejich stručnou charakteristiku a zkušenosti s interpretací
vyšetření TM v praxi.

Závěr: Je třeba účelně indikovat a zejména správně interpretovat stávající paletu vyšetření
TM. Současně je nutné pátrat po nových možnostech jejich klinického použití (např. pro
včasnou diagnostiku kostních metastáz) a hledat potencionální nové TM. K tomu se dnes
začíná využívat zejména pokroků v oblasti molekulární biologie.

SROVNÁNÍ IZOTOPOVÝCH A NEIZOTOPOVÝCH VARIANT
IMUNOANALYTICKÝCH METOD PRO STANOVENÍ NÁDOROVÝCH MARKERŮ CA
125, CA 19-9 A PSA

Klepšová S., Nowaková E., Bartoš V., Šafarčík K.
Imunoanalytická laboratoř – Referenční laboratoř MZ ČR pro metody RSA, KNM, FNsP
Ostrava 

Zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s., č. 1419.
V laboratoři jsou dlouhodobě prováděna stanovení řady nádorových markerů, mezi nimi i CA
125, CA 19-9 a PSA. Doposud byly k jejich realizaci používány izotopové imunoanalytické
metody typu IRMA. Od počátku roku 2004 byly postupně změněny na varianty neizotopové.
V případě CA 125 a CA 19-9 byly metody převedeny na analyzátor KRYPTOR firmy
B.R.A.H.M.S., stanovení PSA na analyzátor AxSYM firmy Abbott.

Předmětem sdělení je srovnání původních a nově zavedených metod s ohledem na
metodické i provozní hlediska: – základní analytické charakteristiky metod, – srovnatelnost
výsledků, – řízení jakosti (systém a výsledky vnitřní resp. externí kontroly kvality), – provozní
náklady.

Z hlediska analytických charakteristik jsou odpovídající dvojice metod podobné, dobrá je
i srovnatelnost výsledků u metod použitých pro stanovení CA 125 nebo PSA. Naopak
v případě CA 19-9 byla potvrzena často problematická porovnatelnost výsledků různých
metodických postupů. Z hlediska provozních nákladů znamená přechod na neizotopové
metody jejich zvýšení a tím i prodražení těchto stanovení. Z výsledků vnitřní kontroly
nevyplývá skutečnost, že by zavedení nových postupů zlepšilo významným způsobem
reprodukovatelnost metod. Nejvýznamnějším přínosem se tak jeví především zkrácení časové
odezvy od přijetí vzorku do laboratoře až po vydání výsledků analýzy.

NEINVAZIVNÍ TESTY EXOKRINNÍ FUNKCE PANKREATU

Kocna P., Vaníčková Z., Krechler T.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky a 4. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Klinický význam laboratorních testů pankreatické funkce zahrnuje široké spektrum od
primární diagnostiky chronické pankreatitidy (CHP) a cystické fibrózy, stanovení stupně
postižení pankreatu, dlouhodobé sledování osob s CHP, monitorování suplementační terapie,
až po diferenciální diagnostiku malabsorpčního syndromu. Tato problematika je řešena na
předních světových pracovištích řadu let, v období 1990 – 2004 bylo publikováno přes 1000
sdělení, zabývajících se testy exokrinní funkce pankreatu. Zlatým standardem zůstává klasický
sekretin-pankreozyminový test (PZS), jehož provedení je technicky náročné, pacienta velmi
zatěžující a pro rutinní diagnostiku je nedostupný.

Moderní dechové testy jsou založeny na podání substrátů značených stabilním izotopem
13C a byla testována řada substrátů zahrnující: 13C-cholesteryl-octanoat, 13C-tripalmitin, 13C-
trioctanoin, 13C-triolein, 13C-hiolein a 13C-MTG (1, 3-distearyl-2-carboxyl-13C-octanoyl-glycerol).
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VYUŽITÍ LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY PŘI TESTOVÁNÍ NOVÉHO
PROTINÁDOROVÉHO LÉČIVA

Merunková Z., Slepičková I., Vyhnalová E., Ibrahimová M., Říhová B., Rozprimová L.
Agilab, Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha

Při klasické chemoterapii, která je toxická pro všechny intenzivně proliferující buňky, jsou
vedle nádorových postiženy také rychle se dělící zdravé buňky. Tato nespecifita je jedna
z hlavních důvodů hledání nových protinádorových léčiv. Ukazuje se, že novodobá terapie
závažných onemocnění bude stále více používat vodorozpustných polymerních konjugátů
léčiv. Tato tzv. polymerní proléčiva jsou během transportu krevním řečištěm inaktivní a aktivují
se až lokálně uvnitř cílové buňky.

Pět pacientek s generalizovaným karcinomem prsu, u kterých byla vyčerpána veškerá
dostupná chemoterapie, se podrobilo i. v. léčbě polymerním terapeutikem, které obsahovalo
cytostatikum doxorubicin navázaný na HPMA nosič a obsahující lidský IgG. Z důvodů
posouzení účinnosti léčby a vedlejší toxicity léčiva byla u všech pacientek testována řada
biochemických a imunologických parametrů, které lze rozdělit do jednotlivých souborů:
jaterní, ledvinový, kardiologický, pankreatický, lipidový a imunologický, soubor pro krevní
elementy a krvetvorné orgány, soubor kostního metabolismu, soubor zánětlivého procesu
a soubor nádorových markrů. U žádné z pacientek nebyl pozorován statisticky významný
toxický účinek testovaného léčiva na jednotlivé orgány včetně těch, které jsou citlivé k účinkům
cytostatik. U některých nádorových markrů bylo možné pozorovat klesající tendenci
naměřených hodnot, což svědčí o terapeutických účincích podávaného polymerního léčiva.

Podání doxorubicinu navázaného na polymerní nosič HPMA a obsahujícího lidský IgG je
prvním podáním podobného preparátu na světě. Podle dosud získaných předběžných
klinických výsledků se domníváme, že se jedná o účinnou formu polymerního terapeutika,
které má velmi nízké vedlejší účinky, přitom si zachovává výrazný léčebný potenciál.

