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Abstrakt 

Tato bakalářská práce pojednává o problematice preanalytické fáze 

laboratorního vyšetření a jejím dopadu na kvalitu odebraných vzorků krve a tím  

i hodnověrnost a interpretovatelnost výsledků biochemické analýzy. 

V teoretické části jsou stručně popsány všechny fáze laboratorního vyšetření 

s detailním zaměřením na fázi preanalytickou, kde jsou vyzdviženy především 

zdravotnickým personálem ovlivnitelné aspekty této fáze. Dále je zde 

charakterizována krev, jakožto nejčastěji vyšetřovaný biologický materiál. V práci 

jsou také uvedeny a popsány příčiny analytických interferencí, které se vyskytují 

v laboratořích nejčastěji. 

Praktická část se zabývá stabilitou vybraných sérových analytů, tedy 

sledováním rozsahu změn jejich naměřených hodnot v čase. Zkoumáno je 

prodloužení doby před i po centrifugaci vzorku o různé časové úseky. Výsledků je 

dosaženo biochemickou analýzou odebraných zkumavek na přístroji Cobas 8000. 

Jsou zde také statisticky zpracovány údaje z LIS týkající se všech hemolytických, 

ikterických a lipemických vzorků přijatých danou laboratoří v roce 2017 a následně 

jsou popsány možnosti jejich rozpoznání v laboratoři jak vizuálně, tak s využitím 

přístrojové techniky měřením sérových indexů. 

Klíčová slova 

Preanalytická fáze, stabilita analytů, interference, hemolýza, ikterita, lipémie, 

sérové indexy. 

  



 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the problems of the preanalytical phase of the 

laboratory process and its impact on the quality of the blood samples and thus also 

on the credibility and interpretability of the results of the biochemical analysis. 

All phases of the laboratory process are briefly described in the theoretical part 

with a detailed focus on the preanalytical phase including the aspects susceptible 

to medical staff error. This part also describes blood as the most frequently tested 

biological material. The thesis also explains the causes of the most frequently 

occurring analytical interferences in laboratories. 

The practical part deals with the stability of selected serum analytes, i.e. 

monitoring the changes in measured values over time. The prolongation of time 

before and after sample centrifugation has been tested for different time periods. 

The results are obtained by biochemical analysis of the collected test tubes on the 

Cobas 8000 modular analyser. Data from the LIS on all hemolytic, icteric and 

lipemic samples received by the laboratory in 2017 were also statistically researched 

in the practical part along with the possibilities of their recognition in the 

laboratory both visually and using laboratory equipment by measuring serum 

indices. 

Keywords 
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bilirubinemia, serum indices  



 

Obsah 

1 Úvod ........................................................................................................................... 11 

2 Současný stav ............................................................................................................ 13 

2.1 Krev ..................................................................................................................... 13 

2.1.1 Druhy odebírané krve .............................................................................. 14 

2.1.2 Druhy vyšetřované krve ........................................................................... 16 

2.1.3 Biochemické vyšetření krve ..................................................................... 19 

2.2 Analytické interference a jejich příčiny ......................................................... 20 

2.2.1 Hemolýza .................................................................................................... 22 

2.2.2 Ikterita ......................................................................................................... 25 

2.2.3 Lipémie ....................................................................................................... 25 

2.3 Preanalytická fáze laboratorního vyšetření .................................................. 26 

2.3.1 Biologické vlivy ......................................................................................... 28 

2.3.2 Odběr biologického materiálu................................................................. 33 

2.3.3 Transport biologického materiálu .......................................................... 38 

2.3.4 Uchování a stabilita biologického materiálu ........................................ 41 

3 Cíle práce ................................................................................................................... 43 

4 Metodika .................................................................................................................... 44 

4.1 Vliv časového zdržení na stabilitu analytů ................................................... 44 

4.1.1 Měřené analyty .......................................................................................... 44 

4.1.2 Princip experimentu ................................................................................. 49 

4.1.3 Postup práce ............................................................................................... 50 

4.2 Modulární analyzátor Cobas 8000 ................................................................. 52 



 

4.2.1 Fotometrické měření ................................................................................. 53 

4.2.2 Potenciometrické měření .......................................................................... 55 

4.3 Použité metody a postup zpracování naměřených dat .............................. 55 

4.3.1 Zpracování naměřených výsledků s normalizací hodnot .................. 55 

4.3.2 Zpracování naměřených výsledků bez normalizace hodnot ............. 57 

4.4 Postup zpracování dat z LIS Oblastní nemocnice Kladno ......................... 58 

5 Výsledky .................................................................................................................... 60 

5.1 Vliv časového zdržení na stabilitu analytů ................................................... 60 

5.1.1 Zpracování naměřených výsledků s normalizací hodnot .................. 60 

5.1.2 Zpracování naměřených výsledků bez normalizace hodnot ............. 72 

5.2 Interference vzorků v Klinické laboratoři ON Kladno ............................... 75 

5.2.1 Statistika vzorků s interferencí za rok 2017........................................... 75 

5.2.2 Možnosti rozpoznání znehodnocených vzorků v laboratoři ............. 79 

6 Diskuze ...................................................................................................................... 84 

7 Závěr .......................................................................................................................... 90 

8 Seznam použitých zkratek ...................................................................................... 92 

9 Seznam použité literatury ....................................................................................... 93 

10 Seznam použitých obrázků .................................................................................... 97 

11 Seznam použitých tabulek ...................................................................................... 98 

12 Seznam příloh ........................................................................................................... 99 

 



11 

 

1 ÚVOD 

Preanalytická fáze, která je ústředním tématem této bakalářské práce, je nejdelší 

a také nejproblematičtější částí laboratorního vyšetření. V posledních letech, 

s nástupem mechanizace a modernizace, se kvalita úkonů preanalytické fáze velice 

zlepšila, i přes její vysokou úroveň zde ale stále vzniká nezanedbatelné množství 

chyb v důsledku přítomnosti mnoha faktorů, které mohou různými způsoby 

ovlivňovat stav vzorku. Nedodržení preanalytických zásad má stěžejní vliv na 

kvalitu biologického materiálu a tím i na výsledky jeho analýzy, což může vést až  

k nesprávnému stanovení diagnózy a zdržení procesu léčby a uzdravení pacientů. 

V případech silného znehodnocení mohou být vzorky laboratoří dokonce 

odmítnuty a je poté nutný jejich opakovaný odběr, což zatěžuje nejenom pacienty, 

ale i finanční náklady nemocnic. [1] Z těchto důvodů jsou vyvolávány neustálé 

snahy o zlepšení situace a zavádění nových postupů a prostředků, které pomáhají 

odhalovat preanalytická pochybení, identifikovat jejich příčiny a zaměřit se na 

jejich prevenci. Kvalita preanalytické fáze je tedy důležitým, často diskutovaným  

a neustále se rozvíjejícím laboratorním odvětvím.   

Cílem teoretické části bakalářské práce bude bližší seznámení se 

s problematikou preanalytické fáze laboratorního vyšetření a nastínění současných 

souvislostí a poznatků z této oblasti. Úvodním tématem teoretické části bude krev, 

její stručná charakteristika a detailnější popis typů odebírané a vyšetřované krve 

v závislosti na druhu odběrové nádoby. Dále bude vysvětlen pojem analytická 

interference, její základní rozdělení a budou uvedeny nejčastější příčiny 

interferencí s detailním zaměřením na hemolýzu, protože ta je u naprosté většiny 

případů způsobena špatným průběhem odběru a je tak hlavním ukazatelem 

pochybení v preanalytické fázi. Bude zde také blíže popsána ikterita a lipémie, 
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která vypovídá spíše o edukovanosti pacientů a jejich ochotě dodržovat zásady 

stravování, příčinou lipémie je však z velké části i nemoc pacientů. 

Nakonec bude v práci nastíněn průběh všech tří fází laboratorního vyšetření. 

Podrobně bude v práci rozebrána samotná preanalytická fáze, rozdělení jejích 

vlivů se zaměřením na vlivy způsobené zdravotnickým personálem. Zdůrazněny 

budou chyby vznikající zejména při odběru a transportu vzorků do laboratoří  

a také při jejich manipulaci a uchovávání před vlastní analýzou. 

Hlavním cílem praktické části je experimentální ověření a zhodnocení vlivu času 

na stabilitu vybraných analytů v séru. Toho bude dosaženo měřením vzorků krve 

na modulárním analyzátoru cobas 8000 s různými časovými odstupy před 

centrifugací i po centrifugaci zkumavek. Sledována bude změna hodnot 

naměřených po 2, 4 a 6 hodinách vůči hodnotám první výchozí zkumavky, 

zcentrifugované a změřené v čase 0. Výsledkem bude zpracování získaných dat  

a určení analytů, které byly časovým zdržením nejvíce a které naopak nejméně 

poznamenány. Dále budou porovnány rozdíly stabilit analytů v plné krvi a séru, 

odděleném od krvinek centrifugací ve zkumavce se separačním gelem. Součástí 

praktické části bude také statistické zpracování exportovaných dat z LIS klinické 

laboratoře ON Kladno. Jedná se o hodnoty sérových indexů všech vzorků 

analyzovaných na Cobasu 8000 v roce 2017. Pomocí těchto hodnot bude určeno, 

kolik procent vzorků bylo hemolytických, ikterických a lipemických. Nakonec 

budou popsány způsoby identifikace těchto znehodnocení v laboratoři  

a poskytování informací lékařům 

Získané výsledky budou okomentovány a porovnány v diskusi s literárními 

fakty a výsledky z jiných laboratoří.  
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2 SOUČASNÝ STAV 

2.1 Krev 

Krev je tekutá složka pojivové tkáně, někdy také považována za samostatný 

orgán. Tvoří asi 7 - 8 % celkové váhy lidského těla a její průměrný objem  

u dospělého člověka je 5 litrů. Krev protéká uzavřeným cévním systémem  

a zajišťuje tak výměnu látek mezi buňkami celého těla. Její další funkcí je udržovat 

homeostázu, čili stálost vnitřního prostředí, dále hemostázu, při které se uplatňují 

procesy zástavy krve a srážení. V krvi jsou též přítomny imunitní látky, které brání 

organismus před případnými patogeny. Krev je tvořena buněčnými elementy 

rozptýlenými v plazmě. [2, 3]  

Buněčné elementy 

Buněčné součásti tvoří asi 45% z celkového objemu krve. Řadíme mezi ně 

červené krvinky, bílé krvinky a trombocyty. Červené krvinky (erytrocyty) neobsahují 

jádro a jejich tvar je bikonkávní. Jsou vyplněny hemoglobinem a ohraničeny 

cytoplasmatickou membránou. Jejich funkcí je především transport plynů. Bílé 

krvinky (leukocyty) dělíme na polymorfonukleární a mononukleární leukocyty  

a obě tyto skupiny se uplatňují při imunitních obranných reakcích. 

Polymorfonukleární leukocyty jsou dále rozlišovány na neutrofilní, eozinofilní  

a bazofilní granulocyty. Mezi mononukleární leukocyty řadíme monocyty, 

lymfocyty a plazmocyty. Krevní destičky (trombocyty) jsou zásadní složkou při 

srážení krve a vznikají v kostní dřeni jako fragmenty cytoplazmy 

megakaryocytů. [2]  
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Krevní plazma 

Krevní plazma tvoří asi 55 % celkového objemu krve. Je to vodný roztok, který 

obsahuje elektrolyty, minerální látky, živiny, metabolity, bílkoviny a další látky. 

Při porovnání s cytoplazmou buněčných elementů obsahuje plazma velké 

množství elektrolytů, jako jsou Na+, Ca2+ nebo Cl-. Naproti tomu jsou zde 

v mnohem menších koncentracích ionty K+, Mg2+ a fosfátové ionty. [3]  

2.1.1 Druhy odebírané krve 

Dle místa odběru a zvoleného typu odebírané cévy rozlišujeme krev na žilní, 

arteriální a kapilární. [4]  

Žilní (venózní) krev 

Žilní krev je nejčastěji odebíraným typem krve a také nejčastěji vyšetřovaným 

biologickým materiálem vůbec, proto má při určování správné diagnózy a při 

léčbě pacienta zásadní význam. [1]  

Odběr provádí obvykle zdravotní sestra z periferních žil, které jsou dobře 

viditelné, hmatné a přístupné. Ideálním místem pro odběr je loketní jamka, kde se 

nachází vena basilica a vena mediana. Při neúspěšném odběru je možné využít  

i žíly na hřbetu ruky či na předloktí. [5] Samotnému odběru žilní krve předchází 

příprava pacienta, jeho identifikace, poučení o zásadách a ověření jejich dodržení, 

dále příprava potřebného materiálu a dokumentace, aby nedošlo k záměně vzorků. 

Pacient by se měl k odběru dostavit ráno po 8 – 12 hodinách lačnění. [6]  

Dle typu odběrových nádobek a samotné techniky provedení se odběr dělí na 

dva způsoby – otevřený nebo uzavřený. Otevřený systém zahrnuje klasickou jehlu 

a Luerovu stříkačku, do které se po venepunkci odebírá krev jemným tahem pístu, 
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u tohoto typu odběru však hrozí hemolýza a pěnění krve, zejména při prudkém 

vstřikování krve do nádobky přes jehlu. [1] 

Tento způsob odběru je ale již zastaralý a v současné době je u většiny pracovišť 

nahrazen systémem uzavřeným, při kterém nedochází ke styku pracovníka s krví  

a je tak zaručena vysoká bezpečnost. Zároveň se při jeho využití výrazně snižuje 

riziko vzniku preanalytických chyb. Krev se po vpichu dostává přímo do uzavřené 

plastové stříkačky, která je zároveň i sběrnou zkumavkou, pak už tedy není nutná 

žádná další manipulace s krví. [1] 

 

Uzavřený systém se dále dělí na vakuový a pístový. Vakuový systém 

(Vacutainer) sestává z jehly, jejího držáku a zkumavky vyplněné vakuem, díky 

kterému se do zkumavky začne krev sama nasávat. Pístový systém (Sarstedt) 

obsahuje jehlu, nástavec a stříkačku s pístem, pomocí kterého je krev odebírána do 

stříkačky podobně jako u tradičního otevřeného způsobu odběru, jen s tím 

rozdílem, že tento systém je uzavřený a po odlomení pístu se ze stříkačky stane 

zkumavka. [5]  

 

Tepenná (arteriální) krev 

Tepenná krev se využívá zejména pro vyšetření krevních plynů. [7] Odběr 

provádí lékař nejčastěji z arteria radialis nebo arteria femoralis pomocí speciální 

odběrové arteriální mikrosoupravy. [5] Součástí této soupravy je speciální 

heparinizovaná stříkačka nebo běžná injekční stříkačka vypláchnutá 

heparinem. [2] Další pomůcky jsou podobné jako u odběru venózní krve. Místo 

vpichu se pak ošetřuje sterilním tamponem a kompresí. [5] Zásadní při odběru 

arteriální krve je jeho anaerobní průběh a naplnění stříkačky (kapiláry) bez bublin, 

které mohou být při analýze příčinou vzestupu pO2. [7] 
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Kapilární (vlásečnicová) krev 

Kapilární krev se využívá u analýz, pro které stačí malé množství krve a které 

nejsou příliš ovlivňovány hemolýzou. Jedná se např. o stanovení bilirubinu, 

krevního obrazu, glukózy nebo CRP. [8]  

