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VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH LABORANTŮ NA STŘEDNÍCH ZDRAVOTNICKÝCH
ŠKOLÁCH A VYŠŠÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOLÁCH
Beránková H. 
Střední zdravotnická škola a Vyšší zdravotnická škola, Ústí nad Labem

Diplomovaný zdravotní laborant: studium určené pro žáky s ukončeným středoškolským
vzděláním - nesourodost maturantů, studium je tříleté, zakončené absolutoriem, zařazen
podle zákona 96/2004 pro výkon povolání „bez odborného dohledu“, vzděláván na Vyšších
zdravotnických školách v Plzni, Hradci Králové, Ústí nad Labem, Olomouci a v Praze (dálková
forma), předměty v učebním plánu, lišící se od učebního plánu zdravotního laboranta SOŠ -
matematická statistika, genetika a genetická cytologie, ekonomika a řízení laboratoře,
preventivní lékařství, imunologie a cvičení z imunologie, počet absolventů, počet studentů 
v jednotlivých ročnících. 

Zdravotní laborant: studium určené pro žáky s ukončenou základní školní docházkou
poslední ročník ve školním roce 2004 - 2005, studium je čtyřleté, zakončené maturitní
zkouškou, vzděláván na Středních zdravotnických školách - Praha (Alšovo náb.), Hradec
Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, Brno (Lipová), Olomouc, Ostrava, Kolín, České Budějovice,
Karlovy Vary, zařazen podle zákona 96/2004 pro výkon povolání „bez odborného dohledu“
po 3 letech praxe, učební plán. 

Laboratorní asistent: studium určené pro žáky s ukončenou základní školní docházkou,
studium je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou, zařazen podle zákona 96/2004 pro výkon
povolání „pod odborným dohledem“, učební plán rozdíly v učebním plánu zdravotního
laboranta a laboratorního asistenta, při nastávajícím způsobu vzdělávání je nutné pro výkon
povolání zdravotního laboranta „bez odborného dohledu“ studovat 7 let. 

PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ BIOCHEMIE V REGISTRU KLINICKÝCH LABORATOŘÍ
Bilyk I., Sedláková J.
ČSKB ČLS JEP, OKBH Nemocnice Kladno

Do Registru klinických laboratoří dobrovolně vstoupilo během dvou let jeho existence 
176 laboratoří odbornosti 801. Svou registrací se tato pracoviště přihlásila k programu
zvyšování kvality práce, který je garantován MZd ČR prostřednictvím Státního zdravotního
ústavu a probíhá ve spolupráci s ostatními laboratorními odbornými společnostmi ČLS JEP.
První etapa představuje vyplnění vstupního formuláře, jehož součástí je písemný souhlas 
s Preambulí registru. Vystavením Osvědčení o účasti je pro laboratoř první etapa ukončena.
Ve druhé etapě poskytuje laboratoř prostřednictvím formulářů data, která jsou rozhodující pro
hodnocení kvality práce. Pro hodnocení byla Českou společností klinické biochemie
stanovena tato základní kritéria - personální zajištění pracoviště prostřednictvím lékařského 
a analytického garanta se vzděláním odpovídajícím odbornosti klinické biochemie v souladu
s okruhem působnosti konkrétní laboratoře; dále existence a způsob provádění externího 
a interního hodnocení kvality;  posledním kritériem je existence případně stav přípravy
laboratorní příručky. Na základě splnění podmínek všech tří uvedených základních kritérií
obdrží registrovaná laboratoř „Osvědčení o úspěšném splnění druhé etapy“. Pokud laboratoř
nesplní všechna uvedená kritéria obdrží jen „Osvědčení o účasti ve druhé etapě“. Obě
osvědčení mají platnost dvou let od data vystavení. Jedná se o otevřený systém, takže je
možné i při pozdějším prokázání splnění scházejících kritérií na základě žádosti, získat
osvědčení vyšší úrovně. Vyplňováním formulářů, tzv. „checklistů“ k sebehodnocení vybraných
standardů, vycházejících z Národních akreditačních standardů, je laboratoř v podstatě
edukační formou seznamována s požadavky akreditačního procesu podle Národních
akreditačních standardů, kompatibilních s normou ISO 15189. V příspěvku jsou
presentovány přehledné výsledky hodnocení, kterých účastníci dosáhli v plnění jednotlivých
uvedených kritérií druhé etapy. Výsledky považujeme za ojedinělou sondou do vlastního
procesu činnosti laboratoří, jakož i prostředek k ověření stavu připravenosti laboratoří na
případnou žádost o provedení auditů za účelem získání akreditace. Všechny informace 
k problematice Registru KL jsou aktuálně dostupné na www.cskb.cz.
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BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA NA FARMACEUTICKÉ
FAKULTĚ UK V HRADCI KRÁLOVÉ
Blažková J., Haklová L., Jokešová I., Palička V. 
Ústav klinické biochemie a diagnostiky LF a FN Hradec Králové

Při Farmaceutické fakultě UK v HK je od roku 2004 otevřen studijní program Zdravotnická
bioanalytika, koncipovaný jako bakalářský tříletý kombinovaný pro laboranty z praxe. Náplň
studia je tvořena předměty chemického i biologického charakteru, které jsou rozloženy do
všech ročníků vyváženě a vzájemně se doplňují. Výuka probíhá ve formě vybraných seminářů
a cvičení v pátek a v sobotu celkem 7 krát za semestr a je výrazně posunuta k samostudiu.
Studium trvá tři roky a je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou písemné
bakalářské práce. Cílem studia je umožnit současným pracovníkům se středoškolským
vzděláním ve všech typech laboratořích klinických oborů, v laboratořích transfúzního lékařství
a hygienické služby všestranné a kontinuální zvýšení kvalifikace jak v příslušné odbornosti, tak
ve znalosti jazyků i moderních informačních technologiích. 

STANOVENÍ KOENZYMU Q 10 V SÉRU ( PLAZMĚ ) TECHNIKOU HPLC 
Bláhová M., Horák P. 
OKB, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 

Koenzym Q 10 nebo-li ubichinon je důležitou součástí mitochondriálního respiračního
řetězce, kde funguje jako mobilní přenašeč ekektronů mezi kotvenými oxidoreduktasami
komplexem I a komplexem III. Koenzym Q 10 je 1, 4-benzochinon s navázaným hydrofobním
isoprenoidním řetězcem. Po přijetí dvou vodíků přechází z oxidované chinonové formy přes
semihydrochinonovou na redukovanou hydrochinonovou sloučeninu. Diagnostická souprava
firmy Chromsystems umožňuje monitorování celkových hladin koenzymu Q 10 po převedení
na oxidovanou formu. Pomocí účinné deproteinace a selektivní extrakce na pevné fázi jsou
odstraněny interferující komponenty a analyt je ve vzorku zakoncentrován. Do
chromatografické kolony je dávkováno 50 ul eluátu s průtokem mobilní fáze 2, 5 ml/min 
a tlakem na koloně cca 1,15 kPSI. Průměrný retenční čas koenzymu Q 10 byl 9,2 min. 
S každým vzorkem byl zpracován vnitřní standard s průměrným retenčním časem 5,7 min.
Detekce byla provedena DAD detektorem měřením absorbancí při vlnové délce 275 nm.
Analýza byla provedena na kapalinovém chromatografu firmy Beckman (systém GOLD) 
s DAD detektorem. 

OVĚŘENÍ NOVÉHO KONTROLNÍHO MATERIÁLU NA BÁZI PLNÉ KRVE 
PRO KONTROLU GLUKOMETRŮ
Brendlová E., Špirková J., Friedecký B.
Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec
Králové

Předmět: Testování kontrolních materiálů Bio-Rad Meter Trax na bázi plné lidské krve. Bylo
použito glukometrů Medisense PCx, pracujících v režimu POCT. 
Metodika: 3 hladiny kontrolních materiálů (nízká, střední, vysoká) byly analyzovány na 
8 glukometrech vždy v sérii 10 měření. Měření byla provedena 1. a 20. den po prvním otevření
lahvičky. 
Výsledky: Opakovatelnost se pohybovala v intervalu 4 až 7,5% s průměrnou hodnotou 5 až
6 %. Reprodukovatelnost mezi glukometry byla 4 až 7%. Hodnota bias se pohybovala 
v intervalu - 7,0 až 3,8%. Nejistota byla odhadnuta v intervalu 11 až 15%. Výrobcem uvedená
stabilita 20.dní po prvním otevření byla potvrzena. 
Závěr: Materiál je vhodný pro kontrolu glukometrů. Zásadní výhodou je matrice shodná 
s reálnými vzorky. Pokud by materiál disponoval certifikovanou hodnotou referenční metody,
mohla by jeho analýzy nahradit pracné porovnávání výsledků glukometrů s metodou centrální
laboratoře. 

20



SBORNÍK  BIOLAB 2005
Abstrakta pfiedná‰ek a posterÛ

21

ŘEŠENÍ PREANALYTICKÉ FÁZE ÚKBH PLZEŇ LOCHOTÍN 
Bršlicová K., Jánská H., Ženková J., Senft V., Petříková V.
Ústav klinické biochemie a hematologie fakultní nemocnice Plzeň

Výchozí stav: LIS Stapro, příjem požadavků do jednotlivých bloků, průvodky s požadavky
a vzorky materiálu se na příjmu rozdělily a očíslovaly do několika číselných řad a putovaly do
laboratoří, kde se prováděl příjem do LIS. 