ZKUŠENOSTI S AUTOMATIZACÍ PROVOZU LABORATOŘE STŘEDNĚ VELKÉ
NEMOCNICE A PRVNÍ KROKY KE KONSOLIDACI

Nekl L., Pěnčíková V., Riedlová H., Neklová J.
OKB, Nemocnice, Prostějov

Koncem roku 2003 došlo, po přestěhování do nově adaptovaných prostor, k podstatným
změnám v provozu laboratoří OKB, HTO a Mikrobiologie Nemocnice Prostějov. Hlavními
změnami bylo:

Přemístění laboratoří OKB, HTO a MiBi do jednoho objektu. Zřízení centrálního příjmu
vzorků pro všechny laboratoře. Centralizace některých společných činností (odběry vzorků,
mytí laboratorního skla, expedice odběrového materiálu). Uvedení do provozu nového
analytického systému na OKB. Přechod na identifikaci vzorků čárovým kódem. Práce
s primárními zkumavkami.

Bylo tak dosaženo vyššího stupně automatizace provozu a byly vytvořeny základní
předpoklady a učiněny první kroky k postupné konsolidaci laboratoří. Na posteru jsme se
pokusili zhodnotit přínosy a zápory provedených změn, definovat vzniklé problémy a hledat
jejich řešení.

vzorků byla zjištěna koncentrace S-Phe ≥ 120 µmol/l a/nebo zvýšený poměr S-Phe/S-Tyr >
2,0 a tedy potvrzena diagnosa HPA. Pouze u 86 vzorků byly fysiologické hodnoty S-Phe i S-
Phe/S-Tyr. Tito pacienti měli aktuálně příliš přísnou dietu. Tak nízké hodnoty
nepředpokládáme u dosud neléčených novorozenců s PKU/HPA. V letech 2001-2003 bylo
vyšetřeno 25 149 novorozenců v rámci novorozeneckého screeningu HPA. U 8 z nich byla
zjištěna zvýšená koncentrace S-Phe a/nebo zvýšený poměr S-Phe/S-Tyr, což odpovídá recall
rate 0,03 %. U 2 pacientů jsme prokázali HPA (1x klasickou formu PKU a 1x mírnou HPA). 

Diskuse: MS/MS je vhodná metoda pro novorozenecký screening HPA. Včasné
rozpoznání HPA/PKU umožňuje včasné zahájení léčby u ohrožených novorozenců, a tím
i výrazně zlepšuje jejich prognózu.
Studie vznikla z podpory Výzkumného záměru 64165 MZd ČR

AUTOMATIZACE MOČOVÉ LABORATOŘE

Křížová L., Budíková H., Bartoňová A.
Oddělení klinické biochemie a hematologie, FN Brno, Jihlavská 25

Počátkem roku 2004 došlo na OKBH ve FN Brno k automatizaci močové laboratoře. Dosud
manuálně prováděné vyšetření močového sedimentu bylo nahrazeno přístrojem IQ 200 od firmy
Iris. Tento analyzátor je propojen s přístrojem Aution Max AX-4280 firmy Arkray, který zajišťuje
chemickou analýzu moče. Spojení obou přístrojů poskytuje kompletní močovou analýzu. Přístroj
IQ 200 pracuje na mikroskopickém principu. Využívá digitální kamery a vyhodnocuje 500
snímků z každého měřeného vzorku. Přínosem této nové techniky je mimo jiné použití čárových
kódů, rychlost analýzy, úspora manuální práce, trvalý záznam mikroskopického vyšetření,
zkvalitnění a objektivizaci výsledků, ale také zvýšení popularity močové laboratoře.

PREANALYTICKÁ FÁZE U KRYSTALYZUJÍCÍCH LÁTEK V MOČI

Kuldanová M., Vacková M.
Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1.LF UK, Praha

Krystalizující látky se v moči obvykle vyskytují jako vícesložkový systém s některou složkou
převládající. Rozpustnost jednotlivých složek je možno ovlivnit (sonikace, var, úprava pH
apod.). Zlepšení rozpustnosti jedné složky má však často za následek vypadávání složky jiné.
Snahou je, aby do reakce byl vzat reprezentativní vzorek moče, proto je každou moč před
dalším krokem třeba důkladně promíchat.

Typickým příkladem špatně rozpustné krystalizující látky je cystin. Nejméně vhodné pH pro
jeho rozpustnost je právě v oblastech fyziologického pH močí. Upravíme-li však pH vzorku do
oblasti s optimální rozpustností (pH < 2 nebo pH > 8) může dojít v alkalických oblastech pH
k vypadávání fosfátů a amonných a sodných hydrogenurátů nebo v kyselé oblasti pH
k vypadávání kyseliny močové. Proto není možné provádět úpravy pH v celém dodaném
materiálu, ale až v alikvotu bezprostředně před stanovením.

Při přípravě vzorku pro analýzy (v naší laboratoři vyšetřujeme v moči tyto krystalizjící látky:
cystin, oxaláty, kyselinu močovou, 2,8 – dihydroxyadenin) potom úpravy pH provádíme
především s ohledem na vhodné pH pro následnou chemickou reakci. Ve všech případech pH
upravujeme tak, že je dosaženo jak lepší rozpustnosti tak pH optima reakce.

Vzhledem k možné zaměnitelnosti a ne zcela přesnému rozlišení krystalů při vyšetření
močového sedimentu lze předpokládat poddiagnostikovanost některých urolitiáz (2,8 –
dihydroxyadenin). Z toho důvodu považujeme za vhodné každého pacienta s nejasnou
urolitiázou vyšetřit s ohledem na možné dědičné metabolické onemocnění. Bližší informace
najde potenciální zájemce v naší metabolické příručce (udmp@vfn.cz).
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Lp(a), respektive množství sudanové černě na ní vázané. Tato lipidová složka je do jisté míry
konstantní ve všech izoformách. Imunochemické vyšetření pravděpodobně odráží typ
izoformy a lze diskutovat míru správnosti. Další sledované soubory: pacienti z lipidemické
poradny (n = 1215), zdraví dárci krve (n = 228), pacienti z kardiochirurgie s by-passem (n =
60). Součástí sdělení je i kasuistika pacientů.

Jistým pokrokem by mohlo být určení izoformy Lp(a), zvláště u pacientů s vysokou hodnotou
plochy (denzitometrické stanovení) a zároveň s vysokou koncentrací Lp(a)
(imunonefelometrické stanovení) a také u skupiny pacientů s nízkou hodnotou plochy
a vysokou koncentrací. (Uplatnění elektroforézy na agaróze s SDS, isoelektrické fokusace).
Údaje z literatury: Zřetelně protrombogenní jsou izoformy s nízkou molekulovou hmotností
apolipoproteinu apo (a). Čím "menší" izoforma, tím vyšší koncentrace Lp(a) v plasmě.