Odběr kapilární krve provádí zdravotní sestra, u dospělých nejčastěji z ušního 

lalůčku, eventuálně z bříška prstů ruky, u novorozenců z patičky nebo bříška palce 

nohy. [5] Důležité je, aby tyto periferní oblasti byly před odběrem dostatečně 

prokrvené, čehož se dá docílit prohřátím daného místa teplou vodou či zábalem, 

případně využitím hyperemizační masti (Finalgon). [2, 6] Odběr probíhá 

anaerobně, kapky krve se tedy nesmí nechat stékat po prstu a ve stříkačce či 

kapiláře se nesmí tvořit vzduchové bubliny. [7] Obvyklý postup je volné vytékání 

vlásečnicové krve do heparinizované kapiláry, do které se následně vloží drátěné 

míchadlo a po oboustranném uzavření gumovými krytkami je pak krev pomocí 

magentu důkladně promíchána. [2] Při dezinfikování místa vpichu by se mělo 

počkat na úplné oschnutí dezinfekce a zabránit tak jejímu styku s krví, při kterém 

by mohlo dojít k hemolýze. [6]  

2.1.2 Druhy vyšetřované krve 

Krev je nejčastěji vyšetřovaný biologický materiál, přičemž analýza se provádí 

jak z plné krve, tak z jejích tekutých složek – plazmy nebo séra. [9] 

Plazma a sérum jsou pro biochemické vyšetření nejvyužívanější, jejich složení  

a vlastnosti se však liší, a proto je nutné posoudit vhodnost jejich využití 

v závislosti na stanovovaném analytu. O odlišnosti séra a plazmy se dá obecně říci, 

že sérum je ochuzeno o některé přirozené součásti, zatímco v plazmě vlivem 

protisrážlivých přísad některé látky naopak přebývají a mohou tím pádem 
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ovlivňovat některá laboratorní vyšetření. Naproti tomu společným znakem obou 

tekutin je to, že jsou obě získávány z plné žilní krve po její centrifugaci. [9]  

Plná krev 

Při venepunkci se vždy do odběrových nádobek nasává plná krev. Zkumavky 

uzavřeného odběrového systému se z hlediska jejich obsahu rozdělují na více typů, 

které jsou od sebe odlišeny i barvou uzávěru. Volba vhodné zkumavky se odvíjí 

zejména od druhu požadovaného vyšetření. Základní dělení je na dvě skupiny, 

jedna skupina obsahuje antikoagulační látky a vzniká tak nesrážlivá krev, 

k vyšetření pak slouží jako nesrážlivá plná krev nebo po odstředění jako krevní 

plazma. Druhou skupinou jsou zkumavky s přidanými látkami usnadňujícími  

a urychlujícími srážení. Odběrem do těchto zkumavek pak vzniká srážlivá krev, 

která se využívá pouze pro získání séra, nikoliv pro vyšetření plné krve. [7] 

Biochemická vyšetření nesrážlivé plné krve se provádějí buď z celé krve, např. 

stanovení ABR, glykémie, laktát, amoniak, minerály a další nebo z erytrocytů, 

např. glykovaný hemoglobin, kalium, magnezium v erytrocytech, glutathion. [7] 

Celá plná krev se však častěji využívá pro hematologická vyšetření, např. pro 

zjištění krevní skupiny, krevního obrazu, koagulací či sedimentace erytrocytů. [5] 

Sérum 

Jak již bylo řečeno výše, krevní sérum se získává ze srážlivé krve. Srážlivá krev 

je odebírána do zkumavek bez antikoagulačních činidel, můžou však obsahovat 

různé mechanické složky k urychlení srážení krve a snadnější separaci. [5] 

Po odběru se krev nechá 15 – 30 minut srazit a následně se krevní koláč oddělí 

od krevního séra centrifugací. Pokud zkumavka neobsahuje separační gel, je nutné 
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sérum co nejrychleji odsát a uchovat v jiné zkumavce, aby nebylo dále v kontaktu 

s krevními elementy. [4] V dnešní době se však častěji využívají zkumavky se 

separačním gelem, který po centrifugaci vytváří trvalou dělící vrstvu mezi krevním 

koláčem a sérem, zajišťuje tím vyšší kvalitu séra a umožňuje tak jeho dlouhodobé 

uskladnění v primární zkumavce, odsávání séra tedy již není nutné. [11]  

Sérum se nejčastěji používá k biochemickým analýzám. [5] Hlavní rozdílem 

mezi sérem a plazmou je nepřítomnost koagulačních faktorů, zejména fibrinogenu, 

v séru. Jsou tu však i další odlišnosti způsobené srážením krve a kontaktem séra 

s krevními buňkami. Při koagulaci se rozpadají trombocyty a vyplavuje se do séra 

jejich intracelulární obsah. U srážlivé krve také dochází častěji k hemolýze, proto  

i látky obsažené v erytrocytech mohou jevit v séru vyšší koncentraci. [7] Jedná se 

například o draslík, GGT, amoniak, fosfáty, ALP, laktát, CK či glukózu. [10] 

Plazma 

Krevní plazma se získává centrifugací plné nesrážlivé krve. Na rozdíl od séra, 

plazma obsahuje fibrinogen a další koagulační faktory. Kromě toho lze v plazmě 

naměřit vyšší koncentrace bílkovin, transferinu, TSH, LD či vápníku. [10] Plazma je 

tedy vhodná zejména ke stanovení fibrinogenu či kyselé fosfatázy. Je však možné 

z ní provést většinu biochemických vyšetření, pokud je krev odebraná do 

zkumavky s heparinátem lithným. [7] 

Antikoagulační roztoky jsou vyráběny ve formě tekutiny nebo krystalků 

umístěných na dně zkumavek, případně na jejich stěnách (např. heparinem 

potažené kapiláry pro vyšetření ABR) a jejich hlavní funkcí je zabránit srážení 

krve. [5] Mezi běžně užívané druhy antikoagulačních prostředků patří heparin, K3EDTA, 

citronan sodný, fluorid sodný a oxaláty. [5, 10] Heparin se užívá jako sodná, draselná, 
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lithná nebo amonná sůl, a tak může stanovení těchto analytů ovlivnit. [10] I nádobky 

s antikoagulačními činidly mohou obsahovat separační gely, díky kterým je možná 

analýza i uchování plazmy v primární zkumavce. [11]  

Velkou výhodou plazmy oproti séru je možnost jejího okamžitého odstředění  

a dřívější analýzy, proto je hojně využívána pro statimová vyšetření. Tím, že není 

nutné čekat na kompletní sražení krve jako u séra, je možné získat průměrně 20 

minut navíc, což může být u akutních stavů rozhodující. [7] 

2.1.3 Biochemické vyšetření krve 

 
Biochemické vyšetření krve podává lékařům detailnější přehled o stavu 

pacienta, přispívá ke správnému stanovení diagnózy a napomáhá ke zvolení 

vhodné léčby. [12] 

Biochemická vyšetření dělíme dle rychlosti provedení analýzy na rutinní, 

statimová a na vyšetření z vitální indikace. Z hlediska dostupnosti je rozdělujeme 

na základní, speciální a vysoce specializovaná. [12] 

Pro správnou interpretaci výsledků je důležité určení hranic, od kterých 

můžeme považovat stanovenou hodnotu analytu za pozitivní nález. U většiny 

metod nastává částečné překrytí zdravých a nemocných, důsledkem toho vzniká 

určité procento falešně pozitivních či falešně negativních pacientů. Hlavní 

charakteristikou laboratorního vyšetření je specifita, senzitivita a efektivita testu. 

Senzitivita udává procento správně pozitivních testů a specifita správně 

negativních. [12]  
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Biochemickým vyšetřením se stanovují ionty (např. Na, K, Ca), metabolity (urea, 

bilirubin), bílkoviny (např. celková bílkovina, albumin), enzymy (např. ALT, AST, 

LD), lipidy (např. cholesterol), hormony (např. TSH, progesteron), tumorové 

markery (např. alfa-fetoprotein), léky, toxiny a další. Častými metodami je také 

vyšetření glykémie a acidobazické rovnováhy. [4] 

2.2 Analytické interference a jejich příčiny 

Význam slova interference je např. rušení, blokování, ovlivnění, zasahování, což 

poměrně dobře vystihuje i podstatu interferencí při laboratorní analýze. [13]  

 Příčinami interferencí ve vzorku jsou tedy látky či okolnosti, které nějakým 

způsobem ovlivňují či narušují průběh měření a tak mají negativní vliv na 

správnost výsledků. [13] 

Přesnou definici pojmu interference lze vyjádřit dvěma způsoby: 

„Účinek látky ve vzorku, který mění správnou hodnotu výsledku, obvykle vyjadřovaného 

jako koncentrace nebo aktivita daného analytu.“ [14]  

„Analytická interference je systematická chyba měření, způsobená složkou vzorku, která 

sama o sobě není zdrojem signálu měřícího systému.“ [14] 

Interference se rozdělují na endogenní a exogenní. [14] 

Exogenní interference 

Exogenní interference způsobují léky, které pacient užívá. [14] Ovlivnění léky 

může nastat dvěma různými mechanismy. Prvním je reakce in vivo, kdy lék 
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působí přímo v těle pacienta na metabolismus stanovované látky, a tak dochází ke 

skutečnému zvýšení nebo snížení jejích hodnot v krvi. Podaný lék však může 

ovlivňovat hladiny analytů také svým složením, je-li stanovovaný analyt součástí 

léku. Jsou to obvykle přípravky aplikované pomocí infúze, např. roztok glukózy, té 

je v 5% roztoku až 278 mmol/l, u rychleji kapající infúze se proto může objevit 

vyšší koncentrace glukózy i při odběru z jiné žíly. [7]  

Druhým mechanismem je reakce in vitro, kdy přítomnost léku ve vzorku 

způsobuje fyzikálně-chemické interference a narušuje tak vlastní průběh 

analýzy. [10] Typickým a nejčastějším příkladem je kyselina askorbová, která 

maskuje přítomnost glukózy a krve v moči. [7] Je to dáno tím, že téměř 50 % 

populace denně užívá vitaminové doplňky obsahující vitamin C. [15]  

Endogenní interference 

Mezi endogenní a také nejčastější příčiny interference patří hemolýza, lipémie  

a ikterita. [14] Tyto interference mohou nabývat různé intenzity, od slabé, střední 

až po silnou a jejich působení se může vzájemně kombinovat, např. hemolýza 

s chylozitou v jednom vzorku a podobně. [16] Barevné znázornění základních 

druhů interferencí je k vidění na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Barevné znázornění interferencí vzorků, zdroj: [17] 

2.2.1 Hemolýza 

Název „hemolýza“ vznikl složením dvou řeckých slov „haima“ (krev) a „lysis“ 

(ztráta, uvolnění). [18] Je to nežádoucí, avšak velice často se vyskytující jev  

u vzorků krve. Při hemolýze dochází k předčasnému zániku erytrocytů, rozpadu 

jejich membrány a následnému vylití hemoglobinu a dalších intracelulárních látek 

do extracelulárního prostoru v krvi, což významně ovlivňuje výsledek stanovení 

některých analytů v plazmě či séru. [19]  

Je to patologický stav, protože zdravý a neporušený erytrocyt udržuje v krvi 

osmotickou rovnováhu mezi vnějším a vnitřním prostředím buňky. Starý erytrocyt 

pak fyziologicky v organismu zaniká tak, že nejdříve zmenší svoji velikost, změní 

tvar na kulovitý a takto pozměněný se následně zachycuje zejména ve slezině, kde 

je fagocytován makrofágy. Hemolýza tedy za normálních podmínek 

nenastává. [20]  

Zacházení s hemolytickým vzorkem závisí na stupni znehodnocení a na 

vyšetřovaných analytech. Některé metody jsou ovlivněny interferencí už při slabé 
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hemolýze, a proto nemohou být provedeny, zatímco u jiných slabá či střední 

hemolýza nemá na výsledek významný vliv. [22]  

In vivo hemolýza 

K hemolýze může docházet in vivo, tzn. přímo v organismu člověka vlivem 

některých chorob, např. hemolytické anémie. Intravaskulární hemolýza tak vážně 

ohrožuje zdraví pacienta, její výskyt je však poměrně vzácný. Na rozdíl od in vitro 

hemolýzy, u intravaskulární hemolýzy nebývá ve vzorku zvýšená koncentrace 

draslíku, protože je v těle pacienta rychle zachycován a vylučován zdravými 

ledvinami. [7] 

In vitro hemolýza 

Daleko častěji, až u 98 % případů, se setkáváme se vznikem hemolýzy in vitro, 

tedy ve zkumavce mimo tělo pacienta, a to v průběhu všech částí preanalytické 

fáze laboratorního vyšetření. Této hemolýze lze tedy předejít dodržením zásad 

správného odběru, transportu a zpracování vzorků. Analytické rozlišení in vitro  

a in vivo hemolýzy je možné pomocí přímého a nepřímého Coombsova testu. [7] 

Příčiny in vitro hemolýzy 

Mechanická hemolýza vzniká chybami jak při odběru krve a jejím transportu, 

tak i chybami v laboratoři při přípravě vzorku k dalšímu zpracování. Rizikové je 

např. příliš silné třepání se vzorkem, prudké nasávání při odběru či vstřikování 

krve jehlou, příliš silně a dlouho zatažený turniket, doprava plné krve na delší 

vzdálenost či centrifugace při vyšších otáčkách. [7] 

Červené krvinky podléhají rozpadu i následkem příliš vysokých či naopak 

nízkých teplot, což je hlavním rizikovým faktorem při transportu vzorku. [7] 
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K chemické hemolýze v praxi dochází zejména při špatném odběru krve, kdy se 

nenechá dostatečně zaschnout dezinfekční prostředek na kůži pacienta a tím 

dochází ke kontaktu s krví a rozrušení membrány erytrocytů. [7] Mezi další 

chemické příčiny hemolýzy řadíme také stékání krve po povrchu kůže před 

náběrem do zkumavky či nenaplnění zkumavky s aditivy až po rysku. [16] 

Mechanismus hemolytické interference při analýze 

Následkem vyplavení obsahu erytrocytů do plazmy dochází ke zvýšení 

koncentrace intracelulárních látek, zejména draslíku, LD, ACP a AST. Při silné 

hemolýze dochází k vzestupu hodnot v séru i u dalších analytů, např. ALT, Mg, P  

a dalších. [7]  

Při hemolýze může dojít i k poklesu hladin glukózy, bilirubinu, ALP, Na nebo 

Cl v důsledku tzv. zřeďovacího efektu. [21]  

Při fotometrických analýzách vzorků dochází k interferencím červeným 

barvivem volného hemoglobinu. Ten silně absorbuje záření s vlnovou délkou  

300 – 500 nm, nejsilněji při 415 nm, v těchto oblastech tedy dochází ke zvýšení 

absorbance a tím i ke zvýšení naměřených koncentrací většiny analytů. [19] 

V reakcích uplatňujících se při analýze vzorku se využívají činidla, jejichž pH 

může být ovlivněno přítomností hemoglobinu. Pufrovací efekt hemoglobinu se 

projevuje snížením sérové koncentrace zejména u stanovení ALP a albuminu. [7] 
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2.2.2 Ikterita 

Ikterita vzorku je charakterizována žlutým až oranžově žlutým zabarvením séra 

nebo plazmy, způsobeném zvýšenou koncentrací bilirubinu v krvi. Toto zabarvení 

je pak příčinou interference zejména u fotometrických metod. [16] 

Při vysoké ikteritě séra, kdy je naměřeno více než 800 μmol/l bilirubinu, nelze 

analyzovat cholesterol, kyselinu močovou a kreatinin, při hladině bilirubinu nad 

400 μmol/l se zamítá stanovení prealbuminu a troponinu I. [23]  

Příčiny vzniku hyperbilirubinémie 

S ikterickými vzorky se v laboratoři setkáváme nejčastěji u pacientů 

s hematologickým onemocněním, u kterých dochází k hyperbilirubinémii 

následkem zvýšeného rozpadu erytrocytů a z nich uvolněného hemoglobinu. 