Vytvoření centrálního příjmu: souhrnná žádanka pro optické čtení požadavků, práce v režimu
centrálního příjmu LIS Stapro, využití preanalytického modulu OLA 2500 firmy Olympus pro
odvíčkování, alikvotaci a roztřídění vzorků. 

Výhody centrálního příjmu: zrychlení preanalytické fáze, úspora žádanek, materiálu,
zkumavek, vyloučení kontaminace materiálu v preanalytické fázi, snížení rizika pro personál. 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM OBOR ZDRAVOTNÍ LABORANT NA LF MU V BRNĚ
Dastych M.
Fakultní nemocnice, Brno

Prezenční forma studia. Bakalářské studium je tříleté (6 semestrů). V 1. a 2. semestru bude
probíhat výuka teoretických předmětů, ve 3. a 4. semestru výuka klinických laboratorních
oborů, 5. semestr bude věnován odborné praxi v délce 3 týdnů v každém klinickém
laboratorním oboru, 6. semestr je vyhrazen konzultacím a přípravě bakalářské práce. Výuka
bude probíhat  formou přednášek, seminářů, cvičení a demonstrací.

Kombinovaná forma studia (t.č. příprava žádosti o akreditaci, předpokládané zahájení
výuky v roce 2006). Kombinovaná forma studia je určena pro pracovníky klinických laboratoří
s praxí v některém z klinických laboratorních oborů. Bakalářské studium je tříleté. Struktura 
a rozsah sylabů v jednotlivých předmětech je shodný s prezenční formou studia.
Kombinovaná forma studia klade značné nároky na samostudium témat, které nebudou
předmětem kontaktní výuky. Kontaktní forma výuky bude zabezpečena na LF MU v Brně
formou přednášek, seminářů, konzultací, cvičení a demonstrací v rozsahu 120hodin/semestr.

KONSOLIDACE LABORATORNÍHO KOMPLEMENTU V KN LIBEREC 
A SPOLUPRÁCE OBORŮ - DLOUHODOBÝ PROCES
Dlouhý L. 
Oddělení klinické biochemie, Krajská nemocnice Liberec

Konsolidace laboratorního komplementu v KN Liberec probíhá dlouhodobě s ohledem na
specifické podmínky (umístění 3 hlavních pracovišť do 4 lokalit, z nichž jen 1 je umístěna 
v jedné ze dvou hlavních budov nemocnice) s důrazem na 4 cíle: kvalita poskytovaných
služeb, spokojenost klientů, spokojenost zaměstnanců, ekonomická stabilita. Z dosud
provedených zásahů do provozu se nejpříznivěji osvědčilo začlenění RIA - laboratoří, které
bývaly součástí ONM, do provozu OKB. Jako neúčinné se projevily snahy některých
nadřízených pracovníků provést proces konsolidace direktivně. V současné době probíhá
proces přesunování některých laboratorních vyšetření mezi jednotlivými obory a chystá se
otevření pracoviště molekulární biologie jako společného pracoviště OKMI a OKB. Protože v
KNL se zahajuje stavba spojovacích chodeb s možností umístění potrubní pošty, bude
pravděpodobně možné provést výrazné změny v preanalytické části (alespoň částečně
centralizovaný příjem materiálu). 
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STUDIUM ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA NA FARMACEUTICKÉ FAKULTĚ UK
V HRADCI KRÁLOVÉ
Dršata J., Karlíček R., Tichý M., Pecka M.
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové

O studiu Zdravotnické bioanalytiky jsme informovali v září loňského roku na konferenci
FONS v Pardubicích. Zdravotnická bioanalytika navázala na zkušenosti se vzděláváním 
farmaceutů, z nichž mnozí se velmi dobře uplatnili i v klinických laboratořích. Farmaceutická
fakulta spolupracuje ve výuce s Lékařskou fakultou UK a fakultní nemocnicí v Hradci Králové. 

V souvislosti se zaváděním strukturovaných studijních programů bylo na základě zkušeností
s dosavadním pětiletým magisterským studiem otevřeno zcela ekvivalentní dvoustupňové
studium tříleté bakalářské a navazující dvouleté magisterské. Zatímco samotné bakalářské
studium směruje absolventy k vedoucím a organizačním funkcím mezi zdravotnickými
laboranty, absolvování celého studia včetně navazujícího magisterského poskytuje plné
vysokoškolské vzdělání zdravotnického pracovníka v laboratořích. První ročník zdravotnické
bioanalytiky bakalářského studia v prezenční formě studia byl otevřen v akademickém roce
2003/2004.  Nestrukturovaný, pětiletý magisterský program skončí v roce 2007.

V akademickém roce 2004/ 2005 otevřela FaF UK v Hradci Králové samostatné bakalářské
studium v kombinované formě. Zájem o tento způsob studia nám potvrdil, že jsme správně
reagovali na poptávku v této oblasti. I toto studium je v současné době tříleté, je akreditováno
MŠMT a je určeno především zdravotnickým laborantkám a laborantům z biochemických,
hematologických a dalších specializovaných zdravotnických laboratoří ke zvýšení jejich
kvalifikace. I na tuto formu studia je možné po novém přijímacím řízení navázat magisterským,
dvouletým studiem, ale již jen v prezenční formě. Po absolvování magisterského stupně je 
v tomto studijním oboru možné získat v rigorózním řízení doktorský titul (RNDr.). 

Výuka bakalářského studia v kombinované formě je ekvivalentní výuce v prezenční formě,
způsob výuky je však výrazně posunut k samostudiu. Praktická výuka ve formě vybraných
seminářů a cvičení se uskutečňuje vždy v pátek odpoledne a v sobotu celý den (9 – 18h),
celkem 7x za semestr. Snažíme se o to, aby studium bylo přísně výběrové, proto počet
přijímaných zájemců o studium nebude zvyšován, spíše naopak.

LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA DIABETES MELLITUS. DOPORUČENÍ, CUT-OFF
HODNOTY - UMÍME S NIMI NALOŽIT V PRAXI?
Franeková J. 
ÚKB, FNsP Ostrava - Poruba

Stanovení koncentrace glukózy má v diagnostice diabetes mellitus (DM) nezastupitelné
místo. Podle doporučení Americké diabetologické asociace (ADA) i Světové zdravotnické
organizace (WHO) a také podle společného doporučení České diabetologické společnosti
(ČDS ČLS JEP) a České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP) jsou rozhodovací
limity pro diagnostiku DM určeny pro koncentraci glukózy v plazmě žilní krve. Platí to pro
stanovení koncentrace glukózy nalačno a také během orálního glukózového tolerančního
testu (oGTT). V tomto ohledu je postoj všech zmíněných profesních organizací jednotný. 

V názoru na použití oGTT pro diagnostiku DM se postoj WHO (oGTT je nástrojem 
k diagnostice DM u dospělých a také gestačního diabetu, GDM) a ADA (považuje oGTT
pouze za nástroj diagnostiky GDM) liší. 

Také provedení a hodnocení oGTT při screeningu gestačního diabetu se různí. WHO
doporučuje k diagnostice gestačního diabetu provedení standardního oGTT se zátěží 75 g
glukózy s rozhodovacími limity totožnými s diagnostikou DM. GDM je termín užívaný pro
poruchu glukózové tolerance (koncentrace glukózy v plazmě žilní krve dvě hodiny po zátěži
glukózou >7,8 mmol/l a <11,1 mmol /l) a také pro diabetes mellitus (koncentrace glukózy 
v plazmě žilní krve dvě hodiny po zátěži glukózou >11,1 mmol/l), pokud jsou tyto stavy
diagnostikovány u těhotné ženy. ADA připouští zátěž 75 g glukózy a také 100g glukózy při
provedení oGTT s odlišnými cut-off hodnotami a odebírání krve pro stanovení koncentrace
glukózy také jednu hodinu po zátěži. 
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ČDS ČLS JEP a ČSKB ČLS JEP přijaly společný postup k diagnostice DM a GDM, který
vychází z doporučení ADA a WHO a tvoří jakýsi konsenzus pro postup při diagnostice diabetu
v ČR. 

Provádění oGTT a stanovování koncentrace glukózy v plazmě žilní krve je doménou
pracovišť klinické biochemie. Je tedy na místě věnovat této problematice značnou pozornost.
Pro běžnou praxi snad jako praktické vodítko poslouží Algoritmus diagnostiky DM 
u dospělých a Algoritmus diagnostiky gestačního diabetu, které budou předmětem našeho
sdělení. 