VYUŽITÍ MALDI-TOF HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE V ANALÝZE BIOMOLEKUL

Slabík D.
Ústav klinické biochemie Fakultní nemocnice v Ostravě, Katedra analytické chemie
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno

V poslední dekádě bylo shromážděno značné množství sekvencí proteinů, které byly
deponovány v řadě databází jako výsledek projektů mapujících genomy. Většina těchto
proteinů není doposud identifikována strukturně ani funkčně. Byly proto vyvinuty a aplikovány
metody kombinující některé vysoce účinné separační techniky se spektrometrickým
mapováním peptidů pro potřebu identifikace proteinů z biologických vzorků.

Převratem v analýze proteomu je identifikace proteinů zapojených v dynamických
biochemických pochodech, např. změny v důsledku regulovaných zásahů, změn pH, teploty
a změn po chemické modifikaci. Velmi významnou metodou je diferenční analýza 2D gelovou
elektroforézou terapeuticky ovlivněných a neovlivněných buněk. Tato technika byla nazvána
jako substraktivní analýza.

Pro ionizaci molekul s vyšší molekulovou hmotností se jako nejúspěšnější ukázala metoda
MALDI (ionizace laserem za účasti matrice). Mezi její nejčastější aplikace patří analýza
biomolekul, monitorování biomolekulárních reakcí, detekce posttranslačních modifikací
proteinů, ale i sekvenční analýzy peptidů a oligonukleotidů. Princip analyzátoru doby letu
(TOF) spočívá v tom, že se ionty s rozdílným poměrem hmotnosti a náboje, které mají stejnou
energii budou pohybovat rozdílnou rychlostí. Postionizačních modifikací a možností detekce
ionizovaných molekul je celá řada, například rozpad v iontovém zdroji (ISD), rozpad za
iontovým zdrojem (PSD), kvadrupól s kolizně indukovanou dekompozicí (CID), iontová past
(IT) nebo průletový detektor s iontovou bránou (IG).

KLINICKÝ VÝZNAM STANOVENÍ APOLIPOPROTEINŮ AI A B

Soška V.
Oddělení klinického komplementu, FN u sv. Anny v Brně

Apolipoproteiny jsou bílkovinné součásti lipoproteinové (LP) částice. Jejich hlavní biologické
funkce jsou: zajišťují rozpustnost LP částic v krvi, jsou kofaktory enzymů v metabolizmu LP,
umožňují vazbu LP částice na receptory nebo jsou strukturální bílkovinou LP částic. Z pohledu
klinického mohou být některé z nich ukazatelé rizika aterosklerózy. Po diagnostiku jsou
nejčastěji používané apolipoproteiny A-I a B100.

Apolipoprotein AI je tvořen ve sliznici tenkého střeva a v játrech. Je součástí LP o vysoké
hustotě (HDL) a chylomiker. Jeho množství v krvi většinou odpovídá množství HDL částic, tedy
koncentraci HDL cholesterolu. Čím vyšší hodnota HDL a apo AI, tím nižší je riziko

NOVÉ LABORATORNÍ METODY V ONKOLOGII

Nekulová M., Šimíčková M., Valík D.
OLM, MOÚ, Brno

Laboratorní metody v onkologii se v současné době kromě klasického vyšetřování
nádorových markerů zaměřují zejména na metody molekulární biologie sloužící k detekci
minimální residuální choroby, stanovení onkogenů, tumorových supresorových genů
i vyšetřování prognostických a prediktivních parametrů. V rámci primární a sekundární
onkologické diagnostiky se objevují nová vyšetření, která rozšiřují paletu dosavadních
nádorových markerů (chromogranin A, kallikreiny, Interleukin 6, S-100B, nukleosomy,
izoenzym pyruvátkinázy, HER2/neu v séru, a další). Zdůrazňuje se respektování pokynů
evropských i světových organizací za jakých podmínek správně nádorové markery vyšetřovat
(pokyny ASCO, EGTM). Sérové markery mají důležitost hlavně při sledování nemocných
vzhledem k návratu choroby a při monitorování efektu terapie, existují algoritmy pro hledání
neznámého primárního tumoru i pro predikci návratu choroby. Dále dochází k rozvoji PCR
technik u genetických nádorových syndromů i jiných malignit s molekulárními alteracemi,
které vyžadují agresivní iniciální terapii. Budoucnost onkologické terapie je spatřována ve
využití monoklonálních protilátek se vztahem k signální transdukci namířených proti
povrchovým receptorům (trastuzumab), inhibitorech tyrosinkináz (imatinib), blokaci
angiogeneze (bevacizumab), v genové terapii, s užitím vakcín a dalších metodách plně
využívajících laboratorní zázemí (prediktory léčebné odpovědi jako je stanovení
dihydropyrimidin dehydrogenázy v terapii karcinomu gastrointestinálního traktu, stanovení
HER2/neu u terapie Herceptinem karcinomu prsu apod). Vzhledem ke statistickým údajům
WHO, které uvádějí, že ve vyspělých zemích bude každý třetí člověk postižen onkologickým
problémem, se dostává tato problematika do popředí zájmu lékařů i veřejnosti, stejně jako
hledání látek s možným chemopreventivní efektem.

LIPOPROTEIN LP (a) – PARAMETR DO ŠUPLÍKU?

Nováčková, L., Ploticová, V., Klásková, R.
Ústav klinické biochemie a Lipidemická ambulance Interní kliniky, FNsP Ostrava

Jako lipoprotein Lp (a) je označována částice LDL na jejíž apolipoprotein Apo B je
disulfidickou vazbou navázán apolipoprotein (a). Apolipoprotein (a) je velmi podobný
plasminogenu. Lp (a) podléhá všem změnám, kterým je vystavena částice LDL a vstupuje tak
do procesu tvorby ateromového plátu. Apolipoprotein (a) pro svou podobnost
s plasminogenem negativně ovlivňuje proces trombolýzy. Z toho pohledu je znalost
přítomnosti Lp(a) nesmírně důležitá. Jde o nezávislý rizikový faktor aterosklerózy. Lp (a) je –
co se týče velikosti – velmi heterogenní (několik izoforem). Přítomnost Lp(a) a jeho izoforma
je přísně pod genetickou kontrolou.