Dalšími příčinami hyperbilirubinémie může být poškození jater nebo obstrukce 

žlučových cest. [23]  

2.2.3 Lipémie 

Chylózní nebo také lipemické sérum se projevuje zakalením vzorku v důsledku 

vysoké hladiny lipidů. Zakalení je způsobeno rozptylem světla na 

lipoproteinových částicích, které obsahují velké množství triacylglycerolů. 

K interferenci dochází zejména u fotometrických a zákalových metod. [16] 

Příčiny vzniku lipémie 

Příčinou vzniku chylozity bývá většinou nedodržení lačnění před odběrem 

krve, ale může jít také o poruchu metabolismu lipidů. [16] Chylózní sérum se 

obvykle objevuje také u pacientů po transplantaci. [23]  
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Interferenci způsobenou lipémií lze redukovat naředěním vzorku, vyčeřením 

nebo ultracentrifugací. [24] Vyčeření se provádí pomocí soupravy LipoClear, která 

zbaví vzorek přebytečných lipidů. [25] Pak je možné stanovit některé další analyty, 

např. glukózu, K, kreatinin, LD, bilirubin, sodík nebo močovinu. U silně 

lipemického séra však nelze některé analyty vyšetřit ani po jeho vyčeření, jde  

např. o laktát, myoglobin, Mg, amylázu nebo prealbumin. [23] 

2.3 Preanalytická fáze laboratorního vyšetření 

Proces zpracování biologického materiálu se dělí na tři fáze – preanalytickou, 

analytickou a postanalytickou. Preanalytická fáze zahrnuje všechny úkony 

provedené od indikace laboratorního vyšetření až po vložení vzorku do 

analyzátoru. Patří sem biologické vlivy a příprava pacienta na odběr, samotný 

odběr biologického materiálu, jeho transport do laboratoře a prvotní zpracování  

a uskladnění vzorku před analýzou. [10] 

Po vložení vzorku do analytického měřícího systému nastává analytická fáze 

laboratorního vyšetření a končí po změření a vyjmutí vzorku z přístroje. Tato fáze 

je tedy poměrně krátká a omezená pouze na vlastní analýzu vzorku, přesto je 

neméně důležitá a i zde mohou vznikat chyby ovlivňující výsledek vyšetření. Ty 

jsou však eliminovány díky dodržování postupů správné laboratorní praxe  

a zavedení systému vnitřní i vnější kontroly kvality. [10] 

Třetí a poslední částí laboratorního vyšetření je fáze postanalytická, kdy dochází 

ke zpracování a interpretaci výsledků měření a jejich odeslání ošetřujícímu 

lékaři. [7] Důležitou součástí této fáze je spolupráce laboratoře s lékařem 

požadujícím vyšetření. Výsledky je nutné vyhodnocovat ve vztahu k referenčním 

hodnotám i diagnóze pacienta včetně sledování změn koncentrací analytů 
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v čase. [10] Součástí procesu je i rozhodnutí o opakování analýzy či volbě jiné 

metody stanovení, pokud se výsledek z nějakého důvodu jeví jako nedůvěryhodný 

a je nutné jeho správnost ověřit. [12] 

V tabulce 1 je uveden seznam nejfrekventovanějších chyb vznikajících 

v jednotlivých fázích laboratorního vyšetření. 

Tabulka 1 Nejčastější chyby v průběhu všech fází laboratorního vyšetření 

Preanalytická fáze Analytická fáze Postanalytická fáze 

Nesprávně indikovaný test Špatná kalibrace Sdělení chybných dat 

Nepochopená žádanka Skrytá interference Odeslání dat na jiné místo 

Pacient není náležitě připraven Měření mimo rozsah Pozdní odeslání dat 

Odběr u jiného pacienta Nehomogenita vzorku Data jsou nekompletní 

Odběr do nevhodného systému  Špatná interpretace dat 

Nesprávně označený vzorek  Chybná reakce na data 

Neadekvátní kvantita vzorku  Pozdní reakce na data 

Nevhodný transport vzorku   

Nesprávná doba centrifugace   
Zdroj: [26] 

Pro dosažení výsledku analýzy v odpovídající kvalitě je nutný bezchybný 

průběh všech tří fází. Správný výsledek je možné získat pouze dobře odvedenou 

prací jak laboratorních, tak i mimolaboratorních pracovníků v průběhu celého 

procesu laboratorního vyšetření vzorku. [6] V této kapitole se však podrobněji 

zaměříme pouze na první zmíněnou fázi laboratorního vyšetření – fázi 

preanalytickou. Větší pozornost budeme věnovat mimolaboratorním vlivům této 

fáze na biochemická vyšetření krve, které jsou ovlivnitelné zdravotnickým 

personálem. [10] 
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Preanalytická fáze je časově nejnáročnější a z hlediska ovlivnění kvality vzorků  

i nejrizikovější fází laboratorního vyšetření. Udává se, že až 60 % všech chyb 

vzniká právě v této fázi. [10] Správné postupy a zásady preanalytické fáze jsou 

přesně popsány v laboratorní příručce, kterou zpracovává každá laboratoř. [6] 

Faktory ovlivňující preanalytickou fázi: 

• biologické vlivy (ovlivnitelné, neovlivnitelné); 

• odběr materiálu; 

• transport materiálu; 

• skladování materiálu; 

• příprava vzorku ke stanovení. [10] 

S faktory uvedenými ve výčtu preanalytických vlivů na prvních třech místech se 

setká sestra a lékař klinických oborů, poslední dva se týkají laboratorních 

pracovníků. Ovlivnitelné faktory budou probrány podrobněji. [10]  

2.3.1 Biologické vlivy 

Biologické vlivy preanalytické fáze jsou spjaty s vlastní osobou pacienta  

a s faktory, které působí na jeho organismus a mění tak kvalitu a složení získaného 

biologického materiálu. Tyto faktory se rozdělují na dvě skupiny – ovlivnitelné  

a neovlivnitelné. [7] 

K neovlivnitelným faktorům řadíme pohlaví, graviditu, věk, cyklické změny, rasu, 

poločas stanovované látky, genetickou výbavu a současně probíhající jinou nemoc 

pacienta. Dopad neovlivnitelných faktorů na výsledky laboratorního vyšetření sice 

nelze žádnými opatřeními změnit či omezit, ale pro správnou interpretaci 

výsledků je nutné jejich vliv znát. [7] Těmto vlivům se však budeme věnovat jen 

krátce.  
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Pohlaví 

Rozdíly mezi mužským a ženským pohlavím se začínají nejvíce projevovat po 

pubertě. Kromě odlišných aktivit pohlavních hormonů jsou zaznamenány i rozdíly 

v koncentracích ALT, AST, ALP, CK, železa, hemoglobinu a dalších, přičemž  

u mužů je referenční rozmezí hodnot zpravidla vyšší než u žen. [10] 

Rasa 

U negroidní rasy se vyskytuje významně nižší počet granulocytů, zatímco 

kreatinkinázy mají naopak až dvakrát více než běloši. Pro mongoloidní rasu je 

charakteristická vyšší hladina slinné amylázy. [10] 

Věk 

V průběhu vývoje lidského organismu dochází k výrazným změnám hladin 

řady analytů. [10] Např. u novorozenců dochází k rozpadu erytrocytů a tím ke 

zvýšeným hodnotám bilirubinu. [10] V dětství je horní hranice referenčního 

rozmezí většiny analytů nižší, vysoké jsou naopak hodnoty ACP a ALP v důsledku 

růstu kostí. [7] 

Gravidita 

Během těhotenství dochází k mnoha biochemickým změnám. V moči se zvyšují 

hladiny hCG, α1 – fetoproteinu, placentární alkalická fosfatázy či estrogenů. V krvi 

stoupá v posledním trimestru koncentrace cholesterolu, naproti tomu hladiny 

hemoglobinu, kreatininu a močoviny klesají. [7] 
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Cyklické změny 

Nejprostudovanější oblastí jsou cykly denní, neboli cirkadiánní, jejichž vlivem je 

řízeno mnoho hormonů, ale i běžných analytů. Jejich koncentrace v krvi se mění 

v závislosti na denní době, většina analytů dosahuje maxima svých hodnot 

v ranních a dopoledních hodinách, i z tohoto důvodu se odběry krve provádějí 

nejčastěji ráno. Nejznámějším analytem podléhajícím cirkadiánnímu rytmu je 

kortizol, jehož koncentrace je nejvyšší ráno a k večeru se může snížit až o 250 %. 

Dalšími analyty jsou testosteron, aldosteron, adrenalin, ALP, LD, ALT, AST, železo, 

draslík a mnoho dalších. [10] 

K ovlivnitelným biologickým faktorům preanalytické fáze patří fyzická aktivita, 

psychický stres, vliv potravy, alkoholu a tekutin, kouření, léků a operací. [7] Dále 

k nim zahrnujeme i hmotnost organismu, styl života či vliv zevního prostředí. [10] 

Ovlivnitelných faktorů je tedy mnoho, podrobněji se však budeme věnovat pouze 

těm nejvýznamnějším z nich.  

I když jsou všechny vyjmenované faktory řazeny do ovlivnitelných vlivů, 

některé z nich nelze ovlivnit za všech okolností. Např. psychický stres je pro 

člověka ovladatelný jen těžko při obavách ze své diagnózy či z nadcházejícího 

lékařského zákroku. Vliv potravy a fyzické námahy před odběrem krve lze 

eliminovat jen tehdy, pokud se jedná o plánovaný výkon, nikoliv o akutní stav.  

U silných kuřáků či alkoholiků nelze předpokládat úplné omezení jejich závislosti 

a při laboratorních testech se s těmito vlivy musí počítat. [7] 

Fyzická aktivita 

Vliv fyzické zátěže na hodnoty stanovovaných látek se odvíjí od délky  

a intenzity cvičení a také od trénovanosti daného jedince. Při práci svalů se z jejich 
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buněk uvolňují do krve bílkoviny jako je myoglobin, LD, CK nebo AST a stoupá 

tak hladina těchto látek v krvi.  Pokud se svalům nedostává dost kyslíku  

a metabolismus v nich je tedy anaerobní, dochází k poklesu pH a zároveň ke 

zvýšené produkci laktátu až na desetinásobek jeho původní hodnoty v krvi. 

Fyzická námaha vyvolává také metabolické změny, zezačátku dochází k nárůstu 

glykémie, při spotřebování zásob glykogenu však hladina glukózy v krvi výrazně 

klesá a nastává ketonémie a ketonurie. [7] Nadměrná zátěž stimuluje tvorbu 

některých hormonů a zvyšuje tak jejich koncentraci v krvi, jedná se např. o renin 

nebo kortizol. [10] 

Psychický stres 

Stres může být různého původu, v lékařském prostředí se vyskytuje většinou ve 

spojitosti se závažným onemocněním nebo strachem z lékařského výkonu. Stres 

působí především na hormony kůry a dřeně nadledvin, jejichž nadměrná aktivita 

pak vede ke zvýšení koncentrace glukózy či volných mastných kyselin v krvi. [7] 

Potrava a tekutiny 

Strava a tekutiny významně ovlivňují hladiny mnoha analytů v krvi, a to jak 

bezprostředně po požití, tak i z dlouhodobého hlediska. Před i během příjmu 

potravy dochází k vyplavení různých hormonů a enzymů, které pak dále ovlivňují 

hodnoty některých analytů v krvi. Míra ovlivnění konkrétních analytů závisí na 

složení potravy, obecně však dochází k největším změnám u hodnot ALP, glukózy, 

železa či lipidů. [10] 

Po konzumaci proteinů dochází ke zvýšení sérové koncentrace kyseliny 

močové, močoviny, fosfátů a cholesterolu. Tučná strava naopak snižuje hladinu 

kyseliny močové a dalších dusíkatých látek. Sacharidy zvyšují hladiny LD a ALP  
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a pokles hladin způsobují u triacylglycerolů, cholesterolu a celkové bílkoviny. 

Ovlivňován je také enzym AST, jeho aktivita se však odvíjí od druhu požitých 

sacharidů. [10] 

Změny hladin různých analytů po jídle jsou rapidní a proto je nutné je brát 

v potaz u odběrů krve, na které by se měl pacient dostavit nalačno. Není-li lačnění 

dodrženo, pak dochází ke změnám koncentrací výše zmíněných analytů v krvi  

a výsledky vyšetření nejen že nemají vypovídající hodnotu, ale také může dojít 

k jejich ovlivnění prostřednictvím zvýšených triacylglycerolů a zakaleného 

(lipemického) vzorku séra. [7] 

Pitný režim má vliv zejména na hustotu krve i moči. K projevům 

hemokoncentrace stačí, když pacient od večera nepřijímá žádné tekutiny a ráno 

podstoupí odběr krve. Pak jsou výsledky zvýšené u analýzy celkové bílkoviny, 

hematokritu a hemoglobinu nebo močoviny. [7] 

Alkohol 

Dopad alkoholu na biochemická vyšetření je různý podle toho, zda jde  

o jednorázové požití či chronický abúzus. [10] Před odběrem krve by žádný pacient 

neměl pít alkohol alespoň po dobu 24 hodin. [7] Požití většího množství alkoholu 

může způsobit vzestup koncentrace triacylglycerolů a aldosteronu, nebo pokles 

prolaktinu, ADH či kortizolu. Chronický alkoholismus je provázen hypoglykémií, 

ketoacidózou a zvýšením koncentrace laktátu, kyseliny močové, ALT, AST, 

kortizolu či adrenalinu. [10] 



33 

 

Kouření 

Kouření má zásadní vliv na vzestup koncentrace karbonylhemoglobinu  

a thiokyanatanů v krvi. [7] 

Operace 

U lékařských zákroků se uplatňuje několik faktorů, které mohou ovlivnit 

biochemickou analýzu krve. Jedním z nich je již zmíněný stres, nezanedbatelné 

následky má také řez a zhmoždění svalové tkáně, při kterém se do krevního oběhu 

dostávají látky jako AST, LD, CK a myoglobin. [7] 

2.3.2 Odběr biologického materiálu 

Odběry krve jsou v ČR nejčastěji prováděné všeobecnými sestrami. Způsob 

provedení odběru krve ve značné míře ovlivňuje stav vzorku, je tedy nutné, aby 

odběroví pracovníci znali a minimalizovali možná úskalí tohoto procesu. [1] 

Při odběru biologického materiálu je důležité dbát na obecné zásady, jako je 

především dostatečné poučení a příprava pacientů před odběrem, přesná 

identifikace vzorků, zvolení vhodného typu odběrových nádobek a dodržování 

správného pracovního postupu. [12] 

V následujících odstavcích budou vyjmenovány a popsány nejdůležitější chyby 

vznikající při odběru vzorků. Velmi častým následkem těchto chyb je hemolýza 

krve, která představuje 40 – 60 % všech chyb zachycených laboratořemi při příjmu 

vzorků. Dalším častým důsledkem pochybení při odběru je sražení krve, což má 

vliv zejména na hematologické vyšetření, které se provádí z plné nesrážlivé krve. 