SOUČASNÉ AKTIVITY MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ V OBLASTI DIAGNOSTIKY
A TERAPIE DIABETU MELLITU
Friedecký B. 
ÚKBD, FN LF Hradec Králové

Od roku 2000 je obecně celosvětově používáno diagnostiky diabetu mellitu podle
doporučení WHO a ADA(Americké diabetologické asociace). Diagnostickým kriteriem je od
té doby koncentrace glukosy v plasmě na lačno (FPG-fasting plasma glucose). Hodnota nad
7,0 mmol/l, opakovaně stanovená při dvou následujících odběrech značí přítomnost diabetu,
hodnota pod 6,1 mmol/l je považována za potvrzení jeho nepřítomnosti. K sledování stavu
diabetika je suverénním parametrem glykovaný hemoglobin (HbA1c). Oba klíčové laboratorní
parametry mají díky existenci referenčních materiálů a referenčních metod zajištěno, že lze 
u nich docílit vysoké srovnatelnosti výsledků z různých laboratoří. Seznam referenčních
materiálů a referenčních metod (nejen pro glukosu a HbA1c) je dostupný na webu www.
cskb. cz pokud vyhledáte materiály JCTLM. To je zkratka Spojené komise pro návaznost 
v laboratorní medicíně, která odpovídá za dosažení srovnatelnosti výsledků měření prakticky
v celosvětovém měřítku. Stanovení HbA1c se opírá o dvě různé referenční metody. Starší
DCCT je založena na vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC), novější IFCC na
kombinaci vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS).
V praxi znamená existence dvou referenčních metod, že laboratoře produkují soubor dvou
nesrovnatelných výsledků v závislosti na tom, na jakou referenční metodu jsou kalibrovány.
Budoucnost (v horizontu 2-4 let) patří metodě IFCC:Ta byla v létě 2004 konečně vzata na
vědomí i diabetology. Další převratnou novinkou u HbA1c je, že bude v nedaleké budoucnosti
používán nejen ke kontrole stavu diabetiků, ale také k stanovení diagnosy diabetu mellitu (viz
FONS 4/2004, s. 31). V roce 2003-2004 byly provedeny velmi rozsáhlé studie, které měly
vyhodnotit skutečný význam používání glukometrů jak k sebekontrole diabetiků, tak i ve
zdravotnických zařízeních v režimu POCT. Závěr byl poněkud překvapivý. Údajně neexistují
žádné závažné argumenty pro používání glukometrů, ale ani proti tomuto používání. Poslední
zajímavostí je objev, že určitá část albuminu v moči (mikroalbuminurie) postrádá
iminochemickou reaktivitu. Protože albumin v moči je zásadně stanovován imunochemicky,
značí to, že jeho koncentrace v moči jsou podhodnocovány. Situaci komplikuje ještě fakt, že
diabetici mají imunoreaktivitu albuminu sníženou více, než nediabetici, takže zjevně bude
nutné stanovení albuminu v moči zcela přehodnotit. 

POROVNÁNÍ ANALYZÁTORU GEM PREMIER 3000 A ABL 700. 
Frommová M., Hošková V., Slabý P., Petříková V., Bártlová H. 
Ústav klinické biochemie a hematologie a oddělení kardiochirurgie fakultní nemocnice Plzeň

Na ÚKBH FN Plzeň Lochotín je v bed-side provozu analyzátor ABL 700 firmy Radiometer
na JIP kardiochirurgického oddělení. Měření vzorků provádí sestry oddělení, analyzátor je
napojen on-line na LIS, údržba a kontrola provozu je zajištěna pracovníky laboratoře. 

Analyzátor GEM Premier 3000 jsme měli možnost vyzkoušet v běžném provozu na
kardiochirurgické JIP. Vzorek krve odebraný do heparinizované stříkačky byl nejprve změřen
na analyzátoru ABL 700 a bezprostředně poté na GEM Premier 3000. Měření prováděly



POSTERY  BIOLAB 2005
Abstrakta pfiedná‰ek a posterÛ

sestry oddělení. Bylo porovnáno 400 vzorků krve. Pro měření na analyzátoru GEM Premier
3000 byla použita jedna vyměnitelná kazeta na 450 vyšetření. Porovnání probíhalo po dobu
14 dní. Kazeta pro GEM Premier 3000 obsahuje mikroelektrody, všechny potřebné roztoky,
peristaltickou pumpu a vzorkovou jehlu. Analyzátor automaticky detekuje sraženinu 
i interferující látky obsažené v krvi a automaticky vyřeší tyto problémy bez zásahu obsluhy. 

Měřené parametry a rozsah stanovených hodnot: pH (7,08 - 7,59), pCO2 ( 2,7 - 11,8 kPa),
pO2 (3,4 - 50,9 kPa), Na (130 - 147 mmol/l), K (1,8 - 6,0 mmol/l, Ca (0,35 - 1,46 mmol/l),
glukóza (2,8 - 17,6 mmol/l), laktát (0,3 - 4,1 mmol/l). Korelační koeficienty: pH (0,984), pCO2
(0,987), pO2 (0,999), Na (0,947), K (0,981), Ca (0,950), glukóza (0,993), laktát (0,991). 

INFORMACE O POSTGRADUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH LABORANTŮ
V NCO NZO  V BRNĚ
Hložková P., Chaloupka J.
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Nemocnice u Milosrdných bratří Brno

V informativním sdělení bude podán přehled o průběhu postgraduálního specializačního
studia zdravotních laborantů oboru klinická biochemie v Národním centru ošetřovatelství 
a nelékařských zdravotnických oborů v Brně v roce 2004 a o změnách pro rok 2005 a 2006.

V souvislosti s nabytím platnosti zákona 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání se mění formy
pregraduálního i postgraduálního vzděláván těchto profesí. Mění se podmínky pro výkon
povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, dochází ke změnám 
v organizaci postgraduálního vzdělávání zdravotních laborantů. Tyto změny se přímo týkají 
i činnosti NCO NZO v Brně.

SUPERVIZE GLUKOMETRŮ POUŽÍVANÝCH V POCT VE FN BRNO
Horáková H., Křížová L. 
Oddělení klinické biochemie a hematologie FN Brno

Výhoda okamžité dostupnosti výsledku biochemického vyšetření u lůžka pacienta musí být
podpořena průběžným dohledem - supervizí nad správnou funkcí používaného přístroje,
který poskytuje validní výsledky. Supervizní činnost pracovníků klinické biochemie nad přístroji
používanými v režimu POCT je součástí systému řízení kvality. 

V přednášce je popsán způsob zajištění supervize funkce glukometrů používaných na
klinických pracovištích FN Brno, výsledky kontrolních cyklů a zkušenosti s jejich zavedením
včetně spolupráce se strategickým dodavatelem glukometrů. 

Při zavedení kontrolního systému glukometrů jsme vycházeli z doporučení ČSKB. Jako
materiál pro provozní analytickou kontrolu jsme zvolili dělených vzorků krve podle možností
uživatele na dvou hladinách. Aliquotní kapilární krev byla odebrána do odběrovky Sarstedt 
s Na - fluoridem a heparinem a stanovena koncentrace hladiny glukózy v plazmě
elektrochemickou metodou na přístroji Beckman. Výsledky obou měření byly srovnány,
vyhodnoceny podle stanovených kritérií a zaslány zpět na oddělení k založení do provozního
deníku. V případě diference převyšující stanovená kritéria byla kontrola zopakována za
kontroly důsledného dodržení firemního návodu. Nevyhovující glukometry byly vyměněny. 

MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY AUTOMATIZACE DNA V KLINICKÉ LABORATOŘI 
Hypiusová V., Beránek M., Vlčková J., Palička V. 
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, FN a LF Hradec Králové 

Cílem naší práce bylo provést základní testování přístroje MagNA Pure LC Instrument
(Roche Diagnostics) určeného pro automatickou izolaci DNA z biologického materiálu. Naše
laboratorní zkoušky vycházely z 200 ul nesrážlivé poolované krve. Izolační souprava MagNA
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Pure LC DNA Isolation Kit I vykazovala opakovatelnost 5,4% a reprodukovatelnost mezi dny
7,8%. Čistota DNA byla 1,9 ± 0.1. Porovnání metody vůči dosud standardně používanému
manuálnímu systému QIAamp Blood Mini Kit (Qiagen) bylo provedeno na 32 reálných
vzorcích krve. Obě metody poskytly podobné výtěžky DNA (6.2 ±1.0 vs. 6.5 ± 1.0 µg);
rovnice regresní přímky: y = 0.86x + 0.66 (r = 0.93, p < 0.001). Konstatujeme, že oba
biotechnologické přístupy disponují obdobnými analytickými charakteristikami (kvantita,
kvalita a čistota DNA). Při průměrném počtu 40 - 70 izolací DNA týdně přispěje MagNA Pure
LC Instrument k téměř automatickému a spolehlivému zpracování biologického materiálu pro
následnou DNA analýzu v naší laboratoři. 

ORGANIZACE PROVOZU KONZOLIDOVANÉ LABORATOŘE
Janovská N., Bezchlebová B., Pěnkavová A., Vrzákova M., Rozprimová L., Kopřiva P. 
AGILAB Praha, STAPRO Pardubice

Široké spektrum prováděných testů klade velké nároky na organizaci práce, především na
úseku příjmu a distribuce vzorků k jednotlivým analyzátorům. Rychlé zvládnutí fáze
zpracování vzorku při minimalizaci chyb je zajištěno využitím čtečky požadavků, čárových
kódů a pomocí preanalytického systému (PMS). PMS rozděluje požadavky a provádí
distribuci vzorků k biochemickým, hematologickým a imunochemickým analyzátorům.
Laboratorní informační systém (LIS) umožňuje denní vyhodnocení kontrol, komunikaci nejen
uvnitř laboratoře, ale také s pracovištěm klienta, který tak obdrží výsledky požadovaných
vyšetření v co nejkratší době. 