V procesu stanovení lipidového profilu je v laboratoři Ústavu klinické biochemie FNsP
Ostrava používán následující algorytmus: v séru pacientů získaného centrifugací vzorku krve
odebraného za standardních podmínek je stanoven celkový cholesterol, triglyceridy, HDL
cholesterol a LDL cholesterol. Následně je provedena elektroforéza séra s vybarvením na
lipidy (Sudanová čerň). V případě nálezu gradientu odpovídajícímu lipoproteinu Lp(a) je
provedeno v příslušném vzorku séra imunochemické kvantitativní stanovení Lp(a). Obě metody
vykazují navzájem pouze mírnou závislost. Analyzovali jsme soubor 250 pacientů oběma
metodami. Naměřená data byla statisticky vyhodnocena korelační a regresní analýzou, r =
0,36 (Pearson).

Při denzitometrickém vyhodnocení (plocha pod křivkou) stanovujeme lipidovou složku
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Lidská pankreatická lipáza je glykoprotein molekulové hmotnosti kolem 54 kDa. Lipáza
bývá definována jako enzym pracující na fázovém rozhraní. Toto zařazení může být
zavádějící. Lepší definice říká, že pankreatická lipáza katalyzuje štěpení emulgovaných
triacylglycerolů s dlouhými řetězci na mezifázi ester-voda a to rychleji než esterázy. Lipolýza
závisí na proporcionálním zvýšení aktivity lipázy s plochou emulgovaných lipidových
kapének. Substrátem lipázy jsou obecně acylované deriváty glycerolu, které štěpí v pozicích
1 a 3.

Lipáza je považována oproti amyláze za významnější marker v diagnostice chorob
pankreatu. Amylázu hendikepuje rozsáhlý extrapankreatický výskyt v organizmu. Vhodné se
jeví vyšetřování obou enzymů v diagnostickém algoritmu se správnou interpretací. Stanovení
diagnosticky hodnotnějších markerů poškození pankreatu jako jsou koncentrace trypsinu
a pankreatické elastázy není doposud rozšířeno. Důvodem je především časová náročnost
vyšetření a metodická specifika analýzy.

STANOVENÍ JÓDU V MOČI (JODURIE) V LETECH 1997-2003

Šollová I., Musil F.
Laboratoř klinické biochemie – BioLab spol. s r.o. Klatovy

Úvod – Cílem sdělení je popis metodiky a přehled vyšetření koncentrace jódu v moči (jodurie)
v období 1997 až 2003. Jód je esenciální biologický prvek představující základní stavební
kámen pro tvorbu hormonů štítné žlázy. Jeho nedostatek může být jednou z příčin poruch funkce
štítné žlázy (Iodine Deficiency Disorders – IDD), což v endemických oblastech může nepříznivě
ovlivnit celé populační skupiny a představovat tak závažný zdravotnický i celospolečenský
problém. Jeho deficit může poškodit růst a vývoj organismu především u rizikových skupin –
těhotné ženy a vyvíjející se plod, novorozenci, předškolní a pubertální děti.

Metoda – Alkalická spalovací metoda Sandell-Kolthoffova s fotometrickým vyhodnocením.
Hodnoty pod 100 µg/l jsou známkou nedostatku jódu v organismu, hodnoty nad 200 až
300 µg/l mohou být známkou již zvýšeného přívodu jódu.

Výsledky – V období 1997 až 2003 bylo celkem vyšetřeno 4334 vzorků ranní moče.
Z toho 261 vzorků (6 %) bylo pod doporučenou hodnotu 100 µg/l a 383 vzorků (8 %) bylo
nad hodnotou 200 µg/l. Z trendu výsledků je znatelný posun převahy dříve spíše snížených
hodnot v dnešní převahu hodnot zvýšených. 

Závěr – Stanovení jodurie v ranní moči je základní metodou k posouzení možného deficitu
jódu v organismu. Přestože je dnes již Česká republika řazena dle WHO k zemím
s vyřešeným deficitem jódu, je třeba nadále kontrolovat jeho dostatečný přívod u zmíněných
rizikových skupin. Na druhé straně vyvstává potřeba monitorovat a sledovat skupiny
obyvatelstva s možným nadměrným přísunem jódu, u nichž stoupá riziko vzniku
autoimunitních onemocnění štítné žlázy.

MEZINÁRODNÍ STANDARDY PRO AKREDITACI ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ

Šprongl L.
AKS, FN Motol, Praha

V poslední době neslábnou a i se trochu přiostřují diskuse na téma jak, podle čeho a kým
akreditovat pracoviště. Bohužel se vše posuzuje z pohledu akreditace jen laboratoře. To je
samozřejmé u samostatných laboratoří. Otázka ale je, zda se má laboratoř, která je součástí
zdravotnického zařízení, akreditovat samostatně. Odpověď pravděpodobně zní, že je lépe
akreditovat celé zařízení, myšleno hlavně nemocnice, jako celek. K této akreditaci lze ale
složitě použít přímo normy. Vhodným postupem je akreditovat podle standardů.

aterosklerózy. Nevýhodou stanovení apo AI proti stanovení HDL cholesterolu je vysoká cena.
Apolipoprotein B100 je tvořen v játrech a je součástí LP o velmi nízké hustotě (VLDL), střední
hustotě (IDL) a nízké hustotě (LDL). Je nutný pro vazbu LDL částice na LDL receptor. Jeho defekt
způsobuje onemocnění familiární hypercholesterolémie. Význam stanovení apo B100: jeho
koncentrace většinou odpovídá množství LDL částic, tedy koncentraci LDL cholesterolu. Čím
vyšší je koncentrace apo B a LDL cholesterolu, tím vyšší je riziko aterosklerózy. Výhodou
stanovení apo B oproti LDL-cholesterolu je v tom, že nevadí chylosita séra (a vysoké
triglyceridy). Kromě toho má někdy lepší výpovědní hodnotu pro určení rizika než LDL
cholesterol. Nevýhodou je především vysoká cena stanovení.

Závěr: Stanovení apolipoproteinů AI a B má v klinické praxi jen omezené využití, většinou
vystačíme se stanovením LDL a HDL cholesterolu. Pouze v případech, kdy jsou obě tato
vyšetření v normě a pátráme u konkrétního nemocného po dalších možných příčinách vzniku
srdečně – cévních onemocnění, může být stanovení apo AI, ale především apo B užitečné.