Počet sražených vzorků přijatých laboratořemi se pohybuje mezi 5 – 15 %. [6] 
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Objem krve ve zkumavce 

K odebrání nesprávného objemu krve dochází u 8 – 21 % případů. Příliš malý 

nebo naopak příliš velký objem odebrané krve je častým důvodem odmítnutí 

vzorku laboratoří, protože tak vzniká nesprávný poměr složek ve zkumavce  

a v případě menšího množství krve vzorek mnohdy ani nelze v laboratorních 

analyzátorech změřit. [6] Při odběru velkého množství krve zase může dojít 

k jejímu sražení. Obvyklou chybou je předčasné nebo naopak pozdní vytažení 

jehly ze žíly, případně zkumavky z nástavce. Nedostatečný objem krve však 

nemusí být vždy vinou sestry, u starších pacientů nebo dětí se často stává, že 

požadované množství krve získat ani nelze. [7]  

 
Chybná odběrová nádobka 

Výběr špatné odběrové nádobky provází zejména ambulantní pacienty, a to 

s četností 5 – 35 %. [6] 

Při odběru krve je nutné dbát na správný výběr odběrové nádobky s ohledem 

na stav pacienta, požadovaný typ vyšetření, pořadí zkumavky při odběru atd. Při 

využití vakuového odběrového systému může v některých případech nastat 

hemolýza, proto je nutné vždy volit vhodný typ zkumavky s ohledem na stav žil 

pacienta a na množství vakua. [18] 

Nejvhodnější a v dnešní době nejvyužívanější jsou zkumavky na jedno použití. 

Protože jsou ale z plastu, srážlivá krev se v nich nesráží tak rychle a dobře, jako ve 

skleněných nádobkách, a nastává v nich častěji hemolýza. Kvůli urychlení srážení 

jsou dnes již stěny těchto zkumavek opatřeny vrstvou kaolinu či skelnou vatou. [7] 
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Pro odběr nesrážlivé krve se používají zkumavky s různými antikoagulačními 

látkami, které dále ovlivňují složení krve a mohou způsobit interference při 

analýze, je proto nutné je rozlišovat a zvolit správný typ aditiva pro požadované 

vyšetření. Heparin i všechny ostatní antikoagulanty na sebe vážou ionty Ca2+  

a Mg2+ a snižují tak jejich koncentraci v odebrané krvi. Naopak se zvyšují 

koncentrace kationtů obsažených v daném protisrážlivém přípravku, nejčastěji 

Na+, K+, NH4+ nebo Li+. Pro stanovení iontů z plné krve se obvykle využívá 

heparinát amonný nebo lithný. [7] Citrát sodný způsobuje interferenci při analýze 

vápníku. EDTA nemá na výsledky laboratorních vyšetření téměř žádný vliv. [10] 

Identifikace vzorku 

Chyby identifikace pacienta nastávají u 1 – 6 % všech vzorků. [6] Ze všeho 

nejdůležitější je, aby byla odběrová zkumavka nejdříve řádně popsána a před 

samotným odběrem ještě zkontrolována shoda popisu se jménem pacienta, tím se 

eliminuje riziko záměny vzorků s jinými pacienty. V současné době se využívají 

k identifikaci pacientů čárové kódy, které umožňují uchování velkého množství 

údajů o pacientovi i požadovaném vyšetření. Analyzátory jsou schopné čárový kód 

načíst a provést požadované vyšetření přímo z primární odběrové nádobky. [18]  

Turniket 

Stažení paže turniketem při žilním odběru by nemělo trvat déle než 1 minutu  

a tzv. „pumpování“ paží se nedoporučuje vůbec. [10] V krvi pak stoupá 

koncentrace vysokomolekulárních látek, např. bilirubinu, albuminu, cholesterolu, 

ALT, AST, glukózy a dalších. [7, 10] Při zaškrcení trvajícím okolo 5 minut se hladiny 

těchto látek mohou zvýšit až o 10 %. [10] Dále dochází k anaerobnímu metabolismu 

a lokální acidóze, provázené zvýšením koncentrace laktátu a draslíku v krvi až  

o 20 % a aktivity CK až o 10 %. [7] 
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Dezinfekce 

Dezinfekce použitá v místě vpichu se nejdříve musí nechat zaschnout a až poté 

odebrat krev. Kontaminace krve hrozí zejména při kapilárním odběru, kdy dochází 

ke styku kapky krve s povrchem kůže. Chybou je nechat tuto kapku po prstě 

stékat. Kontakt krve s dezinfekcí může způsobit hemolýzu krve nebo falešně 

pozitivní výsledky při vyšetření analytů, které jsou zároveň složkou dezinfekčního 

přípravku, například alkohol. [7] Z biochemických analytů bývají nejvíce 

ovlivněny hladiny K, LD, AST, ALT, fosfátů a bilirubinu. [6] 

Katetr 

Odběr z katetru by se ideálně neměl provádět vůbec, jedinou bezpečnou  

a doporučenou možností je vždy odběr z druhé ruky pacienta, popř. z té samé 

ruky, ale na opačné straně či distálně od místa infuze, nikdy ne proximálně. Hlavní 

je, aby před odběrem krve k vyšetření byla nejdříve odsáta krev, která v katetru 

stagnuje, či je promísena s antikoagulačním činidlem. [10] 

Prudké promíchání 

Krev odebranou do zkumavek s aditivy je nutné pečlivě promíchat, jinak hrozí 

narušení poměru jejich koncentrací, což má za následek nefunkčnost aditiva  

a hemolýzu. Správným postupem při míchání vzorku je jemné otočení zkumavky 

o 180° nahoru a dolů, nikoliv prudké třepání, které také může zapříčinit prasknutí 

erytrocytů. [18] Při takto způsobené mechanické hemolýze může být naměřena 

kalémie i nad 10 mmol/l. [7] 
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Velikost jehly 

Příliš velký průměr kanyly (18G), kdy je krev nasávána rychleji a prudčeji, může 

vést k poranění žíly a hemolýze. Stejně tak při použití jehly o malém průměru 

(25G), kdy je krev nasávána přes malý otvor velkou silou, může dojít k prasknutí 

erytrocytů, zejména při použití otevřeného odběrového systému. [18] 

Místo venepunkce 

Ideálním místem pro odběr krve je antekubitální oblast paže, žíly z jiných 

oblastí jsou totiž křehké a častěji dochází k jejich poranění. Pokud je však nezbytné 

provést venepunkci z těchto žil, je doporučeno k tomu využít jehly o průměru 22G 

nebo 23G. Negativní vliv na kvalitu vzorku má i odběr z místa hematomu nebo 

jeho blízkého okolí, proto je vhodné provést vpich co nejdále od něj. [18] 

Doba srážení 

Ze srážlivé krve se provádí většina vyšetření, je však nutné nechat vzorek 

dostatečně dlouho stát při pokojové teplotě, aby se krev stihla kompletně 

vysrážet. [7] To trvá obvykle 15 – 30 minut a je doporučeno celý tento proces nebo 

alespoň jeho začátek uskutečnit v místě odběru, protože při brzkém transportu 

zejména potrubní poštou může nastat hemolýza krve. Pokud je vzorek 

zcentrifugován dříve než po cca 20 minutách, může dojít k pocentrifugační 

koagulaci. [10] 

Traumatizující odběr 

Při nesprávně provedeném vpichu může dojít k poškození žíly a hemolýze krve. 

Po zavedení jehly do cévy je důležité již jehlou nepohybovat ani se opakovaným 
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nápichem nesnažit cévu znovu vyhledávat. V případě komplikací je lepší zvolit 

jiné místo odběru. [18] 

Poloha pacienta 

Ideální poloha pro odběr žilní krve je poloha vleže, standardní je však odběr 

vsedě, při opakovaném odběru se doporučuje polohu již neměnit. Vestoje se 

vlivem přesunu tekutin z intravazálního do intersticiálního prostoru zvyšuje 

koncentrace vysokomolekulárních látek (bílkovin) v krvi až o 10 – 15 %. [7] Až  

o 50 % vyšší hladiny v krvi pak mají hormony renin, aldosteron či adrenalin. [10] 

2.3.3 Transport biologického materiálu 

Transport biologického materiálu je důležitou a také poslední součástí 

preanalytické fáze laboratorního vyšetření, která se odehrává mimo laboratoř. 

Zajišťují ji zdravotní sestry v rámci stejné budovy nebo sanitární pracovníci, pokud 

jde o převoz materiálu z jiných zdravotnických zařízení. U všech těchto 

pracovníků je však důležité, aby byli součástí komunikace mezi lékařem, laboratoří 

a odběrovými sestrami. [8] 

Transport by měl být šetrný, rychlý a měl by probíhat při adekvátních 

podmínkách. [10] Podmínky transportu i skladování jsou specifikovány pro každý 

analyt ve standardních operačních postupech, které jsou zahrnuty v laboratorní 

příručce. Dá se říci, že krev je nejméně vhodným materiálem pro transport, protože 

její kvalita je ovlivňována působením světla, tepla, chladu i mechanických otřesů. 

Následkem toho pak může docházet k nestabilitě či změnám koncentrací 

některých analytů nebo k hemolýze. S ohledem na to je doporučena standardizace 

způsobu přepravy vzorků do vzdálenějších laboratoří, což obnáší např. pořízení 
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vhodných vozidel uzpůsobených pro bezpečný převoz materiálu a také plánování 

svozů materiálu tak, aby korespondovaly se zásadami preanalytické fáze. [6] 

 
Doba trvání transportu 

Odebranou krev je nutné přepravit z místa odběru do laboratoře co možná 

nejrychleji, aby byla zajištěna stabilita vyšetřovaných analytů. Doba potřebná pro 

transport by neměla přesáhnout 2 hodiny, s ohledem na druh laboratorního 

vyšetření i méně. [8] 

Čas je důležitý zejména proto, že delší kontakt erytrocytů se sérem či plazmou 

může vést k hemolýze a změnám hodnot některých analytů v krvi, např. K či LD. 

Dokud je totiž sérum v kontaktu s krvinkami, probíhají ve vzorku stále 

metabolické děje, po určité době však dojde k vyčerpání veškeré glukózy jako 

zdroje energie pro erytrocyty a jejich membrány již neudrží svou funkci. Proto, 

aniž by zároveň došlo k hemolýze, uniká z erytrocytů do plazmy K+ a při měření se 

projeví jeho zvýšená koncentrace. Z těchto důvodů je nutné, aby co nejdříve došlo 

k centrifugaci vzorku. [7] 

Pokud je čas dodržen, ale laboratoř je od místa odběru příliš vzdálená, je 

doporučeno zasílat pouze sérum nebo plazmu, nikoliv plnou krev, otřesy při 

dlouhé jízdě by totiž mohly způsobit mechanickou hemolýzu. [7] 

 

Odběrová pracoviště, která nemohou zajistit dopravu vzorků do laboratoře do 2 

hodin po odběru, musí být vybaveny vlastní centrifugou. Pro transport i následné 

uchování vzorku jsou velmi vhodné zkumavky s gelovými separátory, které 

účinně oddělují krvinky od séra či plazmy a po centrifugaci zajišťují stabilitu 

analytů až na několik dní. [6] 
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Teplota během transportu 

Krevní vzorky by při transportu neměly být vystaveny přílišnému teplu ani 

chladu. Při vysokých teplotách totiž dochází k inaktivaci enzymů, rychleji se 

spotřebovává glukóza a může nastat hemolýza krve, při zmražení vzorku je vznik 

hemolýzy již jistý. Ve vyšších teplotách také leukocyty spotřebovávají kyslík, 

zároveň dochází k produkci oxidu uhličitého a v krvi klesá pH jako následek 

anaerobní glykolýzy. Z tohoto důvodu se krev určená na stanovení ABR a krevních 

plynů přepravuje na tajícím ledu, kde smí být maximálně 2 hodiny. [7] Tající led 

udržuje konstantní teplotu od +2 do +8 °C a využívá se např. i pro přepravu 

vzorků určených k vyšetření amoniaku, homocysteinu, PTH nebo ACP. [10] 

Obvyklá teplota pro převoz krevních vzorků je okolo 20°, není-li stanoveno 

jinak. [8] Pokojová teplota je vhodná však pouze pro vzorky, které jsou do 

laboratoře dopraveny za krátkou dobu, na delší vzdálenosti je lepší využít chladící 

box. [10]  

Dodržování správné teploty v přepravních boxech při svozu materiálu je 

v dnešní době již možné monitorovat pomocí čipového systému, který ukládá do 

paměti teplotu i čas měření. Čipy se nesmí dotýkat přímo chladících desek 

v boxech, aby nedošlo ke zkreslení výsledků měření. [27] Kromě tepla má na 

stabilitu analytů vliv i působení přímého světla, které snižuje hladiny bilirubinu. 

Transport potrubní poštou 

Pneumatická potrubní pošta je moderní způsob transportu vzorků do 

laboratoře. Usnadňuje a urychluje proces přepravy biologického materiálu bez 

nutnosti využití kurýrních služeb, které jsou zatíženy lidskou chybou. I potrubní 
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pošta sebou však nese určité nevýhody, které mohou negativně ovlivnit kvalitu 

transportovaných vzorků, proto je důležité systém správně nastavit, ověřit jeho 

certifikaci a dodržovat zásady jeho obsluhy. [28] 

Při nevhodně nastavených parametrech potrubní pošty či nedostatečném 

odtlumení vzorků v patroně může dojít k hemolýze i k poškození trombocytů  

a tím k ovlivnění výsledků měření. Dle zkušeností bývají při biochemickém 

vyšetření krve nejvíce ovlivněny hladiny K+, AST a LD. Aby nedocházelo k pohybu 

a otřesům zkumavek v patroně během transportu, je nutné zajistit jejich dokonalou 

fixaci tlumicí vrstvou, např. bublinkovou folií. [28] 

2.3.4 Uchování a stabilita biologického materiálu 

Uchování plné krve 

Podmínky, kterým je vzorek krve vystavován po přijetí do laboratoře, mají také 

vliv na jeho kvalitu a stabilitu vyšetřovaných analytů. [7] 

Nezanedbatelný je vliv času, po který plná krev čeká v laboratoři na odstředění 

nebo analýzu. [7] Důvody jsou již popsány v kapitole 2.3.3.  

Vliv teploty je také uveden v kapitole 2.3.3, tam jsou však rizikem především 

vysoké teploty v letních měsících. V laboratoři hrozí spíše vliv nízkých teplot při 

chybném uchování nezcentrifugovaných vzorků v chladničkách, Po delší době  

v chladu totiž přestávají pracovat enzymy, udržující K+ a ostatní analyty 

v erytrocytech a urychluje se vyplavení těchto látek do séra či plazmy. [7] 

Pro zachování stability glukózy a laktátu v plné krvi se ke vzorku přidává 

fluorid sodný, který inhibuje glykolýzu a po mírném poklesu koncentrací těchto 
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analytů udržuje jejich hladiny v krvi neměnné až po 24 hodin. Podobný efekt má 

např. i zchlazení plné krve nebo oddělení séra od krvinek. [7] 

Uchování krve po odstředění 

Po centrifugaci vzorků krve se další zacházení s nimi odvíjí od stability 

vyšetřovaných analytů a času provedení analýzy. [10] Je-li vzorek zpracován do  

24 – 48 hodin, obvykle je do té doby uchováván v chladničce při teplotě 4 °C. Tato 

teplota je dostačující pro zachování stability většiny analytů i enzymů, a to i po 

několik dní. Důležité je zkumavky dobře uzavřít a zabránit tak odpaření vody  

a zahuštění vzorku. Je-li však doba skladování delší, tak se ze séra či plazmy 

vytvoří alikvoty a ty se pak zamrazí při -20 °C až -80 °C. Po vyndání z mrazáku  

a před vložením do analyzátoru musí být vzorek řádně promíchán. Chemická 

konzervace séra či plazmy se provádí jen velmi zřídka. [7] 

Stabilita analytů 

Je uváděno, že: „Maximální povolená nestabilita analytu ve skladovaném vzorku 

odpovídá maximální povolené relativní nepřesnosti stanovení.“ [7] Stabilita je doba, po 

kterou se počáteční obsah (koncentrace, aktivita aj.) analytu ve vzorku nemění při 

skladování za přesně definovaných podmínek. Stabilita je kvantitativně vyjádřena jako čas, 

během kterého se počáteční koncentrace analytu nezmění o více než 1/12 referenčního 

intervalu při 95% intervalu spolehlivosti. [29]  

Stability některých biochemických analytů v plné krvi a v séru či plazmě jsou 

k nahlédnutí v příloze 12. 
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3 CÍLE PRÁCE 

Souhrnným cílem této bakalářské práce je přiblížení problematiky preanalytické 

fáze laboratorního vyšetření krve se zaměřením na aspekty ovlivnitelné 

zdravotnickým personálem, a následné laboratorní ověření vlivu nedodržení 

preanalytických zásad na biochemické vyšetření krve. 