Práce v laboratoři je rozdělena na několik úseků, na kterých se laborantky v měsíčních
intervalech střídají. Tak je zajištěna všestranná zastupitelnost. Je kladen důraz na trvalé
zvyšování odbornosti (dálkové studium, atestace, stáže a účast na odborných seminářích 
a konferencích). 

SEZNAM LABORATORNÍCH STANOVENÍ PROVÁDĚNÝCH VE FN HRADEC KRÁLOVÉ
A LFUK V HRADCI KRÁLOVÉ - TVORBA A AKTUALIZACE V PRŮBĚHU 15 LET
Kakrdová D., Živný P., Palička V., Vakrčka M. 
Ústav klinické biochemie a diagnostiky Fakultní nemocnice Hradec Králové 
a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Se stále se zvyšujícím počtem laboratorních stanovení prováděných v laboratořích
Fakultní nemocnice zákonitě došlo i na požadavek vytvořit jejich souhrnný seznam.
Zřejmě první vlaštovkou bylo v roce 1991 vydání sešitu ve formátu A6 „Seznam metod
prováděných ve Fakultní nemocnici Hradec Králové“, který byl velmi žádaný a používaný.
Se značným rozvojem metod na začátku a v polovině 90. let nastal tlak na další aktualizaci
a rozšíření seznamu metod. V roce 1997 se tohoto úkolu ujali doc. Živný, prof. Palička 
a pan Vakrčka. Výsledkem jejich spolupráce byla 150stranná (A4) knižní publikace.
Součástí souboru byl nejen seznam laboratoří FN a nabídka jejich analýz, ale zařazena
byla i některá klinická pracoviště FN s vybranými lékařskými postupy. Do seznamu byly
začleněny také katedry Lékařské fakulty UK a VLA JEP se svými laboratorními metodami.
Na rozdíl od původního vydání součástí tohoto souboru byl adresář pracovišť, jejich
umístění, kontaktní údaje, abecední seznam metod, u některých doplněn o podmínky
preanalytiky, referenční meze atp. I tato publikace byla a dosud je klinickými pracovišti
velmi využívaná. 

Vzhledem k dynamickému rozvoji informačních technologií jsme se v r. 2004 rozhodli
aktualizovat stávající Seznam laboratorních metod prováděných ve FN HK a LFUK HK,
využitím formy CD ROM. Při zpracování této verze jsme vycházeli z databáze předchozího
knižního vydání, ale nyní jsme se zaměřili jen na pracoviště laboratorní. Do zaktualizovaného
souboru metod jsme zahrnuli nejen ty, které se používají v klinické praxi, ale také metody
vysoce specializované, využívané především ve výzkumných úkolech. To se týká hlavně
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laboratorních stanovení nabízených teoretickými ústavy Lékařské fakulty UK. Pro lepší práci
a zjednodušené vyhledávání jsme na CD ROM použili i fulltextových odkazů a vyhledávání.
CD-ROM obsahuje jediný soubor ve formátu standardní nápovědy pro Windows, což
zajišťuje vysoký stupeň kompatibility a snadné použití. Velká výhoda tohoto vydání spočívá 
v jeho snadné následné aktualizaci. Pro příznivce knižního vydání však plánujeme i publikaci
Seznamu laboratorních metod prováděných ve FN HK a LFUK HK v tištěné podobě. 

ONKOLOGIE OD HISTORIE K DNEŠKU
Kapustová M., Vočková J., Krejčí E., Schneiderka P. 
OKB a Onkologická klinika Fakultní nemocnice, Olomouc

Slovo rakovina je známo od dob Hippokrata, ten jej poprvé užil při popisu „nádoru s prsty“.
Nádory se operovaly již ve starém Římě, ale laboratorní vyšetření, jako nádorové markery
musely čekat stovky let než byly objeveny a začaly se běžně vyšetřovat. Dnes je používáme 
v rutinním provozu stejně jako každé biochemické vyšetření. Hledáme stále nové, které by
umožnily včasnou diagnostiku a rychlé zahájení léčby. Můžeme nabídnout klinikům další
markery k doplnění informace o stavu onemocnění pacienta? U patologických stavů
spojených s lokální kostní degradací, se na resorpci kolagenu podílí enzym MMP-9 (matrix
metaloproteináza 9). Produktem této resorpce jsou větší fragmenty peptidů jako je ICTP 
- koncový C telopeptid kolagenu typu I. Hladina tohoto markeru se zvyšuje společně s progresí
kostní metastázy. Spolehlivou predikci si nelze představit bez kombinovaného využívání všech
parametrů a správného využívání všech informací, které nám dává k dispozici běžná praxe.
Panel markerů nelze stanovit univerzálně, je nutno využívat těch možností, které odpovídají
klinickému stavu a stadiu onemocnění. ICTP se zdá být citlivým markerem pro časný záchyt
kostních metastáz i pro monitorování účinnosti terapie. Hodnoty ICTP v kompletní remisi
zůstávají v normálním rozmezí, naopak se zvedají při progresi onemocnění. Tím se může
posunout zahájení terapie a zlepšit tak prognostické faktory ve prospěch pacienta. 

CÉLIAKIE, SCREENING A RIZIKO U AUTOIMUNITNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Kocna P., Vaníčková Z., Dvořák M.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN Praha, 
4. interní klinika 1. LF UK a VFN Praha

Patogeneze céliakie (CS) - genetika, autoimunita, přítomnost gliadinových peptidů 
v potravě - byla v uplynulých letech dostatečně popsána a specifikována. Populační studie
rovněž potvrzují mnohem vyšší prevalenci, která dosahuje podle některých autorů hodnot 1%
(1 : 100). Na doporučení České gastroenterologické společnosti a České pediatrické
společnosti ustanovil ministr zdravotnictví v dubnu 2004 Expertní skupinu pro celiakální sprue
(ESCS) vzhledem k neuspokojivému stavu diagnostiky a léčení celiakální sprue, jakož 
i současné sociální situaci nemocných s touto chorobou. Skupina vypracovala jako svůj první
dokument Memorandum o současné problematice, zahrnující doporučení pro orgány
exekutivy a zákonodárné sbory, aby ve spolupráci s ESCS byla zahájena jednání k řešení 
a zlepšení současné situace. V současné době je dokončen text doporučení cíleného
screeningu CS v dětské i dospělé populaci a rozpracován je text diagnostického standardu. 

Stanovení protilátek IgA třídy proti tkáňové tranglutamináze, s lidským rekombinantním
antigenem, je v tomto doporučení navrženo jako primární, screeningový test, který by měl být
aplikován pro cílovou skupinu screeningu. Vysoký výskyt jiných forem céliakie, než formy
klasické, a významná rizika spojená s pozdní diagnostikou a terapií ve formě asociovaných
autoimunních chorob a závažných komplikací vyžadují proto zavedení cíleného screeningu
pro osoby s rizikovými chorobami, podezřelými symptomy a autoimunními chorobami
asociovanými s céliakií. 

Naše desetileté zkušenosti potvrzují, že žadný serologický marker není 100% spolehlivým
testem. Nejvyšší senzitivitu prokazujeme stále ještě diskutovaným markerem, stanovením
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antigliadinových protilátek v IgA a IgG třídě. Používáme ELISA test s purifikovaným antigenem
- alfa-gliadinem, a senzitivita kombinace IgA/IgG AGA je 0.970, specificita je ovšem velmi
nízká - 0.462. Protilátky k endomysiu ve třídě IgA vyhodnocujeme jako nejspecifičtější marker
s hodnotou 0.950, test je ovšem prováděn v relativně vyšším ředění séra 1:20. Protilátky ke
tkáňové transglutamináze vykazují signifikantně nejvyšší celkovou spolehlivost (accuracy) 
- 0.916 při použití lidského rekombinantního antigenu. Tento ELISA test je proto doporučován
jako základní, primární test pro screening céliakie. 

DIAGNOSTIKA TYROSINEMIE TYPU I
Kudláčková B., Klímová E., Košařová M., Chrastina P., Jahnová H. 
Ústav dědičných metabolických poruch VFN a 1. LF UK Praha

Tyrosinemie typu I je způsobena deficitem fumarylacetoacetáthydrolasy - posledního
enzymu v katabolické cestě tyrosinu. Dochází k hromadění maleylacetoacetátu 
a fumarylacetoacetátu a jejich přeměně na sukcinylaceton. Tyto metabolity jsou toxické pro
organismus a malaylacetoacetát je i kancerogenní. Incidence onemocnění je asi 1:150 000.
Pro klinický obraz onemocnění jsou charakteristické progresivní jaterní selhání, zvýšené riziko
hepatocelulárního karcinomu, koagulopatie, akutní neurologické krize a renální tubulární
dysfunkce. Standardem léčby je v současné době podávání NTBC (2-(2-nitro-4-
trifluoromethylbenzoyl)-1, 3-cyklohexandion), který blokuje odbourávání tyrosinu a zabraňuje
tak tvorbě toxických, resp. kancerogenních produktů. Možností volby při léčbě je
transplantace jater. 