PREVENCE ATEROSKLERÓZY BY MĚLA TVOŘIT NEJVĚTŠÍ ČÁST MEDICÍNY,
LABORATORNÍ MEDICÍNA ZDE HRAJE NEZASTUPITELNOU ROLI

Šálek T.
OKB Uherské Hradiště

Ateroskleróza je chronické zánětlivé onemocnění stěny tepen. Na komplikace aterosklerózy
zemře 55% obyvatel USA a Evropy. Pravděpodobnost vzniku aterosklerózy je zvýšená u lidí
s rizikovými faktory. Hlavní rizikové faktory jsou vysoký LDL cholesterol, nízký HDL cholesterol,
zvýšené triacylglyceroly, diabetes mellitus, hypertenze, homocystein, kouření, abdominální typ
obezity, nedostatek vytrvalostní pohybové aktivity, věk, mužské pohlaví, chronický zánět
a genetická predispozice. Ateroskleróza probíhá často desetiletí asymptomaticky. Prvním
projevem je nejčastěji náhlá smrt, infarkt myokardu nebo cévní příhoda mozková. Proto je
klíčová prevence aterosklerózy, kdy je nutno aktivně pátrat po ovlivnitelných rizikových
faktorech a ty léčit. Základem léčby je změna životního stylu s akcentem na zanechání kouření,
nízkocholesterolová dieta, konzumace tří porcí ovoce a zeleniny denně a vytrvalostní
pohybová aktivita. Pilířem farmakoterapie jsou statiny, které dokážou u některých pacientů
navodit dokonce regresi aterosklerózy. Léčba aterosklerózy výrazně prodlužuje život, což
paradoxně přináší i problémy ve formě financování důchodů a zdravotního pojištění pro
seniory. Závěrem je nutno podtrhnout, že bez laboratorní medicíny bychom neodhalili spoustu
rizikových faktorů, nemohli je kvantifikovat a pacient by nemohl být léčen.

ALFA-AMYLÁZA A SÉROVÁ LIPÁZA V LABORATORNÍ DIAGNOSTICE

Ševčíková B., Vošvrdová D., Kulhánková H., Slabík D.
Ústav klinické biochemie Fakultní nemocnice v Ostravě, Katedra analytické chemie Př.f.
Masarykovy univerzity Brno

Lidská alfa-amyláza je jedním z několika enzymů, které štěpí substráty o větší molekulové
hmotnosti, než je hmotnost jejich molekuly. Amyláza je metaloenzym, pevně vázající kalcium,
které je důležité pro stabilitu enzymu. Separační metody dokázaly, že se amyláza vyskytuje
ve dvou základních formách, v podobě izoenzymu pankreatického a mitochondriálního. Tyto
jsou geneticky determinovány a v primární struktuře se liší aminokyselinovými sekvencemi.
Pankreatický izoenzym podléhá posttranslačně dalším modifikacím a to glykosylaci
a deamidaci. Další modifikace probíhají postsekrečně. Zdrojů amylázové aktivity je kromě
pankreatu a slinných žláz celá řada, například střevní epitel, cervikální mukóza,
endometrium, ale i tkáň prsu v období laktace.
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(stanovení určitého parametru). RD je grafický prostředek zobrazení vývoje variability procesu
v čase. Princip regulace procesu vychází z členění variability na dva druhy: variabilitu
vyvolanou náhodnými příčinami a variabilitu vyvolanou vymezitelnými (systematické,
přiřaditelné, identifikovatelné) příčinami.

Rozhodnutí o tom, zda je nebo není proces „pod kontrolou" umožňují střední přímka
a horní a dolní regulační mez, které vymezují pásmo působení pouze náhodných příčin. Na
základě analýzy můžeme včas odhalit významné odchylky procesu od předem stanovené
úrovně , najít a vysvětlit příčinu a případně přistoupit k nějakému zásahu.

Běžná praxe ve většině laboratoří ale je, že pokud se výsledek kontrolního vzorku
„nevešel" do pásma regulačních mezí, prvním krokem bývá opakování analýzy téhož vzorku
nebo analýza nového kontrolního vzorku. Může to být důsledek používání nevhodně
zvolených RD v minulosti, kdy riziko falešného signálu bylo vysoké. Skutečnost, že laboranti
nevěří kontrolnímu procesu, může být důsledkem jejich nedostatečných znalostí o analytickém
a systematickém řešení problémů.

Úroveň znalostí a chuť řešit problém jsou základem správného postupu řešení situace, kdy
je výsledek mimo regulační meze. Na základě základních vědomostí a zkušeností může
laborant odhadnout typ příčiny a přiřadit k ní potenciální zdroj. Ten bývá různý u analyzátoru
s malým a velkým rozsahem stanovení. Po odhalení a odstranění příčiny musí být správnost
zásahu ověřena.

Aby se předešlo opakování problému, je nutné každý zásah řádně dokumentovat, což je
také součástí všech standardů či norem zahrnujících systém řízení jakosti, k dosažení
akreditace resp. certifikace.

ISO 9001:2000 A DOKUMENTY "PRACOVNÍCI" NA OKB MASARYKOVY
NEMOCNICE V ÚSTÍ N.L.

Třešňáková E., Hálová H. 
Masarykova nemocnice v Ústí n.L

Cíl sdělení: Ukázat způsob, jak lze jednoduše vytvořit dokumenty "pracovníci" v systému
řízení kvality, a tím zrychlit celý proces certifikace ve zdravotnickém zařízení.

Metodiky: ČSN EN ISO, informace ze stáží a kurzů v ČR a v DBR, kniha Řízení kvality ve
zdravotnickém zařízení a Řízení lidských zdrojů, Příručka jakosti MN.

Výsledky: Vybrané vzory dílčích postupů a tabulkově zpracované podklady, které se
osvědčily svou možností dalšího rozvíjení a doplňování.

Závěr: Jsou naznačeny vybrané postupy a jednotlivé kroky v personalistice, které přispěly
k získání certifikátu ISO 9001:2000.Ve sdělení je dále naznačeno, co by nemělo v žádném
případě chybět a na co musí být kladen důraz.