Pro náš experiment jsme zvolili nedodržení doporučené doby mezi odběrem  

a centrifugací vzorku a dále nedodržení doby a podmínek skladování vzorků mezi 

jejich centrifugací a analýzou. Hlavním cílem praktické části je tedy ověření  

a zhodnocení vlivu času na stabilitu analytů v plné krvi i v séru. Vzorky budou 

měřeny ihned po odběru a poté 2, 4 a 6 hodin po odběru. Analyty budou 

stanovovány fotometricky či metodou iontově-selektivních elektrod na 

modulárním analyzátoru cobas 8000 a výsledky následně statisticky vyhodnoceny. 

Dále budou statisticky zpracovány údaje z LIS Klinické laboratoře ON Kladno za 

rok 2017, týkajících se hemolytických, ikterických a chylózních vzorků. Nakonec 

budou popsány možnosti rozpoznání těchto vzorků v laboratoři a způsoby 

předávání informací o znehodnocení vzorků lékařům.      
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4 METODIKA 

4.1 Vliv časového zdržení na stabilitu analytů 

4.1.1 Měřené analyty 

K experimentálnímu biochemickému vyšetření krve bylo vybráno celkem 15 

analytů. Jejich výčet, celý název, používané referenční meze a jednotky výsledků, 

získané z laboratorního systému, jsou uvedené v tabulce 2. 

Tabulka 2 Seznam analytů, referenční meze a jednotky 

Seznam vybraných analytů 

Zkratka 
analytu Celý název analytu Referenční meze Jednotky 

ALP Alkalická fosfatáza 0,66 2,2 µkat/l 
ALT Alaninaminotransferáza 0,13 0,77 µkat/l 
AMS Alfa-amyláza 0,47 1,67 µkat/l 
AST Aspartátaminotransferáza 0,22 0,62 µkat/l 
BILT Celkový bilirubin 0 15 µmol/l 
Ca Vápník 2 2,75 mmol/l 
Cl Chloridy 97 108 mmol/l 
GGT Gama-glutamyltransferáza 0,14 0,68 µkat/l 
GLUK Glukóza 3,3 5,6 mmol/l 
K Draslík 3,8 5 mmol/l 
KREAE Kreatinin 49 90 µmol/l 
Mg Hořčík 0,7 1 mmol/l 
Na Sodík 137 146 mmol/l 
P Fosfor 0,65 1,61 mmol/l 
UREA Močovina 2 6,7 mmol/l 

 

Tabulka stabilit jednotlivých analytů v primární zkumavce a v séru či plazmě, je 

k nahlédnutí v příloze 12. 
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Odběr vzorků pro vyšetření všech těchto analytů se provádí standardním 

způsobem ze žilní krve do zkumavek s aktivátorem srážení pro získání séra nebo 

se separačním gelem pro získání plazmy. Využívá se uzavřeného odběrového 

systému. Typ vhodných odběrových nádobek pro jednotlivé analyty je uveden 

v příloze 13. [30] 

AST, ALT, ALP 

Ke stanovení katalytické aktivity AST, ALT a ALP se využívá enzymatická 

fotometrická metoda. Enzymy AST, ALT a ALP jsou obsaženy v mnoha tkáních, 

nejvíce v játrech a ledvinách, dále v srdci, svalech a ALP i v kostech. Při poškození 

těchto tkání jejich hodnoty v séru stoupají (např. hepatitida, cirhóza, cholestáza). 

Hladina AST je vyšší při infarktu myokardu a nejvyšších hodnot nabývá 2 dny po 

události. Zvýšené hodnoty ALP mohou signalizovat onemocnění kosterního 

systému nebo také růst kostí u mladistvých. Kontaminace erytrocyty zvyšuje 

výsledky, protože hladina analytů v erytrocytech je vyšší než v normálním séru.  

U hemolytických a lipemických vzorků jsou neměřeny nižší hodnoty ALP. [30] 

Glukóza 

Ke stanovení koncentrace glukózy se využívá enzymatická fotometrická metoda 

s hexokinázou. Glukóza je hlavním sacharidem přítomným v periferní krvi. 

Oxidace glukózy v těle je hlavním zdrojem energie buňky. Nejčastější příčinou 

hyperglykemie je diabetes mellitus, dále pankreatitida poškození štítné žlázy, 

ledviny či jater. Stabilitu glukózy ovlivňuje teplota skladování, bakteriální 

kontaminace a glykolýza. K odběru krve je nejvhodnější zkumavka s obsahem 

NaF, která inhibuje proces glykolýzy. Při použití jiných typů zkumavek je 

doporučeno zcentrifugovat vzorek do půl hodiny od odběru, v opačném případě 

dochází k poklesu hodnot glukózy průměrně o 7 % za hodinu. [30] 



46 

 

Bilirubin 

Ke stanovení koncentrace bilirubinu v krvi se využívá fotometrická 

diazometoda. Bilirubin je degradační produkt, vznikající rozkladem starých 

erytrocytů. Navázán na albumin se pak dostává do jater. Vzestup hodnot 

nekonjugovaného bilirubinu poukazuje na hemolytická onemocnění, pokud je 

zvýšen i konjugovaný bilirubin, pak se jedná o poškození jater či žlučovodů. 

Stabilita udaná v příloze 12 platí pouze, pokud je vzorek chráněn před působením 

světla. [30] 

AMS 

Pro stanovení katalytické aktivity AMS v krvi se využívá enzymatická 

fotometrická metoda. Alfa-amyláza je enzym přítomný ve slinách nebo slinivce 

břišní, který katalyzuje hydrolytický rozklad polymerických uhlovodíků (např. 

amylóza, glykogen) štěpením glykosidických vazeb. Odběrové zkumavky 

obsahující citrát, fluorid nebo EDTA nejsou vhodné, protože interferují se 

stanovením. [30] 

Ca, P 

Pro stanovení koncentrací Ca a P v krvi se využívá fotometrická metoda. Vápník 

je nejvíce zastoupeným minerálním prvkem v lidském těle. Vyskytuje se zejména 

v kostech, ale i v dalších tkáních a extracelulárních tekutinách, kde plní důležitou 

funkci při mnohých životních pochodech. Fosfor je nejvíce obsažen v kostech ve 

formě fosfátů vápníku. Zjišťování koncentrace těchto analytů se využívá pro 

sledování rovnováhy mezi parathormonem, kalcitoninem a vitaminem D. Snížené 

hodnoty Ca se objevují např. u nefrózy a pankreatitidy, snížené hodnoty  

P u křivice. Pro vyšetření Ca se upřednostňuje sérum, zkumavky s EDTA nejsou 
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vhodné, protože chelatují ionty vápníku a brání průběhu reakce při analýze.  

U pacientů, kteří užívají EDTA jako léčbu hyperkalcémie, nelze Ca vyšetřit. 

Doporučuje se co nejdříve oddělit sérum či plazmu od krvinek, protože kontakt 

s krevními buňkami může snížit hodnoty vápníku. [30] 

Na, K, Cl 

Ke stanovení koncentrace Na, K a Cl se využívá iontově selektivních elektrod (ISE). 

Sodík, draslík a chlorid řadíme mezi nejdůležitější ionty, účastnící se hlavních 

metabolických pochodů těla. Proto jsou také nejčastěji stanovovanými elektrolyty. 

Změny jejich hladin obvykle souvisí s dlouhodobým zvracením a průjmy, 

selháním ledvin, acidózou, alkalózou či nevyváženou stravou. Plazma je pro 

stanovení iontů vhodnější, při použití séra je doporučeno vyvarovat se vzorkům 

s hemolýzou a silnou chylozitou, dodržet dobu centrifugace a nenechávat poté 

sérum nad buňkami. Draslík je jako intracelulární kationt obsažen v trombocytech, 

ze kterých se uvolňuje při srážení, proto jsou jeho hladiny v séru vyšší než 

v plazmě. V erytrocytech je jeho koncentrace 25x vyšší než v plazmě, proto 

hemolýza jeho hodnoty výrazně zvyšuje. U lipemických vzorků může dojít 

k naměření nižších hodnot Na v důsledku snížení objemu vodné fáze. [30] 

Mg 

Pro stanovení koncentrace Mg v krvi se využívá fotometrická end point metoda. 

Hořčík je jedním z hlavních intracelulárních kationtů a je důležitý jako kofaktor 

pro mnoho enzymových reakcí. Převážně se vyskytuje v kostech, v séru je jeho 

koncentrace stálá. Jeho analýza se provádí při diagnostice onemocnění srdce, 

selhání ledvin a neuromuskulárních a neuropsychiatrických poruch. Odběrové 

zkumavky obsahující antikoagulanty EDTA, fluorid a oxalát jsou nevhodné, 

protože chelatují ionty hořčíku. Hemolýza zvyšuje hodnoty Mg v séru. [30] 
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UREA 

Ke stanovení koncentrace močoviny v krvi se využívá Enzymatický kinetický 

test s ureázou a glutamátdehydrogenázou. Močovina je hlavním koncovým 

produktem metabolismu dusíku a je běžně vyšetřovaným analytem pro zjištění 

funkce ledvin. Při chorobách ledvin, jako jsou např. chronická nefritida či 

nefroskleróza, se hodnoty močoviny v séru zvyšují. Pro odběr není vhodné použít 

zkumavky s heparinem amonným, protože ionty amoniaku mohou způsobit 

chybně vyšší výsledky. [30] 

KREAE 

Ke stanovení koncentrace kreatininu v krvi se využívá enzymatická metoda 

s kreatininázou, kreatinázou, sarkosinoxidázou a peroxidázou. Kreatinin je 

produktem rozpadu kreatinfosfátu ve svalu, volně prochází glomerulem a je 

nejčastěji stanovovaným analytem v krvi pro zjištění funkce ledvin. Lepším  

a výrazně sensitivnějším testem pro zjištění glomerulární filtrace je však cleareance 

kreatininu, pro který je potřeba sběr moči za 24 hodin a vzorek krve. [30] 

GGT 

Ke zjištění katalytické aktivity GGT v krvi se využívá enzymatická 

kolorimetrická metoda. Stanovení enzymu gamaglutamyltransferázy je důležité 

pro diagnostiku hepatobiliárních onemocnění.  Je jedním z nejcitlivějších známých 

indikátorů těchto chorob a často jediným parametrem se zvýšenými hodnotami 

katalytické aktivity v krvi. [30] 
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4.1.2 Princip experimentu 

Principem experimentu bylo zjištění stability analytů v plné krvi a v séru 

v různých časech po odběru či centrifugaci. Sledovány byly změny hodnot analytů 

po 2, 4 a 6 hodinách v porovnání s výchozí zkumavkou, zcentrifugovanou  

a změřenou v čase 0. 

S první zkumavkou bylo zacházeno v souladu se standardním operačním 

postupem laboratoře a se zásadami preanalytické fáze laboratorního vyšetření. Po 

době stání, nutné k dostatečnému vysrážení krve, byl vzorek ihned zcentrifugován 

a poté změřen. Získané výsledky analýzy prvního měření této zkumavky byly 

považovány za výchozí a změna koncentrací analytů v dalších měřeních byla 

porovnávána s těmito původními hodnotami. 

Další 3 vzorky od každého dobrovolníka byly zcentrifugovány a změřeny 

s odstupem 2 hodin, pro zjištění vlivu času na stabilitu analytů v plné krvi. 

Zároveň byla první zkumavka po centrifugaci změřena opakovaně, celkem 3x 

s odstupem 2 hodin, aby se ověřila stabilita analytů v séru, odděleným od krvinek 

ve zkumavce se separačním gelem. Pro lepší představu je princip měření jednoho 

dobrovolníka schématicky znázorněn v tabulce 3.  
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Tabulka 3 Schéma provedení experimentu 

Číslo 
zkumavky a 
ověřovaná 
stabilita 

30 min + 0 hod + 2 hod + 4 hod + 6 hod 

1 – Sérum Srážení 
Centrifugace 

Analýza 
(výchozí) 

Analýza Analýza Analýza 

2 – Plná krev Srážení  
Centrifugace 

Analýza 
  

3 – Plná krev Srážení   
Centrifugace 

Analýza 
 

4 – Plná krev  Srážení    
Centrifugace 

Analýza 

 

4.1.3 Postup práce 

Experiment byl proveden v Klinické laboratoři Oblastní nemocnice Kladno. 

Odběr vzorků krve 

Nejprve byly odebrány vzorky žilní krve 5 zdravým dobrovolníkům zkušeným 

personálem. Odběr probíhal ráno, v souladu s pravidly pro správný odběr 

biologického materiálu. Využity byly plastové zkumavky s hnědým uzávěrem  

o objemu 4,9 ml od firmy Sarstedt. Ty jsou určeny k odběru srážlivé žilní krve  

a k získání séra. Tomu napomáhá separační gel uvnitř zkumavky, který po 

dostatečném vysrážení krevních elementů a následné centrifugaci zajišťuje řádné 

oddělení krevní sraženiny od séra a tím i jeho stabilitu. 

 Odebrány byly 4 zkumavky od každého dobrovolníka a to ve stejném čase, 

ihned po sobě. Každý vzorek se poté nechal stát minimálně 30 minut ve stojánku 
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při laboratorní teplotě, aby před centrifugací došlo k dostatečnému vysrážení 

krevních buněk. Všechny vzorky byly před centrifugací umístěny v šeru  

v místnosti bez oken, tím bylo vyloučeno přímé působení denního světla. První 

zkumavka byla po centrifugaci a první analýze uchována při laboratorní teplotě, 

avšak v místnosti s okny, kde byla vystavena slunečnímu záření. 

Centrifugace 

Vzorky byly centrifugovány 9 minut při 3900 otáčkách za minutu v laboratorní 

odstředivce MPW 352 R. Odstředění zkumavek od každého dobrovolníka 

probíhalo dle následujícího postupu: 

1. zkumavka – 30 min. srážení, poté centrifugace; 

2. zkumavka – 30 min. srážení, centrifugace za 2 hodiny; 

3. zkumavka – 30 min. srážení, centrifugace za 4 hodiny; 

4. zkumavka – 30 min. srážení, centrifugace za 6 hodin. 