Při podezření na diagnosu tyrosinemie typu I se provádí vyšetření aminokyselin v séru 
a organických kyselin v moči s důrazem na sukcinylaceton. U tyrosinemi typu I jsou v séru
zvýšené koncentrace tyrosinu a methioninu, zatímco v moči nalézáme zvýšené vylučování
sukcinylacetonu a metabolitů tyrosinu (4-hydroxyfenylpyruvát, 4-hydroxyfenyllaktát 
a N-acetyltyrosin). V záchytu také nalézáme zvýšené vylučování kyseliny d-aminolevulové
močí, protože d-aminolevulinátdehydratasa (druhý enzym v biosyntese porfyrinů) je inhibována
sukcinylacetonem. Diagnosa se potvrzuje vyšetřením aktivity fumarylacetoacetáthydrolasy ve
fibroblastech, lymfocytech či jaterní tkáni nebo mutační analýzou genu pro
fumarylacetoacetáthydrolasu. Včasné určení diagnosy tyrosinemie typu I. výrazně zlepšuje
prognosu pacienta. 

STANOVENÍ ADENOSINU V DIALYZÁTECH METODOU KAPILÁRNÍ ZÓNOVÉ
ELEKTROFORÉZY
Ličbinská E., Vávrová J., Cibiček N. 
ÚKBD LF UK a FN, Hradec Králové

Adenosin je nukleosid vznikající ve tkáních při jejich hypoperfúzi, významným způsobem
moduluje ischemicko-reperfúzní děj, je induktorem apoptózy, v intersticiu tumorů působí
imunosupresivně, podporuje migraci a proliferaci maligních buněk a zvyšuje angiogenezi. Při
experimentálním sledování ischémie a reperfúze ve tkáních pomocí mikrodialýzy se právě
adenosin jeví vhodným markerem. Otázku výběru vhodného analytického postupu 
s ohledem na minimální objemy vzorku i velmi nízké koncentrace meze stanovitelnosti jsme
řešili aplikací několika variant nastavení podmínek pro separační systém kapilární zónové
elektroforézy P/ACE System 5510 (Beckman). Optimální řešení jsme nalezli při základních
separačních podmínkách: neupravená křemenná kapilára 57 cm x 75 mm, s elektrolytem
borátem sodným 200 mmol/l při pH 8,5; napětím 25 kV při polaritě anoda-katoda, teplotou
měření 23°C, UV detekcí při 254 nm, dávkováním tlakem; potřebný objem vzorku 
v zásobníku vzorků je 10 ul, doba jedné analýzy 6 minut, lineární oblast kalibrace 0,5-10,0
mmol/l, mez stanovitelnosti 0,25 mmol/l. Základní znaky analytického měření: CV% v sérii =
4,7; CV% mezi sériemi = 8,6; % recovery = 98,4 ± 4,4; v reálných vzorcích dialyzátů nebyla
prokázána interference jiného píku (ověřeno DAD detekcí). Měřené hodnoty koncentrací
reálných vzorků dialyzátů experimentálního sledování ischémie a reperfúze pomocí
mikrodialýzy se běžně pohybují v relaci 2,0-7,0 umol/l. 
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INFRAČERVENÁ SPEKTROSKOPIE A UROLITIÁZA
Linhartová M., Vozníček, J., Kesner F.
ČGS, pobočka Brno, Lékařská laboratoř LabMed Brno, NICOLET CZ Praha

Infračervená spektroskopie technikou tablet s bromidem draselným patří v chemické,
mineralogické i geochemické analýze k základním metodám identifikace, resp. stanovení
významných minerálních i organických složek pevných vzorků a obdobně užitečné služby
může prokazovat i jiným vědním oborům. V našem příspěvku chceme krátce informovat 
o uplatnění infračervené spektroskopie v klinicko - biochemické analýze močových 
a ledvinových kamenů a shrnout tak výsledky několikaleté spolupráce spektroskopické
laboratoře naší pobočky s biochemickými laboratořemi brněnských fakultních nemocnic při
vývoji a prosazování této užitečné vyšetřovací metody do běžné klinické praxe. Patologická
mineralizace ledvin a močového traktu, zpravidla spojená s pracovní neschopností a často i
hospitalizací pacientů, postihovala až dosud v rámci ČR ročně asi 15 až 20 tisíc obyvatel,
přičemž u více než 50 % postižených docházelo v důsledku chronické povahy onemocnění
k recidivám tvorby kamenů. Složení kamenů je závislé na charakteru metabolických poruch
a bývá proto dosti různorodé; vedle čistě minerálních nebo organických kamenů (jež mohou
být podle povahy materiálu krystalické nebo amorfní) mohou vznikat i kameny smíšeného
typu tvořené směsí minerálních a organických složek. K hlavním minerálním složkám kamenů
patří řada fosfátových minerálů jako jsou karbonátapatit, hydroxyapatit, apatit, brushit, struvit,
whitlochit, newberit, monohydrát fosforečnanu hořečnatoamonného, dále oxaláty (whewellit
a weddellit) a karbonáty (aragonit, kalcit, vaterit) i sádrovec. Z organických složek se na tvorbě
kamenů významně podílejí především kyselina močová a její sodné nebo amonné soli a dosti
často i další amorfní produkty patologického metabolismu jako xantin, cystin, 2,8-
dihydroxyadenin, cholesterol, bilirubin a blíže neurčené proteiny. Zvláštní kategorii pak
představují tzv. lékové kameny, na jejichž tvorbě se podílejí komponenty, resp. metabolity
některých léčiv a také zcela cizorodé artefakty minerální i organické povahy, jež se k
laboratornímu vyšetření dostávají nedopatřením nebo podvrhem. Vzhledem k možné
různorodosti složení močových kamenů má jejich spolehlivá chemicko-mineralogická analýza
primární diagnostický význam a je jedním ze základních předpokladů účinné kausální terapie
a profylaxe u této skupiny chorob. 

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PREANALYTICKÝM SYSTÉMEM RSD 800A
Malá H., Holečková M. 
Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec
Králové

Preanalytická fáze tvoří velké procento času zpracování vzorku v laboratoři, proto je snaha
tuto práci co nejvíce automatizovat. Uvedli jsme do provozu první preanalytický systém firmy
Roche RSD 800A. Přípravnými kroky byla detailní analýza laboratoře pomocí programu Lab
Engine a Mlas, důkladný rozbor cesty vzorku v laboratoři a definice software pro práci
preanalytického systému. Do RSD 800A se vloží primární zkumavky označené čárovým
kódem s jednoznačnou identifikací. Zkumavky jsou odzátkovány a transportovány do
pipetovací jednotky. Podle požadavků na metody zaslaných z LIS jsou vytříděny primární
zkumavky k určitému cíli a k ostatním cílům se provedou alikvoty do sekundárních zkumavek
označených čárovým kódem a dalšími požadovanými údaji. Instalace RSD 800A přinesla
zrychlení a přehlednost zpracování vzorků v laboratoři, snížila možnost vzniku chyb -
možných záměn a kontaminací materiálem a díky přesné alikvotaci přinesla úsporu spotřeby
biologického materiálu. 

28
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KOSTNÍ MARKER ICTP U PACIENTŮ S MALIGNÍMI NÁDORY
Matoušková D., Wagnerová B., Hálová H., Kopáček R., Lysý M
OKB, ONM, RTO, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem 

Cílem práce bylo posouzení, zda by se dal používat karboxyterminální telopeptid kolagenu
I (ICTP) pro průkaz kostních metastáz u pacientů s maligními nádory. Laboratorní kostní
markery jsou častěji využívány v jiných medicínských oborech, než je onkologie. Pro verifikaci
kostních metastáz v současnosti převažují hlavně zobrazovací techniky. Na našem oddělení
jsme vyšetřili kostní markery včetně ICTP u 39 pacientů z oddělení nukleární medicíny 
a z radioterapeutického oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí n. L. Kostní marker ICTP byl
analyzován soupravou „UniQ ICTP EIA „firmy Orion Diagnostica. 

V tomto souboru již byly u 38 pacientů standardně použity vyšetřovací zobrazovací techniky
za účelem potvrzení či vyloučení kostních metastáz. Nesouhlas mezi použitými
zobrazovacími metodami a karboxyterminálním telopeptidem kolagenu I (ICTP) byl nalezen 
u 6 pacientů, tedy u 15,8% nemocných. Soubor pacientů byl sice malý, přesto se
domníváme, že by si tento parametr zasloužil větší pozornost a možná by mohl být zařazen,
po podrobnějším prozkoumání zejména ve vztahu k nejfrekventovanějším nádorům
metastazujícím do kostí, mezi běžné laboratorní kostní markery při pátráních po
metastatických ložiscích v kostech

CO PŘINESLA KONSOLIDACE LABORATOŘÍ V OKRESNÍ NEMOCNICI?
Musilová V., Frantová J.
OKLT-OKB, Nové Město na Moravě

Před 5 lety došlo, z rozhodnutí vedení nemocnice, ke spojení laboratorních primariátů (OKB,
OKM, HTO) v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Bez jakýchkoliv příprav, v nevhodném
prostorovém uspořádání ( každé oddělení v jiné budově a na jiné straně nemocnice) a navíc dvě
oddělení měla velké provozní problémy. Nebylo to lehké pro nikoho, ani primáře, ani
zaměstnance, ale velkým ulehčením pro vedení nemocnice, protože většinu problémů si musel
vyřešit nový primář sám. 