POLYMORFISMUS A(TA)7TAA V PROMOTOROVÉ OBLASTI TATAA GENU UGT1A1
– MOLEKULÁRNĚ BIOLOGICKÉ STANOVENÍ METODOU PCR U PACIENTŮ SE
SUSPEKTNÍM GILBERTOVÝM SYNDROMEM (PRVNÍ ZKUŠENOSTI)

Tučková A., Musil F.
Laboratoř molekulární biologie – BioLab spol. s r.o. Klatovy

Úvod – Cílem sdělení je popis molekulárně biologické metody průkazu polymorfismus
A(TA)7TAA v promotorové oblasti TATAA genu UGT1A1 (lokalizace 2q37). Dle literatury je
přítomnost tohoto polymorfismu v heterozygotní formě asi 40% a v homozygotní formě asi
10% u indoevropské populace. U lidí se suspektním Gilbertovým syndromem, který patří mezi
funkční „benigní" familiární hyperbilirubinémie, se však uvádí jeho incidence 80-95%.

V současné době existují tzv. mezinárodní standardy vytvořené experty Joint Commission
International z řady zemí celého světa. Tyto standardy jsou v plně v souladu s mezinárodními
doporučeními a požadavky určovanými různými organizacemi věnujícími se kvalitě ve
zdravotnictví i obecně (ISQ, EFQM). Existují standardy pro různé oblasti péče, nás však zajímají
především nemocniční a laboratorní. Nemocniční standardy obsahují malou kapitolu věnovanou
laboratořím. Pro větší nemocnice s velkými laboratořemi je vhodné a je doporučováno vycházet
z laboratorních standard. Ty v sobě obsahují nejen veškeré prvky známých norem (ISO 15189,
17025, 9001, 14001), ale řadu dalších požadavků i podle specifických odborností. Navíc jsou
požadavky jasně formulovány a méně záleží na vůli inspektorů.

Podstatné je, že standard zde neznamená příkaz jak léčit, ale dodržování vlastních
postupů nastavených v souladu se zákony. A základní otázkou je, zda je konáno pro dobro
pacienta. Oproti normám jsou standardy daleko více orientovány na pacienta.

FN Motol se vydala cestou plnění uvedených standard – zdaleka ne jako prvá v ČR.
Předpoklad zdárného konce se pohybuje v horizontu 3 – 5 let. Ale prvé zkušenosti při
naplňování standard ukazují, že byl zvolen dobrý postup odstraňující řadu běžných nešvarů
a vedoucí k narovnávání vztahů.

KONTROLA KVALITY A POCT

Šprongl L.
AKS, FN Motol, Praha

Techniky a postupy POCT jsou již rozhodně nezanedbatelnou součástí laboratorní
diagnostiky. Ale vzhledem k tomu, že měření provádí často laboratorně nekvalifikovaný
personál, je nutno velmi dobře nastavit a dodržovat pravidla pro kontrolu kvality. Základem
je organizace péče o POCT, stanovení odpovědností za měření i za zajištění jakosti.
Z hlediska standard kvality jsou pravidla nastavena. POCT je laboratorní metoda jako každá
jiná – musí být tedy validována a měření kontroly kvality prováděno na 2 – 3 hladinách
denně či za směnu (zde se požadavky některých zemí různí). Pro zjednodušení přicházejí
výrobci s novými postupy pro interní kontrolu kvality.

Elektronická kontrola kvality se používá především u kazet na jedno použití (například
systém iStat). Systém pouze kontroluje výstupní hodnoty čidel a porovnává je s požadovanými
hodnotami. Tento způsob je mnoha institucemi schválen, i když o něm můžeme pochybovat.
Při použití v praxi musí však být nejprve validován proti kapalné kontrole a nadále pravidelně
ověřován.

Druhým postupem je tzv. iQM – inteligentní řízení kvality – z dílny prof. Westgarda. Tento
způsob využívá proměřování pro všechny používané roztoky na jednotlivých čidlech.
Zkracuje tak dobu pro odhalení chyby, stejně jako minulý způsob však kontroluje jen techniku,
ne obsluhu. Zatím je dostupný jen na jednom acidobazickém analyzátoru.

Nadále tedy asi budeme používat klasické kapalné kontroly. Důraz musí být tak kladen na
správu dat a včasné reakce – tedy nutnost síťového propojení POCT technik a centrálních
laboratoří. A urychleně, neboť techniky POCT nebudou ubývat ani stagnovat, ale přibývat.
A to jak z hlediska počtu přístrojů, tak z hlediska šíře dostupných metod.

VÝSLEDEK ANALÝZY KONTROLNÍHO VZORKU JE MIMO REGULAČNÍ MEZE!

Trávníčková D.
Katedra Kontroly a řízení jakosti, VŠB TU Ostrava

Regulační diagram (RD) je velmi cenným nástrojem kontroly kvality. Jeho význam spočívá
hlavně v tom, že při správné volbě a interpretaci RD získáváme informace o chování procesu
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PARAMETRY PRO METABOLISMUS ŽELEZA A JEJICH VÝPOČTY NA OKB
MASARYKOVY NEMOCNICE V ÚSTÍ NAD LABEM

Wagnerová B., Partlová D.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Cíl sdělení: Posouzení všech vyšetření pro metabolismus železa na našem oddělení s cílem
zjistit, zda je možné nahradit vyšetření celkové vazebné kapacity transferinu pro železo
(TIBC). 

Metodika: Do srovnání bylo vzato náhodným výběrem 34 hemodialyzovaných pacientů
(mužů), u kterých jsme před hemodialýzou provedli odběr s odstupem jednoho roku na
vyšetření železa, TIBC, transferinu a feritinu v séru. Vzorcem pro výpočet saturace transferinu
železem (TfS) jsme získali hodnoty, které jsme dále posuzovali. 

Výsledky: Porovnáním výsledků TIBC a TRF jsme získali předpokládanou shodu u 86,8%
srovnávaných dvojic. U těchto pacientů jsme porovnávali TIBC a index saturace transferinu
železem a nalezli jsme neshodu u 84,7%. 

Závěr: Na základě posouzení vybraných parametrů se domníváme, že by bylo jednodušší,
správnější, ale dražší vyšetřovat místo TIBC transferin a z něj dopočítávat index saturace
transferinu železem, který má větší výpovědní hodnotu.