Analýza vzorků 

Vlastní měření vzorků probíhalo na analyzátoru Cobas 8000. Na modulu c 702 

byly měřeny analyty ALT, AMS, AST, BILT, GGT, GLUK, KREAE, UREA. Na 

modulu c 502 byly změřeny ALP, Ca, Mg a P. A na modulu ISE probíhala analýza 

Na, K a Cl. Analýza vzorků od každého dobrovolníka probíhala dle následujícího 

postupu: 

1. zkumavka – změřena ihned po centrifugaci, za 2, 4 a 6 hodin po centrifugaci 

změřena znova; 

2. zkumavka – změřena ihned po centrifugaci; 

3. zkumavka – změřena ihned po centrifugaci; 

4. zkumavka – změřena ihned po centrifugaci. 
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4.2 Modulární analyzátor Cobas 8000 

Cobas 8000 od firmy ROCHE s.r.o. je plně automatický modulární analyzátor 

určený pro biochemické a imunochemické vyšetření krve i moči. Umožňuje in vitro 

stanovení velkého množství analytů kvalitativní i kvantitativní metodou. 

Principem modulárního analytického systému Cobas 8000 je možnost variabilního 

uspořádání jeho součástí – tzv. modulů, dle potřeb dané laboratoře. [31]  

Hardware a software přístroje 

Každý systém zahrnuje dvě hlavní součásti - počítač data manageru, který může 

být umístěn kdekoliv, a samotný přístroj Cobas 8000. Ten obsahuje počítač řídící 

jednotky, který se nachází hned vedle hardwarových součástí přístroje a pomocí 

softwaru tyto součásti řídí a kontroluje. Zároveň přímo komunikuje se softwarem 

data manageru. Hardware přístroje je sestaven z Core modulu, který je tvořen 

vstupní i výstupní jednotkou a obslužným systémem pro dopravu stojánků na 

vzorky k dalším modulům. Těch může být až 6 – dva ISE moduly a 4 analytické 

moduly. Je na každé laboratoři, jakou kombinaci a počet modulů zvolí. Mezi 

analytické moduly využívané pro klinickou biochemii patří c 701, c 702 a c 502, 

které pracují na principu fotometrie. Dalším analytickým modulem je e 602, ten je 

však založen na metodě elektrochemiluminiscence a je tedy vhodný pro 

imunochemické analýzy. ISE moduly využívají ion-selektivních elektrod a slouží 

ke stanovení iontů. Ke každému modulu je také připojen modul zásobníku vzorků, 

který umožňuje optimalizaci managementu stojánků a obsahuje také pomocný 

ruční vstup pro stojánky v případě, kdy je Core modul mimo provoz. [31] 
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Řídícím centrem analyzátoru je software Cobas 8000 data manager, který mimo 

jiné zajišťuje přenos dat mezi přístrojem a laboratorním informačním systémem 

(LIS). [31] 

Provoz, údržba a odesílání výsledků z přístroje 

Laboratorní pracovníci musí pravidelně plnit předepsanou údržbu analyzátoru, 

kontrolovat stav reagencií v reagenčním kruhu analyzátoru a zpravidla dvakrát 

denně provádět kontroly jakosti reagencií pomocí kontrolních materiálů. Pokud 

výsledky kontrol opakovaně nevycházejí dobře, musí být provedena kalibrace. 

Poté může začít provoz. Vzorky se vkládají do analyzátoru v šedivých stojáncích  

a jsou označené čárovým kódem pro identifikaci zkumavky, spuštění analýzy je 

poté provedeno pomocí dvojnásobného stisknutí volby Start na monitoru počítače 

řídící jednotky. Pomocí přednastaveného algoritmu analyzátor automaticky 

vypočítává koncentraci stanovovaných analytů a výsledné hodnoty ve zvolených 

jednotkách odesílá do LIS ke kontrole a schválení pověřeným pracovníkem. [31] 

4.2.1 Fotometrické měření 

„Spektrofotometrie je založená na interakci elektromagnetického záření s analyzovaným 

roztokem, kdy je část záření absorbována částicemi vzorku. Množství pohlceného světla 

jistou látkou je závislé na vlnové délce záření a na koncentraci zkoumané látky.“ [32] 

 

Princip analýzy vzorků na fotometrických modulech Cobas 8000 vychází obecně 

z Lambert–Beerova zákona. „Vyplývá z něho, že při dané vlnové délce je absorbance 

přímo úměrná koncentraci látky c [mol/l] a tloušťce absorbující vrstvy l [cm], tedy šířce 

kyvety.“ [32] 
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Měření na fotometrických modulech Cobas 8000 probíhá tak, že upravené světlo 

z halogenové lampy prochází kyvetou a dopadá na difrakční mřížku fotometru. Ta 

světlo rozloží na složky a odrazí je na diodové pole o dvanácti vlnových délkách. 

Pro výpočet se používá signál z jedné (monochromatické měření) nebo dvou 

fotodiod (bichromatické měření). Výsledná koncentrace analytu je poté vypočtena 

z uložené kalibrační křivky. [33]  

Na analyzátoru se uplatňují různé způsoby fotometrického měření. Prvním je 

tzv. end-point metoda, neboli měření v koncovém bodě, kdy je absorbance měřena 

na začátku a po ukončení reakce. Dalším je tzv. kinsearch, jehož principem je 

vyhledávání lineární části na reakční křivce. Dalším důležitým typem měření je 

kinetické, které využívá reakční kinetiky dle Michaelis–Mentenové a je určeno pro 

enzymatické metody. [33] 

Enzymy jsou v lidském séru přítomny ve velmi malém množství a pro klinické 

účely je mnohem důležitější znát účinnost enzymu než jeho koncentraci. Tato 

účinnost je vyjádřena jako katalytická aktivita, která udává rychlost přeměny 

specifického substrátu na produkt, přičemž tato přeměna je katalyzována daným 

enzymem. Jednotkou katalytické aktivity je katal (kat). [34] 

Principem analýzy je sledování kinetiky enzymové katalýzy při reakci, tedy 

sledování změny absorbance při zvolené vlnové délce v čase. Cílem je stanovení 

koncentrace vybraného substrátu (např. glukóza, močovina, kreatinin), nebo 

stanovení katalytické aktivity samotného enzymu (např. ALP, AMS, AST, ALT, 

GGT). [26] 
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4.2.2 Potenciometrické měření 

Iontově-selektivní elektrody (ISE) jsou moderní analytická čidla využívaná 

k potenciometrickému stanovení široké škály iontových analytů. Je zde využívána 

schopnost membránových materiálů vytvářet elektrický potenciál při měření iontů 

v roztoku. Selektivní membrána je obklopena jak stanovovaným roztokem, tak  

i roztokem vnitřní náplně, který má stálou koncentraci stanovovaných iontů. Tyto 

ionty se dle vlastností membrány dostávají do její těsné blízkosti z obou stran. 

Elektrický potenciál membrány je vyjádřen jako rozdíl koncentrace vyšetřovaného 

iontu mezi stanovovaným roztokem a vnitřním plnícím roztokem. Tento potenciál 

je specifický pro různé ionty a vzniká podle Nernstovy rovnice. 

Kompletní měřící systém zahrnuje ISE elektrodu, referenční elektrodu  

a elektronické obvody, které měří a zpracovávají elektrický potenciál do výsledné 

koncentrace stanovovaného iontu. Elektrodami pro měření sodíku a draslíku jsou 

neutrální nosiče a pro chloridové elektrody je základem iontoměnič. [30] 

4.3 Použité metody a postup zpracování naměřených dat 

Ke zpracování výsledků jsme použili dvě hlavní metody, od kterých se poté 

odvíjely další způsoby vyhodnocení získaných dat. V následujících řádcích 

uvedeme přehled a stručnou charakteristiku provedených úkonů při práci 

s naměřenými hodnotami. 

4.3.1 Zpracování naměřených výsledků s normalizací hodnot 

Standardizace rozpětím nebo také „min-max normalizace“ se využívá  

v případech, kdy mají proměnné různý rozsah, ale nemají normální rozdělení či 

obsahují odlehlé hodnoty. Proměnné se tímto způsobem převádějí na stejné 
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měřítko a přestává tak záležet na jejich skutečném rozměru. Standardizace 

rozpětím se provádí dle následujícího vzorce: 

𝑦𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗−min  (𝑥𝑗)

max (𝑥𝑗)−min (𝑥𝑗)
∙ [35] 

Výsledkem normalizace dat je rozsah hodnot od 0 do 1. [35] 

Naše hodnoty však nabývají hodnot od 0 do 100 (případně do -100). Vynásobili 

jsme je 100, aby se s nimi dalo dále pracovat také jako s procenty, nejen jako s čísly.  

Kromě toho jsou celá čísla bez desetinné čárky pro lidské oko mnohem příjemnější 

a tím i lépe porovnatelná mezi sebou pouhým pohledem, což je u našich výsledků 

žádoucí.  

V našich výpočtech jsme tedy naměřená data od každého dobrovolníka nejdříve 

normalizovali na stejnou úroveň, hodnoty tedy už nevypovídaly o skutečné 

koncentraci analytů, ale o procentuálním umístění daných hodnot v rozsahu jejich 

referenčního rozmezí. Dále už jsme jen vypočítali změnu těchto dat v čase pomocí 

odečtení jednotlivých hodnot dalších měření od hodnot z prvního měření. Takto 

získaná data jsme dále vyhodnocovali následovně: 

• Základní vyhodnocení výsledků z obou typů měření 

- Průměr normalizovaných hodnot z vyšetření všech dobrovolníků (pro 

každý typ měření zvlášť). 

- Určení analytů s největšími změnami hodnot z obou typů měření 

dohromady. 

• Stabilita analytů s ohledem na změnu hodnot o 1/12 referenčního rozmezí 

- Přehled stabilit všech naměřených hodnot analytů.  

- Určení nestabilních analytů.  



57 

 

• Porovnání rozdílu stabilit analytů v plné krvi a séru  

- Porovnání změn s ohledem na pořadí – určení analytů s největší změnou 

pořadí v plné krvi a séru.  

- Porovnání změn s ohledem na jejich hodnotu a směr (stoupající, 

klesající), určení analytů s největší rozdílností změn u obou typů měření. 

4.3.2 Zpracování naměřených výsledků bez normalizace hodnot 

Z naměřených hodnot všech dobrovolníků jsme vypočítali jejich procentuální 

změnu v čase u dalších měření oproti původní hodnotě prvního měření. Toho jsme 

dosáhli přepočtem všech dat na procenta a následným odečtením od původní 100% 

hodnoty z prvního měření. Takto získaná data jsme dále vyhodnocovali 

následovně: 

• Průměr hodnot od všech dobrovolníků dohromady z každého typu měření 

zvlášť  

• Určení analytů, jejichž hodnoty překročily limity Dmax (%) a CD (%) 

Charakteristika Dmax 

Dmax se využívá pro hodnocení externích kontrol kvality a určuje přijatelný 

rozdíl dvou měření, který je při hodnocení výsledků ještě pokládán za 

úspěšný. [36] 

„Hodnoty Dmax jsou určeny na základě jak mezinárodních, tak i vlastních zkušeností  

a reflektují současný stav analytické technologie (state-of-art), hodnotu biologické 

variability a/nebo klinické požadavky. Dmax může být vyjádřen jak relativně (v %), tak  

v absolutních jednotkách měření a může popisovat i asymetrické okolí AV.“ [36] 
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Charakteristika CD (%) 

Kritická diference CD, nebo také RCV (Reference Change Value), slouží k určení 

klinické významnosti odchylek mezi dvěma následnými měřeními téhož jedince  

a využívá se při interpretaci výsledků analýz. [37] K výpočtu se mimo jiné používá 

i hodnota bias, u našich analytů však dle SEKK hodnoty bias nejsou významné, 

proto jsme pro výpočet použili tento vzorec:  

𝐶𝐷 = 𝑘 ⋅ (𝐶𝑉𝑎
2 + 𝐶𝑉𝑖

2)1/2 ∙ [37] 

Kde:  

• k = koeficient s hodnotou 2,77; 

• CVa = mezilehlá přesnost měření (získali jsme z dat vnitřní kontroly kvality 

laboratoře); [37] 

• CVi = intraindividuální biologická variabilita (získali jsme z webových 

stránek Westgard). [38] 

4.4 Postup zpracování dat z LIS Oblastní nemocnice Kladno 

Data poskytnutá Klinickou laboratoří ON Kladno byla zpracována v programu 

Microsoft Excel 2010 a vyhodnocena dle následujícího postupu: 

• Statistika vzorků s interferencí za rok 2017 

- Zastoupení typů interferencí u všech přijatých vzorků. 

- Zastoupení typů interferencí rutinních vzorků vzhledem 

k celkovému počtu všech přijatých vzorků. 

- Zastoupení typů interferencí statimových vzorků vzhledem 

k celkovému počtu všech přijatých vzorků. 
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- Zastoupení typů interferencí rutinních vzorků vzhledem 

k celkovému počtu rutinních vzorků. 

- Zastoupení typů interferencí statimových vzorků vzhledem 

k celkovému počtu statimových vzorků. 

• Možnosti rozpoznání znehodnocených vzorků v laboratoři 

- Vizuální zhodnocení interferencí ve vzorku. 

- Analytické zhodnocení interferencí ve vzorku. 

- Způsob předávání informací o interferencích lékařům. 
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5 VÝSLEDKY 

5.1 Vliv časového zdržení na stabilitu analytů 

Výsledky měření jsou zobrazeny v příloze 1 až 10. Statistické zpracování 

získaných dat bylo provedeno pomocí programu Microsoft Excel 2010.  

5.1.1 Zpracování naměřených výsledků s normalizací hodnot 

Aby výsledné změny hodnot analytů od hodnot naměřených v první zkumavce 

byly porovnatelné mezi sebou z hlediska klinické významnosti, zvolili jsme 

zpracování výsledků metodou standardizace rozpětím. Při výpočtech bylo využito 

referenčních mezí analytů, které jsou uvedené v příbalových letácích k použitým 

reagenciím v laboratoři. Po normalizaci naměřených dat každého dobrovolníka 

jsme vypočítali jejich změnu v čase pomocí odečtení jednotlivých hodnot dalších 

měření od hodnot z prvního měření. 

Základní vyhodnocení výsledků z obou typů měření 

Nejprve jsme z vypočítaných hodnot změn u vyšetření všech dobrovolníků 

udělali průměr, a to za každý způsob měření zvlášť.  Zprůměrované hodnoty  

u měření pozdě stočených zkumavek jsou zadány v tabulce 4, a u analýzy včas 

stočené zkumavky v tabulce 5. Kolonky jsou zabarvené pomocí podmíněného 

formátování pro lepší znázornění klesajících (zelená barva) a stoupajících (růžová 

barva) hodnot. Sytě zeleně a růžově jsou zvýrazněné maximální a minimální 

hodnoty měření.  

Z toho je patrné, že u měření pozdě zcentrifugovaných zkumavek je AST 

analytem s nejvíce stoupajícími hodnotami, u glukózy naopak hodnoty nejvíce 



61 

 

klesají. U opakovaného měření včas zcentrifugované zkumavky opět nejvíce 

stoupaly hladiny AST, ale analytem s nejvíce klesajícími hodnotami byl tentokrát 

bilirubin. Normalizované hodnoty všech analytů jsme také zadali do grafů. V grafu 

na obrázku 2 jsou zadány hodnoty z tabulky 4 a v grafu na obrázku 3 jsou zadány 

hodnoty z tabulky 5. 