Přineslo to něco positivního? Ano - udržel se provoz na všech odděleních a nyní se již rozvíjí,
dochází k lepšímu využití moderní přístrojové techniky, k postupnému spojování činností (svoz
materiálu, příjem, výdej výsledků), přispěje to ke zlepšení ekonomiky hospodaření laboratoří,
oživení a rozšíření obzoru pro všechny pracovníky, hlavně pro lékaře větší uspokojení - více
klinické praxe, dojde ke sjednocení organizačních postupů na jednotlivých pracovištích, všichni
se stejně vzdělávají, čerpají volno, mají stejné podmínky. Později zjistíte, že každý obor má něco
velmi pěkně vyřešeno a že toho lze využít i v druhé laboratoři, že zde najdete spoustu inspirace
k dalším vašim rozhodovacím krokům, toho jsme začali využívat až při přípravě certifikace. 

Co je třeba dodržovat: Jedinečnost každého oboru – musíte mít specialisty na všech
odbornostech a umožňovat jim růst a prosazovat je v komplexu nemocnice. S čím se musíte
poprát: s malou ochotou všech skupin pracovníků k vzájemné spolupráci, k poznávání tajů
druhých oborů, s velmi vysokou rivalitou mezi obory, hlavně u středoškolsky vzdělaných
pracovníků, s nekonečně velkým množstvím zbytečně vyvolávaných drobných problémů 
v rámci laboratorního komplexu, s co nejrychlejším doplněním znalosti z druhých odborností 
a četnou řadou dalších problémů. Co mi nejvíce pomohlo: dlouholeté zkušenosti z provozu 
a řízení oddělení klinické biochemie a veliká podpora všech pracovníků OKB, především
chemiků po odborné stránce a laborantů včele se staniční v případech beznaděje. Za to jim
Všem na OKB mnohokráte děkuji. 
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ŽELEZO U PACIENTŮ S MONOKLONÁLNÍ GAMAPATIÍ
Nováčková, L., Slabík, D., Protivánková, I., Jakimová, Z. 
Ústav klinické biochemie, FNsP Ostrava, ZSF OU, Vyšetřovací metody ve zdravotnictví

Při monoklonálních gamapatiích dochází velmi často, zejména vlivem produkovaných
cytokinů, ke změnám v metabolismu železa a k následnému rozvoji anémie. Stanovení
koncentrace sérového železa je prvním krokem při vyhodnocování stavu železa v organismu.
Fotometrické stanovení hladiny železa v séru ovlivňují sérové bílkoviny. Koncentrace sérových
proteinů (respektive paraproteinu) je u pacientů s monoklonální gamapatií někdy velmi vysoká.
Železo s nimi vytváří koordinační sloučeniny. Podle literatury můžeme naměřit falešně vysoké
hladiny železa. Paraprotein může také v prostředí pufru nespecificky precipitovat. 

Stanovili jsme železo u 60 pacientů s monoklonální gamapatií a u 60 zdravých dárců krve
(celková bílkovina v normě, ELFO bez patologického nálezu). Ke stanovení jsme použili tři
soupravy na stanovení železa. Lišily se v pH pufru, v použitém organočinidle a v použitých
stabilizátorech. Stanovení jsme provedli na analyzátoru OLYMPUS AU 2700. 
Metody stanovení železa zahrnují tyto kroky:
a) uvolnění trojmocného železa z vazby na transferin v prostředí kyselého pufru
b) redukci trojmocného železa na dvojmocné
c) reakci dvojmocného železa s organočinidlem za vzniku barevného komplexu
Získané hodnoty jsme vyhodnotili statistickými metodami. Výsledky jsou předmětem sdělení. 

DIABETES MELLITUS - GENETICKÉ ASPEKTY
Průša R. 
Ústav klinické biochemie a patobiochemie, FN Motol, Praha

Genetické dispozice autoimunní insulitidy DM I. typu a LADA spočívají především 
v polymorfismech v HLA-DR4, promotorové oblasti genu pro inzulín a v genu pro
cytotoxický T-lymfocytární antigen 4. Mutace v genu pro inzulin (alfa a beta řetězec) jsou
velmi vzácné: Chicago, Los Angeles, Kyoto a Wakayama. Samostatnou skupinu tvoří
MODY 1 až 7, kde se jedná nejčastěji o mutace genů jaterních jaderných transkripčních
faktorů nebo o mutace v genu glukokinasy. Nelze opomíjet ani specifické mutace 
v mitochondriální DNA zodpovědné za MIDM (např. mutace v genu pro Leu-tRNA).
Přestože rozvoj inzulínové rezistence a DM 2. typu je závislý značně na způsobu života,
byla zjištěna více než 90% konkordance u homozygotních dvojčat. Mezi genetické
dispozice DM patří mimo jiné také mutace v genu pro HFE protein (hemochromatóza) 
a v genu pro CTFR (cystická fibróza). 

VYŠETŘENÍ RENÁLNÍCH FUNKCÍ
Šálek T. 
OKB Uherské Hradiště

Jedno z nejkomplikovanějších rozhodnutí v medicíně je uzavření stavu, že pacient je zdravý,
obzvláště udává - li, že se subjektivně necítí dobře. Jeden z nejkomplexnějších přístupů
vyžaduje vyšetření renálních funkcí. Ty by měly být pravidelně vyšetřovány zejména 
u diabetiků, hypertoniků a pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Což není málo -
jedná se minimálně o 3 000 000 pacientů ČR. Znamená to vyjádření se k celému vodnímu 
a solnému hospodářství organismu. Co by mělo obsahovat komplexní vyšetření ledvin?
Globálním posouzením funkce ledvin je stanovení glomerulární filtrace formou clearance
endogenního kreatininu a sérového cystatinu C. Kvalitu sběru moče hodnotíme pomocí
odpadu kreatininu/kg hmotnosti/24 hodin. Zajímavou možností je také odhad glomerulární
filtrace na základě vzorce podle studie MDRD - The modification of diet in renal disease, který
doporučuje americká National kidney founadtion ve svých guidelines u neakutních pacientů.
Dalším nezbytným krokem je vyloučení proteinurie a to minimálně stanovením celkové
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bílkoviny/24 hodin a mikroalbuminurie. Samozřejmostí je vyšetření močového sedimentu 
s údajem poču elemntů na ul necentrifugované moče. Podstatnou funkcí ledvin je schopnost
koncentrovat moč, kterou lze vyšetřit pomocí koncentračního pokusu. Clearance
bezelektrolytové vody nejlépe charakterizuje osu ADH - ledviny. Vyšetření ASTRUPU vyloučí
renální tubulární acidózu. Jejím potvrzením je vyšetření osmolal gap a anion gap v moči.
Poměr Na:K je dobrým ukazatelem hyperaldosteronismu, především u pacientů s ascitem 
a nefrotickýcm syndromem. Zobrazovací metody nám vyloučí nádor a kámen, což nutné
provést zejména u pacientů s recidivující hematurií. Až po tomto komplexním vyšetření
můžeme učinit diagnosticko - terapeutický závěr. 

DIABETOLOGIE NA ZAČÁTKU TŘETÍHO TISÍCILETÍ
Šmahelová, A. 
Klinika gerontologická a metabolická LF UK a FN v Hradci Králové

Výskyt diabetu 1. i 2. typu celosvětově i u nás dramaticky narůstá. Na vzniku obou typů
diabetu se podílí v různé míře genetické predispozice i vliv prostředí. V posledních letech
došlo v diabetologii k několika významným objevům, které změnily přístup k diagnostice 
i léčbě a zlepšily prognózu diabetiků. 

V současné době je hlavním cílem účinná prevence nejen diabetu samotného, ale i jeho
komplikací, které jsou dnes nejčastější příčinou morbidity i mortality diabetiků. Komplex
preventivních opatření vyžaduje zejména kvalitní laboratorní zázemí. Opírá se totiž zejména o
včasnou a přesnou diagnostiku všech typů diabetu, kvalitní kontrolu stavu kompenzace
diabetu i efektu jeho léčby. To vše umožňuje mimo jiné i rozšiřující se paleta laboratorních
vyšetření, do níž patří kromě vyšetření glykémie, C peptidu a inzulínu v krvi také vyšetření
markerů autoimunitní poruchy, součástí metabolického syndromu, glykovaného
hemoglobinu, mikroalbuminurie. Perspektivně bude stále více využíváno i genetického
vyšetření a dalších časných markerů komplikací. 