HODNOCENÍ KREVNÍCH LIPIDŮ Z POHLEDU KLINIKA

Zemek S.
Lipidová poradna, l. interní oddělení, NsP Uherské Hradiště

Konsensem byla v 80. letech minulého století přijata lipidová teorie aterosklerozy. Výsledky
velkých primárně preventivních a sekundárně preventivních studií jednoznačně prokázaly
možnost ovlivnění celkové mortality, kardiovaskulární mortality i dalších sledovaných příhod
léčbou hyperlipidemie. Postupně byly definovány ovlivnitelné lipidové rizikové faktory
aterosklerozy. V popředí zájmu se nejprve objevil celkový cholesterol a aterogenní LDL
cholesterol. Analýzy studií ukázaly, že kardiovaskulární mortalitu ovlivňují i další rizikové
lipidy. Jde o nízký HDL cholesterol, zvýšený non HDL cholesterol, nejednoznačné závěry jsou
pro izolovanou hypertriglyceridemii. Byly definovány populační skupiny jednoznačně
profitující z farmakologických léčebných postupů. Sekundárně preventivní opatření se týkají
pacientů s jakoukoliv manifestní aterosklerozou, pacienti s úplavicí cukrovou jsou rovněž
považováni za stejně závažnou skupinu. Primárně preventivní léčba je indikována u pacientů
s vysokým rizikem rozvoje aterosklerozy a u pacientů s familiární hypercholesterolemií.
Současný trend směřuje k stále nižším cílovým hodnotám u těchto osob. Práce předkládá
současně doporučené cílové hodnoty pro celkový cholesterol(pod 5 mmol/l), LDL cholesterol
(pod 3 mmol/l), triglyceridy (pod 2, 0 mmol/l) a HDL cholesterol (nad 1 mmol/l). Ukazuje
trendy, kterými se doporučení dále vyvíjejí a možná úskalí při jejich dosažení.

PŘÍNOS AKREDITACE PRO ČINNOST DIAGNOSTICKÝCH LABORATOŘÍ

Zima T.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, Praha

Na počátku 21. století dochází v oblasti laboratorní medicíny k preferování nových trendů
jako je laboratorní automatizace a robotizace, konsolidace laboratoří, rozvoj molekulárně
biologických metod, systémy POCT a v neposlední řadě i proces akreditace. Akreditace je
oficiální uznání toho, že laboratoř je způsobilá provádět specifické zkoušky a posouzení

Metoda – Izolace DNA pacienta z 300 µl plné krve s EDTA. Amplifikace zvoleného úseku
pomocí polymerázové řetězové reakce v cykléru s následnou kontrolu PCR produktu
elektroforézou na 2% agaróze. Dále následuje separace PCR fragmentů na vertikální
elektroforéze s 12% PAGE. Proces končí vizualizací v UV světle s možností rozlišit fragmenty
s 90 páry bazí (nemutovaná alela – A(TA)6TAA) a s 92 páry bazí (mutovaná alela –
A(TA)7TAA) v heterozygotní a homozygotní formě. Pro konečnou analýzu výsledků je gel
vyfotografován a po popisu v digitální formě archivován.

Výsledky – Po zavedení uvedené metodiky bylo zatím vyšetřeno 20 mužů ve věku 11-57
let (průměr 25 let) a 15 žen ve věku 13-75 let (průměr 23 let). Ve skupině 6 žen a 3 mužů
bez přítomnosti polymorfismus A(TA)7TAA byla současně nalezena 1 hraniční a 1 zvýšená
bilirubinémie, ve skupině 6 mužů a 5 žen s heterozygotní přítomností polymorfismus
A(TA)7TAA byla nalezena 1 hraniční a 5 zvýšených bilirubinémií a ve skupině 11 mužů a 4
žen s homozygotní přítomností polymorfismus A(TA)7TAA bylo nalezeno zvýšení bilirubinémie
ve všech případech v rozmezí 30-61 µmol/l.

Závěr – Z uvedených předběžných nálezů považujeme zavedení průkazu přítomnosti
polymorfismu A(TA)7TAA genu UGT1A1 za přínos v diferenciální diagnostice Gilbertova
syndromu.

INDIKÁTORY KVALITY NA ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MEDICÍNY MASARYKOVA
ONKOLOGICKÉHO ÚSTAVU V BRNĚ

Votavová I., Valík D.
OLM, MOÚ Žlutý kopec 7,656 53 Brno

Jednou z integrovaných dimenzí kvality je její měření a vyhodnocování. Nelze-li vybrané
parametry změřit, je velice obtížné rozhodnout, zda se daný proces nebo výstup zlepšuje
nebo zhoršuje. Zdravotnictví používá celou řadu nejrůznějších indikátorů. Tyto indikátory
mohou být nazývány měřitelnými kritérii, které v porovnání s určitým standardem, směrnicí
nebo požadavkem ukazují, jak dalece bylo tohoto standardu dosaženo. Indikátory kvality se
mohou vztahovat na strukturu, proces nebo výstup důležitého aspektu procesu. 

Monitoring kvality procesu a produktu na OLM. Jde o komplexní proces, na němž se
podílejí všichni pracovníci OLM, jehož cílem je sledovat a následně minimalizovat procesní,
formální a faktické chyby, které pramení z podstaty činnosti OLM. 

Pojem indikátory kvality v obecné rovině aplikovaný na práci OLM konkrétně znamená: a)
indikátory kvality produktu, b) indikátory kvality procesu, který vede k tvorbě produktu

Indikátory orientované na produkt zahrnují: spokojenost zákazníka (lékaře).
Indikátory orientované na proces tvorby produktu zahrnují: systém evidence zásahů na

kritické instrumentaci OLM (provozní deník, evidence stability chladící a mrazící techniky);
evidence kalibrací metod, evidence interních kontrol kvality (IQC); systém externích kontrol
kvality (EQC).

OLM se zúčastňuje těchto kontrolních programů: College of Amecican Pathologists (CAP),
ONCOCHECK, SEKK.