 

Tabulka 4 Průměrné změny hodnot analytů v plné krvi 

Průměrné změny hodnot v plné krvi 

Analyt 
2. Zkumavka 3. Zkumavka 4. Zkumavka 

Jednotky 
Analýza: + 2 hod Analýza: + 4 hod Analýza: + 6 hod 

ALP 0,78 0,26 -0,39 % 
ALT 0,31 4,69 1,46 % 
AMS 1,50 2,67 1,67 % 
AST 12,31 15,69 18,23 % 
BILT -1,13 -3,10 0,87 % 
Ca -3,20 -4,00 -4,53 % 
Cl -4,36 -4,18 -8,36 % 
GGT 2,22 3,99 2,22 % 
GLUK -13,91 -18,26 -40,00 % 
K -9,50 -21,50 -26,83 % 
KREAE -2,95 6,34 -1,93 % 
Mg 6,67 7,33 10,67 % 
Na 4,44 8,89 8,89 % 
P -1,88 5,83 -5,42 % 
UREA -0,81 12,73 4,21 % 

 

 

 

 



62 

 

Tabulka 5 Průměrné změny hodnot analytů v séru 

Průměrné změny hodnot v séru 

Analyt 
2. Měření 3. Měření 4. Měření 

Jednotky 
Analýza: + 2 hod Analýza: + 4 hod Analýza: + 6 hod 

ALP 0,00 0,26 0,39 % 
ALT 4,79 5,52 7,29 % 
AMS 0,67 1,67 2,33 % 
AST 11,04 20,12 14,96 % 
BILT -9,53 -10,68 -15,90 % 
Ca 0,53 0,00 2,67 % 
Cl -0,36 -2,55 -2,00 % 
GGT -1,77 -0,29 -2,79 % 
GLUK 2,61 1,74 0,00 % 
K 0,83 1,00 2,67 % 
KREAE -0,49 -0,96 0,52 % 
Mg 2,67 5,33 2,00 % 
Na 2,22 2,22 13,33 % 
P 2,50 2,08 2,71 % 
UREA -0,81 2,94 3,79 % 

 

 

Obrázek 2 Graf změn hodnot analytů v plné krvi 
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Obrázek 3 Graf změn hodnot analytů v séru 
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Tak jsme získali celkovou změnu hodnot pro každý analyt v plné krvi a séru. 

Tyto hodnoty jsme zadali do skládaného sloupcového grafu na obrázku 4  
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Obrázek 4 Graf celkové změny hodnot analytů v plné krvi a v séru 
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Tabulka 6 Stabilita analytů v plné krvi 

Stabilita analytů v plné krvi 

Analyt 
2. Zkumavka 3. Zkumavka 4. Zkumavka 

Jednotky 
Analýza: + 2 hod Analýza: + 4 hod Analýza: + 6 hod 

ALP ↑ ↑ ↓ - 
ALT ↑ ↑ ↑ - 
AMS ↑ ↑ ↑ - 
AST ↑↑ ↑↑ ↑↑↑ - 
BILT ↓ ↓ ↑ - 
Ca ↓ ↓ ↓ - 
Cl ↓ ↓ ↓↓ - 
GGT ↑ ↑ ↑ - 
GLUK ↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓↓↓ - 
K ↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓↓ - 
KREAE ↓ ↑ ↓ - 
Mg ↑ ↑ ↑↑ - 
Na ↑ ↑↑ ↑↑ - 
P ↓ ↑ ↓ - 
UREA ↓ ↑↑ ↑ - 

 

Tabulka 7 Stabilita analytů v séru 

Stabilita analytů v séru 

Analyt 
2. Měření 3. Měření 4. Měření 

Jednotky 
Analýza: + 2 hod Analýza: + 4 hod Analýza: + 6 hod 

ALP ↔ ↑ ↑ - 
ALT ↑ ↑ ↑ - 
AMS ↑ ↑ ↑ - 
AST ↑↑ ↑↑↑ ↑↑ - 
BILT ↓↓ ↓↓ ↓↓ - 
Ca ↑ ↔ ↑ - 
Cl ↓ ↓ ↓ - 
GGT ↓ ↓ ↓ - 
GLUK ↑ ↑ ↔ - 
K ↑ ↑ ↑ - 
KREAE ↓ ↓ ↑ - 
Mg ↑ ↑ ↑ - 
Na ↑ ↑ ↑↑ - 
P ↑ ↑ ↑ - 
UREA ↓ ↑ ↑ - 
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Shrnutí nestabilních analytů 

V tabulce 8 je shrnutí všech nestabilních analytů v plné krvi i séru. Význam 

zbarvení kolonek a symbolů šipek je vysvětlen v tabulce 11. 

Tabulka 8 Nestabilní analyty v plné krvi a séru 

Analyt Plná krev Sérum 

AST 
po 2 hod ↑↑ 
po 4 hod ↑↑ 
po 6 hod ↑↑↑ 

po 2 hod ↑↑ 
po 4 hod ↑↑↑ 
po 6 hod ↑↑ 

BILT  
po 2 hod ↓↓ 
po 4 hod ↓↓ 
po 6 hod ↓↓ 

GLUK 
po 2 hod ↓↓ 
po 4 hod ↓↓↓ 
po 6 hod ↓↓↓↓↓ 

 

K 
po 2 hod ↓↓ 
po 4 hod ↓↓↓ 
po 6 hod ↓↓↓↓ 

 

MG po 6 hod ↑↑  

NA 
po 4 hod ↑↑ 
po 6 hod ↑↑ 

po 6 hod ↑↑ 

UREA po 4 hod ↑↑  

 

V plné krvi tedy nebyly stabilní analyty AST, GLUK, K, Mg, Na a UREA. V séru 

nebyly stabilní AST, BILT a Na. 
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Porovnání rozdílu stabilit analytů u obou typů měření  

Nejprve jsme z průměrných hodnot uvedených výše opět sestavili žebříček 

analytů vzestupně od nejméně stabilních až po nejvíce stabilní, pro každé měření 

zvlášť. Tentokrát jsme ale získané hodnoty pro lepší porovnatelnost zadali vedle 

sebe do tabulky 9 a do společného grafu na obrázku 7. V tabulce 9 jsme pro 

přehlednost barevně zvýraznili analyty s největšími rozdíly v pořadí a stabilitě  

u pozdě zcentrifugovaných zkumavek oproti včas zcentrifugované zkumavce. 

Vysvětlivky k barevným kolonkám se symboly šipek jsou k nahlédnutí 

v tabulce 11. 

Tabulka 9 Pořadí změn hodnot analytů v plné krvi a séru 

Plná krev Sérum 

Pořadí Celková 
změna  

Analyt Změna 
hodnot 

Pořadí Celková 
změna  

Analyt Změna 
hodnot 

1 72,17 GLUK ↓↓↓↓↓ 1 46,12 AST ↑↑↑ 
2 57,83 K ↓↓↓ 2 36,11 BILT ↓↓ 
3 46,23 AST ↑↑↑ 3 17,77 Na ↑↑ 
4 24,67 Mg ↑↑ 4 17,6 ALT ↑ 
5 22,22 Na ↑↑ 5 10 Mg ↑ 
6 17,75 UREA ↕↕ 6 7,54 UREA ↕ 
7 16,9 Cl ↓ 7 7,29 P ↑ 
8 13,13 P ↕ 8 4,91 Cl ↓ 
9 11,73 Ca ↓ 9 4,85 GGT ↓ 
10 11,22 KREAE ↕ 10 4,67 AMS ↑ 
11 8,43 GGT ↑ 11 4,5 K ↑ 
12 6,46 ALT ↑ 12 4,35 GLUK ↑ 
13 5,84 AMS ↑ 13 3,2 Ca ↕ 
14 5,1 BILT ↕ 14 1,97 KREAE ↕ 
15 1,43 ALP ↕ 15 0,65 ALP ↑ 
 

V plné krvi se největší vliv na stabilitu prokázal u glukózy a draslíku, naproti 

tomu v séru se tyto analyty ukázaly jako jedny z nejvíce stabilních. 
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Patrný je také rozdíl u ALT a celkového bilirubinu, zatímco v plné krvi byly 

hodnoty těchto analytů celkem stabilní, v séru se paradoxně umístily na prvních 

pozicích analytů s nejvíce ovlivněnou stabilitou.  

Z průměrných hodnot uvedených výše jsme sestavili žebříček analytů 

vzestupně od nejméně stabilních až po nejvíce stabilní. Pořadí analytů bylo určeno 

pomocí součtu absolutních hodnot všech 3 měření, pro každý typ měření zvlášť. 

Tak jsme získali celkovou změnu hodnot a tím i měřítko pro porovnávání analytů 

mezi sebou v rámci jednoho typu měření. Hodnoty celkových změn analytů v plné 

krvi jsme zadali do grafu na obrázku 5 a hodnoty celkových změn analytů v séru 

jsme zadali do grafu na obrázku 6. Z obrázku 5 lze vyčíst, že největší změna 

hodnot nastala u glukózy, dále pak u K a AST. Na obrázku 6 pozorujeme největší 

změnu hodnot u AST, dalšími analyty v pořadí jsou BILT a Na. 
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Obrázek 5 Graf celkové změny hodnot analytů v plné krvi 

 

Obrázek 6 Graf celkové změny hodnot analytů v séru 
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Hodnoty z tabulky 9 jsme zadali do spojnicového grafu na obrázku 7. Z toho jsou 

patrné zvýšené hodnoty změn u všech analytů oproti hodnotám v první 

zkumavce. 

 

Obrázek 7 Graf celkové změny hodnot jednotlivých analytů v plné krvi i séru 

V tabulce 10 je znázorněn detailnější popis rozdílů s ohledem na směr a velikost 

změny u jednotlivých analytů. Vysvětlivky k barvám kolonek a symbolů šipek jsou 

k nahlédnutí v tabulce 11. 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

So
uč

et
 z

m
ěn

 h
od

no
t

Pořadí analytů

Celkové změny hodnot v plné krvi a séru

Pozdě zcentrifugované zkumavky Včas zcentrifugovaná zkumavkaSérum  Plná krev



71 

 

Tabulka 10 Detailnější porovnání rozdílu stabilit v plné krvi a séru 

Analyt Plná krev Sérum Druh rozdílu Vyšší stabilita 

ALP 1,43 ↕ 0,65 ↑ Směr Neurčeno 
ALT 6,46 ↑ 17,6 ↑ Žádný Neurčeno 
AMS 5,84 ↑ 4,67 ↑ Žádný Neurčeno 
AST 46,23 ↑↑↑ 46,12 ↑↑↑ Žádný Neurčeno 
BILT 5,1 ↕ 36,11 ↓↓ Směr + velikost Plná krev 

Ca 11,73 ↓ 3,2 ↕ Směr Neurčeno 
Cl 16,9 ↓↓ 4,91 ↓ Velikost Sérum 

GGT 8,43 ↑ 4,85 ↓ Směr Neurčeno 
GLUK 72,17 ↓↓↓↓↓ 4,35 ↑ Směr + velikost Sérum 

K 57,83 ↓↓↓↓ 4,5 ↑ Směr + velikost Sérum 
KREAE 11,22 ↕ 1,97 ↕ Žádný Neurčeno 

Mg 24,67 ↑↑ 10 ↑ Velikost Sérum 
Na 22,22 ↑↑ 17,77 ↑↑ Žádný Neurčeno 
P 13,13 ↕ 7,29 ↑ Směr Neurčeno 

UREA 17,75 ↕↕ 7,54 ↕ Velikost Sérum 
 

 

Tabulka 11 Vysvětlivky k tabulkám se symboly šipek 

↑↑↑↑↑ Nestabilní = alespoň jedna z hodnot překročila 33,3% (1/3 ref. intervalu) 

↑↑↑↑ Nestabilní = alespoň jedna z hodnot překročila 25% (1/4 ref. intervalu) 

↑↑↑ Nestabilní = alespoň jedna z hodnot překročila 16,6% (1/6 ref. intervalu) 

↑↑ Nestabilní = alespoň jedna z hodnot překročila 8,3% (1/12 ref. intervalu) 

↑ Stabilní = ani jedna hodnota nepřekročila 8,3% (1/12 ref. intervalu) 

↓↓↓↓↓ Nestabilní = alespoň jedna z hodnot překročila -33,3% (1/3 ref. intervalu) 

↓↓↓↓ Nestabilní = alespoň jedna z hodnot překročila -25% (1/4 ref. intervalu) 

↓↓↓ Nestabilní = alespoň jedna z hodnot překročila -16,6% (1/6 ref. intervalu) 

↓↓ Nestabilní = alespoň jedna z hodnot překročila -8,3% (1/12 ref. intervalu) 

↓ Stabilní = ani jedna hodnota nepřekročila -8,3% (1/12 ref. intervalu) 

↔ Stabilní = výsledek se nezměnil od původní hodnoty 

↕↕ Nestabilní = alespoň jedna z hodnot překročila ± 8,3% (1/12 ref. intervalu) 

↕ Stabilní = ani jedna hodnota nepřekročila ± 8,3% (1/12 ref. intervalu) 
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V tabulce 10 vidíme, že analyty Cl, GLUK, K,Mg, a UREA byly stabilnější v séru 

než plné krvi. Bilirubin byl stabilnější v plné krvi. Ostatní analyty mají podobnou 

stabilitu u obou typů krve.  

K největším rozdílům přitom došlo u glukózy, draslíku a bilirubinu, u kterých 

nastaly změny nejen v míře změn hodnot, ale i v jejich směru, tedy v tom, zda jde  

o trend stoupání nebo klesání hodnot. Nejzásadnější je rozdíl u glukózy, jejíž 

hodnoty v plné krvi rapidně klesaly, zatímco v séru byly její hodnoty stabilní 

s tendencí k lehkému stoupání. Podobně tomu bylo i u draslíku, oproti glukóze 

však jeho hodnoty neklesly tak nízko. Bilirubin měl v plné krvi tendenci k lehkému 

kolísání hodnot, avšak v séru došlo již k jednoznačnému poklesu hodnot, a to  

o více než 8,3 %. 

5.1.2 Zpracování naměřených výsledků bez normalizace hodnot 

Nejprve jsme z naměřených dat od každého dobrovolníka vypočítali změnu 

hodnot v čase pomocí odečtení jednotlivých hodnot dalších měření od hodnot 

z prvního měření výchozí zkumavky. 

Procentuální změna hodnot analytů od původní hodnoty 

Z vypočítaných změn hodnot z vyšetření všech dobrovolníků jsme udělali 

průměr, a to za každý způsob měření zvlášť.  Zprůměrované změny hodnot v plné 

krvi jsou zadány v tabulce 12, průměry změn hodnot v séru jsou zadány v tabulce 

13. Kolonky jsou zabarvené pomocí podmíněného formátování pro lepší 

znázornění klesajících (zelená barva) a stoupajících (růžová barva) hodnot. Sytě 

zeleně a růžově jsou zvýrazněné maximální a minimální hodnoty měření. 
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Tabulka 12 Procentuální změna hodnot analytů v plné krvi 

Průměr – Změna hodnot analytů v plné krvi  

Analyt 
2. Zkumavka 3. Zkumavka 4. Zkumavka 

Jednotky 
Analýza: + 2 hod Analýza: + 4 hod Analýza: + 6 hod 

ALP 1,19 0,25 -0,74 % 
ALT 1,07 10,48 3,72 % 
AMS 1,60 3,17 1,75 % 
AST 20,99 27,35 29,84 % 
BILT -4,46 -5,08 3,06 % 
Ca -1,01 -1,24 -1,42 % 
Cl -0,48 -0,46 -0,91 % 
GGT 6,96 11,24 6,96 % 
GLUK -6,68 -8,49 -19,16 % 
K -2,73 -5,96 -7,47 % 
KREAE -1,63 3,88 -1,20 % 
Mg 2,43 2,71 3,89 % 
Na 0,29 0,57 0,57 % 
P -1,59 5,77 -4,71 % 
UREA -1,36 18,65 5,61 % 

 

Tabulka 13 Procentuální změna hodnot analytů v séru 

Průměr - Změna hodnot analytů v séru 

Analyt 
2. Měření 3. Měření 4. Měření 

Jednotky 
Analýza: + 2 hod Analýza: + 4 hod Analýza: + 6 hod 

ALP -0,11 0,43 0,58 % 
ALT 5,93 8,82 13,67 % 
AMS 0,55 1,66 2,39 % 
AST 19,47 33,72 24,65 % 
BILT -16,99 -19,71 -30,93 % 
Ca 0,16 -0,01 0,83 % 
Cl -0,04 -0,28 -0,22 % 
GGT -4,38 0,26 -6,69 % 
GLUK 1,21 0,78 0,13 % 
K 0,19 0,25 0,71 % 
KREAE -0,26 -0,46 0,26 % 
Mg 0,98 1,95 0,72 % 
Na 0,14 0,14 0,86 % 
P 2,15 1,73 2,41 % 
UREA -1,04 3,90 5,23 % 
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Limity Dmax a CD 

Pomocí tabulek 12 a 13 jsme určili, které analyty překročily zadaný limit Dmax nebo 

CD a po kolika hodinách zdržení.  