V posledních letech došlo k významnému vývoji etiopatogenetických poznatků diabetu 
1. i 2. typu a metabolického syndromu, což vedlo k dalšímu výzkumu postprandiálního stavu,
rozvoji nových technologií v monitorování glykémii i k rozšíření léčebných možnosti diabetu
(antiobezitika, nová antidiabetika, nová inzulínová analoga, nové způsoby aplikace inzulínu,
transplantace ostrůvků i části pankreatu). 

Diabetologie jako interdisciplinární obor je úzce provázána s oborem klinické biochemie.
Bez informací, poskytovaných laboratorními vyšetřeními, se v současné době diabetolog
neobejde a potřeba těchto informací bude dále významně narůstat. 

EVROPSKÁ REFERENČNÍ LABORATOŘ PRO GLYKOVANÝ HEMOGLOBIN
Šprýchalová J., Špirková J., Friedecký B. 
Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Hradec
Králové

Evropská referenční laboratoř pro glykovaný hemoglobin je v umístěna v nizozemském
městě Wintersvijk. Náplní její činnosti je mezilaboratorní porovnávání, certifikace referenčních
materiálů, edukace a podíl na zavádění IFCC referenční metody. Účastní se 340 klinických
laboratoří z celé Evropy, které analyzují vzorky 1 x za 14 dní. K zasílání a následnému
hodnocení je využíváno výhradně elektronické pošty. Znázornění výsledků je prováděno
pomocí velmi názorné ilustrativní grafiky. Kromě diferencí mezi laboratorním výsledkem 
a referenční hodnotou je pravidelně sledován vliv atypických matricí, modelujících vzorky
pacientů s výskytem patologických hemoglobinů a s uremií. Způsob hodnocení také
umožňuje také porovnávat mezi sebou analytické systémy různých výrobců. 

Evropská referenční laboratoř pracuje na bázi realizace návaznosti výsledků rutinních
měření na referenční metody. Používá se následujících kritérií hodnocení kvality měření:
opakovatelnost < 3%, reprodukovatelnost < 5%, odchylka od referenční metody < 15%.
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Evropská referenční laboratoř umožňuje porovnání výsledků v rámci celé Evropy, zajišťuje
kalibraci systémů IVD, umožňuje produkci materálů pro externí hodnocení kvality a podílí se
na zlepšování analytických vlastností systémů IVD (zejména na zlepšování analytické
specifičnosti). 

STANOVENÍ KATECHOLAMÍNŮ A JEJICH METABOLITŮ METODOU HPLC 
- DIAGNOSTIKA FEOCHROMOCYTOMU
Švagera Z., Marková L., Hanzlíková D., Trojanovská J., Lembáková E. 
Úsek speciálních metod, Ústav klinické biochemie, FNsP Ostrava

Feochromocytom, náležející mezi neurochromafinitní tumory, je nádor s nízkou prevalencí
(0,1 - 0,3% populace), který je z 90 % případů lokalizován v oblasti dřeně nadledvin a v 10%
v chromafinitních tkáních mimo dřeň nadledvin. Tento nádor je, podobně jako všechny
neurochromafinitní tumory, doprovázen nadměrnou tvorbou katecholamínů, které způsobují
paroxysmální či trvalou hypertenzi, arytmii, slabost, úbytek na váze, horečku a mohou
způsobit také poruchu glukózové tolerance. Z tohoto důvodu je nutné feochromocytom co
nejdříve diagnostikovat, aby mohl být nádor chirurgicky odstraněn a mohla být zahájena
odpovídající léčba. 

K diagnostice feochromocytomu se jako metody první volby využívá laboratorní stanovení
katecholamínů a jejich metabolitů ve sbírané moči metodou HPLC. Toto stanovení má
relativně dobrou citlivost a selektivitu, je relativně jednoduché, rychlé a levné ve srovnání se
zobrazovacími technikami (CT, NMR), které se vlivem své finanční náročnosti, využívají až při
pozitivním laboratorním nálezu pro potvrzení přítomnosti a určení lokalizace tohoto tumoru. 
V posteru bude prezentován metodický postup při odběru vzorku, jeho předúprava a také
vlastní HPLC-EC metoda stanovení těchto analytů. 
Bravo E. L. Pheochromocytoma: current perspectives in the pathogenesis, diagnosis, and
management. Arq Bras Endocrinol Metabol. 2004 Oct;48(5):746-50. 
Lenders JW, Pacak K, Walther MM, Linehan WM, Mannelli M, Friberg P, et al. Biochemical
diagnosis of pheochromocytoma: which test is best?. JAMA 2002;287:1427-1434. 

VLIV KOUŘENÍ NA KONCENTRACI STOPOVÝCH A TOXICKÝCH KOVŮ V KRVI
Tošnerová J., Vokráčková K., Kukačka J., Čepová J., Průša R.
Ústav klinické biochemie a patobiochemie, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Kouření způsobuje příliv celé řady toxických látek do organizmu včetně kovů.Účinek
některých z nich je jednoznačně toxický (Cd, Pb), na druhé straně mezi ně patří i kovy, které
se řadí mezi stopové prvky (Cu, Zn). V naší práci jsme chtěli zjistit, jaký vliv má kouření na
koncentraci toxických kovů (Cd, Pb) a stopových kovů (Cu, Zn) u souboru 50 dospělých
kuřáků (25 mužů, 25 žen) ve srovnání s nekuřáky (n=50). Kouření bylo ověřeno stanovením
koncentrace kotininu, metabolitu nikotinu. Koncentrace Cd a Pb byla stanovena atomovou
absorpční spektroskopií s elektrotermickou atomizací, koncentrace Cu a Zn AAS 
s plamenovou atomizací. Průměrná koncentrace kotininu byla 303 ± 29 ug/L u mužů kuřáků,
316 ± 29 ug/L u žen kuřaček (průměr ± SD). Obě skupiny kuřáků měly významně vyšší
koncentrace Cd v krvi (1.4 ±0.55 ug/L muži, 1.5 ±0.74 ug/L ženy) než nekuřáci. Byla nalezena
pozitivní spojitost mezi koncentrací Cd a koncentrací kotininu. Mezi koncentrací Pb u kuřáků
a nekuřáků nebyly nalezeny žádné statisticky významné rozdíly. Kouření naopak způsobilo
snížení koncentrace zinku u kuřáků mužů i žen. Z našich výsledků vyplývá, že hlavním
zdrojem přísunu kadmia do organizmu je kouření tabáku, naopak u olova je hlavním zdrojem
potrava, vzduch a jiné enviromentální zdroje. Tak jako u toxických kovů i u stopových kovů je
rozhodujícím faktorem jejich přísunu z kouření obsah v půdě, na které byl tabák vypěstován.
Ovšem na koncentraci  stopových kovů má vliv především stravovací návyky a životní styl,
které jsou u kuřáků jiné než u nekuřáků.
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KOENZYM Q10 A PORUCHA BUNĚČNÉ RESPIRACE 
Třešňáková E., Hálová H. 
OKB, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Cílem posteru bylo upozornit na význam sledování sérového koenzymu Q10 u pacientů 
s podezřením na poruchu energetického metabolismu z důvodu poruchy buněčné respirace.
Klinikům pomáháme při sledování energetického stavu pacientů nejrůznějšími parametry
(např. glukosa, ketolátky, ABR včetně hemoglobinu, Fe, laktát, pyruvát, atd.). Podle výsledků
a ostatních informací může lékař pacientovi podat energetické substráty, kyslík, erytrocyty,
léky na posílení činnosti srdce atd. Je-li však porucha v tvorbě energie až při předávání
elektronů v mitochondriích buněk, kam je umístěn respirační řetězec, lze tuto poruchu jen
tušit. Jako přenašeče elektronů v dýchacím řetězci působí i koenzym Q10. Jeho nedostatek,
ať už z nízkého příjmu či z nedostatečné endogenní syntézy, může přispět k energetickému
selhávání a možná i k oxidačnímu stresu. Z toho rezultuje porucha řady orgánů i tkání. Měli
jsme možnost vyšetřit 9 pacientů s energeticky náročným průběhem nemoci. Výsledky
koenzymu Q10 se pohybovaly v nízkých i vysokých hodnotách. Počet vyšetření neumožňuje
žádné závěry. Možná jsme ale zachytili pacienty buď ve stadiu nedostatečného příjmu či
produkce koenzymu Q10, a nebo ve stadiu schopnosti organismu zvýšit produkci koenzymu
Q10 jako reakci na zvýšenou potřebu energie. Jako jeden z ukazatelů těchto stavů se nám
jeví koenzym Q10. Domníváme se, že kvantifikace koenzymu Q10 by mohla být vhodným
pomocníkem při odhalování poruchy buněčného dýchání, a v případě jeho nedostatku 
a následného podání pacientovi by mohl být tento koenzym i léčebným prostředkem při
energetickém selhávání. 