Indikátory kvality nejsou pouze dalším byrokratickým nástrojem v existujícím komplexním
programu kontinuálního zvyšování kvality práce, ale nabízí velice efektivní možnost
monitorování výkonu a měly by být podkladem pro další šetření a zlepšování.
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VLIV PARCIÁLNÍ HEPATEKTOMIE, NEFREKTOMIE A TETRACHLÓRMETANU NA
METABOLIZMUS MOČOVINY, GLUKÓZY A LAKTÁTU V KOSTERNÍM SVALU,
JÁTRECH A LEDVINÁCH POTKANŮ. MIKRODIALYZAČNÍ STUDIE

Živný, P., Kakrdová, D., Hrubá, P., Živná, H., Palička, V.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta UK v Hradci
Králové, Ústav fyziologie, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové

Úvod: Mikrodialýza je metoda vhodná pro zjišťování změny koncentrací analytů
v intersticiu různých tkání. Cílem studie bylo zjistit změnu koncentrace močoviny, glukózy
a laktátu po částečné hepatektomii (PH), částečné nefrektomii (PN) a po expozici
hepatotoxinem tetrachlórmetanem (TE).

Materiál a metody: Pokusy byly provedeny na potkanech kmene Wistar. Dvacet osm
potkanů bylo rozděleno do čtyř skupin. První skupině byla mikrodialyzační sonda zavedena
do kosterního svalu na mediální straně stehna a do intaktních jater, druhé skupině do
kosterního svalu a do jaterního zbytku po 67% PH nebo do jater po TE, třetí skupině do
kosterního svalu a do intaktní ledviny vpravo a čtvrté skupině do kosterního svalu a do zbytku
pravé ledviny po 5/6 PN nebo do ledvin po TE. V mikrodialyzátech byla měřena koncentrace
zvolených analytů. Veškeré výkony u potkanů byly prováděny v celkové pentobarbitalové
anestézii. K mikrodialýze byly použity sondy CMA 20 (CMA Microdialysis, Solna, Sweden),
cut off 20 kDa. Statistická analýza byla provedena pomocí software SigmaStat® (Jandel
Scientific Corporation, San Rafael, CA, USA).

Výsledky a závěry: Z našich výsledků vyplývá, že PN, PH i expozice tetrachlórmetanu
zasahují zcela odlišným způsobem do metabolizmu glukózy, laktátu a močoviny v orgánech
samotných, méně v kosterních svalech – což je zřejmě dáno způsobem jejich účasti na
tkáňovém metabolismu.
Studie byla podpořena grantem MSM 51100001, Velehrad – Modrá

způsobilosti laboratoře je provedeno nezávislými institucemi. Proces akreditace je podmíněn
neustálým zdokonalováním a zvyšováním kvality. Z hlediska kvality ve zdravotnictví je
prvořadým posláním orientace na zákazníka, v našem případě na pacienta či lékaře,
žádajícího naši službu. Zdravotnické laboratoře mohou být akreditovány podle tří norem: ISO
17025 – Zkušební a kalibrační laboratoře, ISO 15185 – Zdravotnické laboratoře, ISO
15195 – Referenční laboratoře (tato norma se připravuje). Z hlediska přípravy laboratoře na
akreditaci je nutné zpracovat procesní mapu a přístup k vyšetření a činnostem laboratoře,
definovat dokumenty, příručku jakosti a standardní operační postupy. Zavádění systému
jakosti ve zdravotnictví má své problémy a úskalí. Některé činnosti zdravotní péče je obtížné
standardizovat, poskytování kvalitní zdravotní péče není zohledněno plátci péče
a v neposlední řadě zavádění systému kvality a jeho udržování vyvolává další finanční
náklady. Každá činnost má své klady a zápory včetně akreditace laboratoří. Negativem jsou
především investiční náklady a finanční zajištění dalších činností pracoviště a také náklady
spojené s akreditačním procesem. Kladem akreditace je zavedení standardizace procesů,
prokazatelnosti správnosti výsledků, zavedení personální politiky s pravidelnou aktualizací
a hodnocením kontinuálního vzdělávání pracovníků, sledování a vyhodnocování dodavatelů
a v neposlední řadě i prestiž pracoviště.

SLEDOVÁNÍ ZMĚN METABOLIZMU CUKRŮ A TUKŮ U POTKANŮ
S CHRONICKY POŠKOZENÝMI JÁTRY S VYUŽITÍM MIKRODIALÝZY

Živná H., Kakrdová D., Živný P., Nožička J., Hrubá P., Palička V.
Ústav fyziologie, Ústav patologie, Ústav klinické biochemie a diagnostiky, Fakultní nemocnice
a Lékařská fakulta UK v Hradci Králové

Nedílnou součástí činnosti ÚKBD FN Hradec Králové je spolupráce na různých výzkumných
projektech. Jedním z nich je i dlouhodobý výzkum Lékařské fakulty UK v Hradci Králové
orientovaný na využití mikrodialyzační techniky.

Cíl experimentu: Pozorování změn metabolizmu základních substrátů v peritoneu, jaterní
tkáni a thymu při celkové 6 hodinové anestézii u potkanů s iniciální jaterní fibrózou
a u potkanů s rozvinutou jaterní cirhózou a ascitem.

Materiál a metody: Samci kmene Wistar byli rozděleni do skupin: 1. INT (n=6) – intaktní
skupina, 2. BDL (n=7) – jaterní fibróza, 3. CIRH (n=5) – jaterní cirhóza. Mikrodialyzační
sondy (CMA 20) byly zavedeny do konstantních míst jater, peritoneální dutiny a thymu.
Mikrodialyzáty (MDT) byly odebírány v hodinových intervalech po dobu 6 hodin. Na
analyzátoru HITACHI 917 byla v těchto vzorcích stanovena koncentrace močoviny, glukózy
a laktátu standardními sety (Roche). Ve stejných vzorcích MDT byl stanoven ještě glycerol –
analyzátor Cobas Mira Plus (Roche) setem Randox. Byla provedena také histologická
vyšetření jater a thymu. Statistické vyhodnocení: SW Sigma Stat (Jandel Scientific
Corporation, San Rafael, California, USA).

Výsledky a závěr: Ve srovnání s INT skupinou byla u potkanů BDL a CIRH v posledních 3
hodinách MD snížená dostupnost glukózy v thymu (a sekundárně tvorba laktátu). Vyšší
hladina glukózy v játrech u sk. INT sk. v 5. hodině MD odráží vyšší metabolický obrat
glukózy, tyto změny nebyly patrné u potkanů s jaterním poškozením. Jaterní poškození
ovlivňuje intersticiální metabolizmus základních metabolitů i ve vzdálených orgánech, např.
v thymu.
Podpořeno VZ MSM 111500003