AKTIVITA A LOKALIZACE DIPEPTIDYLPEPTIDÁZY IV V MONONUKLEÁRNÍCH
BUŇKÁCH KRVE A KLOUBNÍCH VÝPOTKŮ U REVMATOIDNÍ A PSORIATICKÉ
ARTRITIDY
Vlašicová K., Balážiová E., Šedo A. 
Laboratoř biologie nádorové buňky 1. LF UK Praha a FgU AV ČR

Dipeptidylpeptidáza-IV (EC 3.4.14.5, DPP IV/CD26) je proteáza odštěpující X-Pro zbytek 
z N-terminálního konce peptidů a proteinů. Prolin je evolučně konzervován na předposledním
místě sekvence mnoha neuropeptidů a cytokinů, které tak chrání před nespecifickou
proteolytickou degradací. Současné studie prokázaly existenci dalších molekul nesoucích
DPP-IV-podobnou aktivitu, tvořících skupinu „Dipeptidylpeptidáze-IV aktivitou a/nebo
strukturou homologních“ (DASH) molekul, které se však liší některými enzymovými
vlastnostmi a případně subcelulární lokalizací. Skupina zahrnuje DPP 7, 8, 9, FAP, atraktin 
a další. Změny jejich expresního spektra mohou být zdánlivě „skryty“ za celkovou aktivitou
stanovenou s použitím syntetického substrátu a přesto vést ke změně substrátové
preference přirozených substrátů. Patogenetický význam změny exprese a enzymové aktivity
DASH molekul je předpokládán v řadě onemocnění, včetně revmatologických. 

Cílem naší práce bylo vyvinout citlivou reprodukovatelnou metodu pro biochemické
stanovení DPP-IV-podobné enzymové aktivity a její částečnou analýzu z hlediska podílu
dalších DASH molekul. Jako experimentální model byly použity mononukleární buňky
periferní krve (BMNC) a kloubních výpotků (FMNC) nemocných s revmatoidní (RA) 
a psoriatickou (PsA) artritidou. 

Zavedená fluorimetrická metoda umožňuje selektivní stanovení povrchové aktivity buněk 
a celkové buněčné aktivity po „otevření“ buněk detergentem, během jedné kontinuálně
snímané reakce. Poměr obou aktivit umožňuje posoudit podíl DASH molekul lokalisovaných
v plasmatické membráně a intracelulárních. Dále jsme prokázali, že hydrolytická aktivita DPP-
IV představuje dominantní část povrchové DASH aktivity v BMNC i FMNC. Pozorovali jsme
odlišnou aktivitu a subcelulární distribuci DPP-IV FMNC nemocných s RA a PsA ve srovnání
s kontrolní skupinou osteoartróz. V BMNC jsme mezi jednotlivými skupinami nemocných
nenalezli významné rozdíly. Pozorování svědčí pro odlišný význam DPP-IV-podobné
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enzymové aktivity v systémových (krevní oběh) a lokálních (prostředí kloubu) regulacích u RA
a PsA. Posouzení diagnostické využitelnosti výsledků bude možné po rozšíření
experimentálního souboru. 
Práce byla podpořena grantem IGA MZd ČR7746-3

VYUŽITÍ REAL-TIME PCR V DIAGNOSTICE CMV INFEKCE
Vlčková J., Plíšková L., Palička V. 
Ústav klinické biochemie a diagnostiky, LF a FN Hradec Králové

Sledování dynamiky rozvoje CMV infekce je důležité především u imunokompromitovaných
pacientů. V současnosti se jeví jako nejvhodnější technika pro kvantitativní stanovení CMV
DNA real-time PCR. Cílem naší práce bylo porovnat výsledky 3 různých real-time PCR 
a stanovit virémie u skupiny hematoonkologických pacientů. 

Pro porovnání jsme použili panel EHK - CMV QCMD 2003. Kvantitativní stanovení jsme
provedli pomocí kitů RealArt CMV RG - Artus (TaqMan sonda), ReSSQ CMV - Light Up (Light
Up sonda) a validované in-house metody (primery a sonda z oblasti genu pro glycoprotein B,
FRET formát). Porovnání bylo provedeno pomocí lineární regresní analýzy - koeficienty byly r
= 0,9699 (RealArt CMV RG), r = 0,9847 (ReSSQ CMV Light Up) a r = 0,8729 (in-house). 

Dále jsme změřili koncentraci CMV DNA ve vzorcích krve u skupiny hematoonkologických
pacientů (pacienti v imunosupresi) v období od 1. 1. 2004 do 22. 3. 2005. Bylo vyšetřeno
501 vzorků krve metodou PCR. Ve 405 vzorcích (80,8 %) nebyla prokázána CMV DNA, v 94
vzorcích (18,8 %) byla CMV DNA prokázána a pouze ve 2 vzorcích byly zjištěny inhibitory
polymerázy (0,4 %). U 94 CMV DNA pozitivních vzorků jsme provedli kvantitativní stanovení
CMV DNA metodou real-time PCR (RealArt CMV RG). U 54 vzorků (57,45 %) jsme detekovali
velmi nízkou koncentraci do 100 kopií/ml, u 18 vzorků (19,15 %) v rozmezí 100- 1000
kopií/ml, u 11 vzorků (11,7 %) v rozmezí 1000 - 10 000 kopií/ml a u 11 vzorků (11,7 %)
koncentrace vyšší než 10 000 kopií/ml. IgM protilátky nebyly u těchto pacientů vytvořeny,
nebo velmi opožděně. 

Všechny použité metody založené na real-time PCR jsou vhodné pro kvantitativní stanovení
CMV DNA. Ve skupině hematoonkologických pacientů je nezbytné vzhledem k negativitě IgM
protilátek monitotovat CMV DNA v krvi metodou PCR. 

SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ NÁROČNOSTI METOD STANOVENÍ CYKLOSPORINU
A V KRVI
Voborská M., Tůma M., Juklová M., Subhanová I., Vítek L.
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF

Úvod: Cyklosporin A (CyA) patří mezi klinicky významné imunosupresivní látky a monitorace
hladin CyA v krvi pacienta je nebytným předpokladem úspěšné léčby. Toto stanovení je
možné provádět v zásadě 2 způsoby, chromatograficky (HPLC) nebo pomocí
imunochemické detekce. HPLC metoda umožňuje přesná měření, je metodou referenční,
umožňuje stanovit i hlavní metabolity CyA. Na druhou stranu je to metoda časově i přístrojově
náročná. Imunochemické stanovení je rychlé a snadné s vysokým stupněm automatizace
umožňující i statimové vyšetření. Cílem předkládané práce bylo srovnat ekonomickou
náročnost obou metod stanovení. 
Metodika: Pro oba typy stanovení [HPLC sestava (ECOM) s a bez použití autosampleru,
imunochemické stanovení pomocí kitu EMIT 2000 Cyclosporin Assay na analyzátoru Vitalab
Viva (E) (Dade Behring)] byly srovnány náklady spotřebního materiálu, pořizovací náklady na
přístrojové vybavení a osobní náklady na 1 vyšetření. Vycházelo se z celkového objemu
vyšetření CyA v naší laboratoři za rok 2004. 
Výsledky: Náklady na 1 vyšetření CyA v krvi byly při použití obou metod prakticky srovnatelné
(HPLC 221,- vs. imunochemie 218,- Kč). Při použití autosampleru dochází ke zlevnění HPLC
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metody na 210,- Kč, ekonomická návratnost použití autosampleru je při daném objemu
vyšetření (2626 vyšetření/rok 2004) 3,2 roku. 
Závěr: Práce prokázala srovnatelné náklady na stanovení CyA v krvi v obou porovnávaných
metodách. HPLC stanovení lze doporučit pracovištím se zkušenostmi s HPLC, která jsou na
tato stanovení náležitě vybavena, imunochemická stanovení jsou vhodná pro široké použití 
i v menších laboratořích. 

ÚČINEK ZUBNÍ PASTY LACALUT® NA LIDSKÝ GINGIVÁLNÍ FIBROBLAST 
A BUNĚČNOU LINII BALB/C
Vojteková A., Lepařová E., Šimánek V., Ulrichová J.
Laboratoř buněčných kultur a Ústav lékařské chemie a biochemie LF UP, Olomouc

Buněčné kultury představují respektované a široce používané modely pro testování
bezpečnosti a biologických účinků nově vyvíjených léků, kosmetických výrobků a prostředků
zdravotnické techniky in vitro. Buněčné modely nahrazují experimenty na zvířatech. Pro
testování cytotoxicity jsou doporučovány komerčně dostupné buněčné linie, např. American
Type Culture Collection CCL 1, MRC-5, CCL 163 (Balb/3T3). Výsledky získané na těchto
modelech nemusí vždy odpovídat působení na cílovou tkáň/orgán a nemusí postihnout
mezidruhové rozdíly. 

V naší práci jsme se zaměřili na srovnání cytotoxicity zubní pasty LACALUT® aktiv a jedné
jeho účinné složky chlorhexidin diglukonátu testované dle standardního operačního protokolu
akreditované zkoušky (Test rozpustných vzorků) používající buněčnou linii myších fibroblastů
Balb/c a účinkem na primární kulturu lidských gingiválních fibroblastů. Stanovení cytotoxicity
sledováním morfologického stavu buněčné kultury mikroskopicky a její životnosti pomocí
neutrální červeně, stejně jako tetrazoliových solí (MTT test) jednoznačně prokázalo, že
primární kultura lidských gingiválních fibroblastů je citlivějším modelem. 
Studie byla provedena s podporou firmy NATURPRODUKT CZ.