Tabulka 14 Překročené limity Dmax (%) a CD (%) 

Analyt 
Dmax 
( %) Plná krev Sérum 

CD 
(%) Plná krev Sérum 

ALP 24   21,97   
ALT 15   50,61   
AMS 15   24,26   

AST 15 
po 2 hod. ↑ 
po 4 hod. ↑ 
po 6 hod. ↑ 

po 2 hod. ↑ 
po 4 hod. ↑ 
po 6 hod. ↑ 

34,27   

BILT 21  Po 6 hod. ↓ 66,25   

CA 8   6,79   
CL 7   4,25   
GGT 15   38,55   

GLUK 8 
po 4 hod. ↓ 
po 6 hod. ↓ 

 17,45 po 6 hod. ↓  

K 7 po 6 hod. ↓  13,5   
KREAE 13   17,53   
MG 15   10,45   
NA 5   2,89   
P 10   23,77   
UREA 15 po 4 hod. ↑  35,06   

 

Tabulka 15 Vysvětlivky k tabulce 14 

↑ naměřená hodnota překročila zadaný limit vyššími hodnotami po x hodinách 

↓ naměřená hodnota překročila zadaný limit nižšími hodnotami po x hodinách 

Dmax Přijatelný rozdíl dvou hodnot (%) 

CD Kritická diference (%) 
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5.2 Interference vzorků v Klinické laboratoři ON Kladno 

5.2.1 Statistika vzorků s interferencí za rok 2017 

Data byla získaná z klinické laboratoře ON Kladno exportem sérových indexů 

všech vzorků, které byly vyšetřované na analyzátoru Cobas 8000 v roce 2017. 

Vyhodnocení statistických dat bylo provedeno pomocí hraničních hodnot sérových 

indexů, které jsme vyhledali v nastavení metod přímo v analyzátoru. Tyto hodnoty 

se pro každý analyt liší a po jejich překročení je již výsledek analýzy nahrazován 

komentářem hemolýza, ikterita nebo chylozita. Hraniční hodnoty sérových indexů 

jsou zadány v tabulce 21. K určení intervalů pro kvantifikaci interferencí jsme 

použili nejnižší hraniční hodnotu a nadpoloviční hraniční hodnotu ze všech 

patnácti analytů pro každý druh interference. Obdržená data jsou statisticky 

zpracovaná v excelu a výsledky jsou zadány do přehledných tabulek a grafů.  

 

Tabulka 16 Zastoupení interferencí z celkového počtu všech vzorků 

Rok 2017 – Rutinní i statimové vzorky 

Celkem vzorků: 141 914 

Hemolýza Ikterita Chylozita 

Stupeň 
hemolýzy 

Počet 
vzorků 

% 
Stupeň 
Ikterity 

Počet 
vzorků % 

Stupeň 
Chylozity 

Počet 
vzorků % 

26 - 299 8650 6,095 15 - 39 582 0,410 150 - 999 178 0,125 
> 300 152 0,107 > 40 20 0,014 > 1000 2 0,001 
Celkem 8802 6,202 Celkem 602 0,424 Celkem 180 0,126 
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Tabulka 17 Zastoupení interferencí rutinních vzorků z celkového počtu všech vzorků 

Rok 2017 – Rutinní vzorky 

Celkem vzorků: 141 914 

Hemolýza Ikterita Chylozita 

Stupeň 
hemolýzy 

Počet 
vzorků 

% Stupeň 
Ikterity 

Počet 
vzorků % Stupeň 

Chylozity 
Počet 

vzorků % 

26 - 299 4515 3,182 15 - 39 94 0,066 150 - 999 115 0,081 
> 300 64 0,045 > 40 5 0,004 > 1000 2 0,001 
Celkem 4579 3,227 Celkem 99 0,070 Celkem 117 0,082 
 

Tabulka 18 Zastoupení interferencí statimových vzorků z celkového počtu všech vzorků 

Rok 2017 – Statimové vzorky 

Celkem vzorků: 141 914 

Hemolýza Ikterita Chylozita 

Stupeň 
hemolýzy 

Počet 
vzorků 

% 
Stupeň 
Ikterity 

Počet 
vzorků 

% 
Stupeň 
Chylozity 

Počet 
vzorků 

% 

26 - 299 4135 2,914 15 - 39 488 0,344 150 - 999 63 0,044 
> 300 88 0,062 > 40 15 0,011 > 1000 0 0,000 
Celkem 4223 2,976 Celkem 503 0,355 Celkem 63 0,044 
 

Tabulka 19 Zastoupení interferencí rutinních vzorků z celkového počtu rutinních vzorků 

Rok 2017 – Rutinní vzorky 

Celkem rutinních vzorků: 110963 

Hemolýza Ikterita Chylozita 

Stupeň 
hemolýzy 

Počet 
vzorků 

% Stupeň 
Ikterity 

Počet 
vzorků % Stupeň 

Chylozity 
Počet 

vzorků % 

26 - 299 4515 4,069 15 - 39 94 0,085 150 - 999 115 0,104 
> 300 64 0,058 > 40 5 0,005 > 1000 2 0,002 
Celkem 4579 4,127 Celkem 99 0,090 Celkem 117 0,106 
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Tabulka 20 Zastoupení interferencí statimových vzorků z celkového počtu statimových vzorků 

Rok 2017 – Statimové vzorky 

Celkem statimových vzorků: 30951 

Hemolýza Ikterita Chylozita 

Stupeň 
hemolýzy 

Počet 
vzorků 

% Stupeň 
Ikterity 

Počet 
vzorků % Stupeň 

Chylozity 
Počet 

vzorků % 

26 - 299 4135 13,360 15 - 39 488 1,577 150 - 999 63 0,204 
> 300 88 0,284 > 40 15 0,048 > 1000 0 0,000 
Celkem 4223 13,644 Celkem 503 1,625 Celkem 63 0,204 
 

Ze statistických výsledků uvedených v tabulkách je zřejmé, že nejčastější 

příčinou analytické interference je hemolýza, proto v následujících grafech bude 

vyobrazen už jen výskyt hemolytických vzorků. 

 

Obrázek 8 Graf zastoupení hemolytických vzorků z celkového počtu vzorků 
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Obrázek 9 Graf zastoupení rutinních a statimových hemolytických vzorků vzhledem k celkovému 
počtu hemolytických vzorků 

 

 

Obrázek 10 Graf zastoupení rutinních a statimových hemolytických vzorků vzhledem k celkovému 
počtu rutinních a celkovému počtu statimových vzorků 
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5.2.2 Možnosti rozpoznání znehodnocených vzorků v laboratoři 

Příčinou ovlivnění laboratorních vyšetřovacích metod může být přítomnost 

endogenních či exogenních interferujících faktorů v séru. Některé z nich mohou 

být odhaleny již v preanalytické fázi posouzením vzhledu vzorku, avšak některé 

interference jsou nerozeznatelné pouhým okem a k jejich zjištění je nutné získání 

dalších informací (např. léky pacientů) nebo přímá analýza vzorků. [39] 

Vizuální zhodnocení interferencí ve vzorku 

Prvním způsobem rozpoznání znehodnoceného vzorku ještě v preanalytické 

fázi je vizuální zhodnocení po jeho centrifugaci. Vzorek s interferencí lze poznat 

dle specifického zbarvení séra či plazmy. Posouzení hemolytických a ikterických 

vzorků probíhá před bílým pozadím a u hodnocení lipemických vzorků je 

vhodnější tmavé pozadí. Zhodnocení stupně hemolýzy, ikterity a chylozity však 

vyžaduje zkušeného laboranta, ani ten však neodhalí slabší interference, přestože  

i ty mohou významně ovlivňovat některá vyšetření. [21] 

Hemolýza se vyznačuje červeným zbarvením séra a škálu zbarvení od 

normálního až po silně znehodnocený vzorek můžeme vidět na obrázku 11. 

 

Obrázek 11 Řada vzorků od nejslabší po nejsilnější hemolýzu, zdroj [40] 
Horní řada udává pořadí vzorků od nejméně po nejvíce znehodnocený 

Spodní řada čísel udává sérové indexy vzorků 
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Ikterický vzorek poznáme dle žluto-oranžové barvy séra a škálu zbarvení od 

normálního až po silně znehodnocený vzorek můžeme vidět na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 Řada zkumavek od nejslabší po nejsilnější ikteritu, zdroj [40] 
Vysvětlivky viz obrázek 11 

 
 

Lipémie je definována šedožlutým zakalením séra a škálu vzorků od 

normálního až po silně znehodnocený můžeme vidět na obrázku 13. 

 

Obrázek 13 Řada zkumavek od nejslabší po nejsilnější lipémii, zdroj [40] 
Vysvětlivky viz obrázek 11 

 
 

Vizuální hodnocení je však značně subjektivní a v naší laboratoři se pro účely 

identifikace interferencí nepoužívá, protože v moderních a větších laboratořích již 

bylo nahrazeno analytickým hodnocením interferencí pomocí sérových indexů.  
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Analytické zhodnocení interferencí ve vzorku 

Dalším způsobem zjištění interference ve vzorku je fotometrické měření jejich 

sérových indexů na automatických analyzátorech, v našem případě na 

Cobasu 8000. Stanovován je index hemolýzy, index ikterity a index lipémie  

a hodnoty těchto indexů jsou přímo úměrné stupni znehodnocení vzorku. Měření 

však probíhá souběžně s požadovaným vyšetřením vzorku, proto je tímto 

způsobem znehodnocení rozpoznáno až v analytické fázi laboratorního vyšetření. 

Tento typ hodnocení stavu materiálu je však objektivnější a přesnější než vizuální 

posouzení a značně usnadňuje práci laborantů. [21] Např. hemolýza je viditelná 

pouhým okem až od hemolytického indexu 100, což odpovídá přibližně 

koncentraci 1 g/l volného hemoglobinu, zatímco rozsah měření hemolytických 

sérových indexů je 5 až 1 200. [19] 

Sérové indexy jsou stanovovány výpočtem z naměřených absorbancí při 

různých párech bichromatických vlnových délek. Analyzátor nejdříve odebere  

a naředí alikvot vzorku fyziologickým roztokem a následně změří absorbanci pro 

lipémii při vlnových délkách 660 nm a 700 nm, pro hemolýzu při 570 nm a 600 nm 

a pro ikteritu při 480 nm a 505 nm. Výpočet je pak proveden pomocí různých 

faktorů a výsledná hodnota indexu se uvádí bez jednotek. [39] 

Význam získaných výsledků je těžko předvídatelný, protože pro každou 

metodu stanovovaných analytů je míra ovlivnění interferencí rozdílná. 

V příbalových letácích každé metody jsou však zmíněny hodnoty sérových indexů, 

od kterých již výsledek stanovení může být ovlivněn o více než 10 %. Tyto hodnoty 

pro 15 analytů měřených v naší práci jsou k nahlédnutí v příloze 11. [39] 



82 

 

Každá laboratoř si určuje své konkrétní limity indexů pro každou metodu, po 

jejichž překročení již výsledek stanovení není vydán a je nahrazen komentářem 

hemolýza, ikterita nebo lipémie. Kritické hodnoty indexů našich stanovovaných 

analytů jsou uvedeny v tabulce 21. 

Tabulka 21 Hraniční hodnoty sérových indexů 

Sérové indexy – hraniční hodnoty pro Cobas 8000 

Analyt Index H Index I Index L 
ALP 200 60 2000 
ALT 170 60 150 
AMS 500 60 1500 
AST 26 60 150 
BILT 800 -  1000 
Ca 1000 60 1000 
Cl 1000 60 2000 
GGT 200 20 700 
GLUK 1000 60 1000 
K 50 60 2000 
KREAE 800 15 2000 
Mg 800 60 2000 
Na 1000 60 2000 
P 300 40 800 
UREA 1000 60 1000 

Zdroj: Analyzátor Cobas 8000 

Pro zajímavost a lepší představu o vzhledu a sérovém indexu normálního séra  

a hemolytického séra byl pořízen obrázek 14. Index hemolýzy normálního vzorku 

(na obrázku vlevo) byl 5, a index hemolýzy znehodnoceného vzorku (na obrázku 

vpravo) byl 290, jde tedy o silnou hemolýzu. V tomto případě už byl výsledek 

vyšetření draslíku nahrazen komentářem „hemolýza“. Pokud by tento pacient měl 

vyžádaná vyšetření i na ALP, ALT, AST a GGT, tak by rovněž výsledek nebyl 

vydán, což lze usoudit z tabulky 21. 
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Obrázek 14 Porovnání normálního a hemolytického séra, vlastní zdroj 

Způsob předávání informací lékařům 

Výsledek nahrazený komentářem je v této podobě přenesen do výsledků metod 

v LIS, kde jsou potvrzeny a schváleny oprávněným vysokoškolským pracovníkem. 

Potvrzené výsledky se pak prostřednictvím NIS dostávají k lékařům. Ze všech 

provedených vyšetření u jednoho pacienta se také vytvářejí výsledkové listy, které 

jsou v tištěné podobě odesílány na příslušná oddělení. Těmito způsoby lékař získá 

informaci, které vyšetření nebylo provedeno z důvodu hemolýzy, ikterity nebo 

lipémie. V případě častých interferencí, např. z důvodu špatně provedených 

odběrů nebo špatných stravovacích návyků pacientů, pak příslušné oddělení může 

učinit preventivní opatření zvýšenou edukací personálu i pacientů a omezit tak 

počet znehodnocených vzorků na minimum.  
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6 DISKUZE 

Pro náš experiment jsme využili simulovaného znehodnocení vzorků vlivem 

času, protože nedodržení doporučené doby od odběru krve po její analýzu se týká 

jak mimolaboratorních pracovníků zajišťujících odběr a transport vzorků, tak  

i laboratorních pracovníků zodpovědných za včasnou centrifugaci, analýzu a za 

vhodné uchovávání vzorků do doby jejich zpracování. Pochybení tedy může nastat 

v kterékoliv části preanalytické fáze, ale k většímu zdržení dochází obvykle při 

transportu vzorků, v důsledku delších dojezdových vzdáleností a čekání 

odebraných zkumavek na příjezd svozového pracovníka. Tento experiment 

můžeme tedy považovat za ukazatele následků pochybení prostupujících napříč 

celou preanalytickou fází laboratorního vyšetření. 

Experiment byl proveden pomocí dvou nežádoucích způsobů zacházení se 

vzorky, prvním bylo prodloužené stání vzorků před centrifugací a druhým 

prodloužené stání po centrifugaci. Zkoumána byla tedy stabilita analytů v plné 

krvi i v séru. Téměř všechny výsledky našeho experimentu vyšly dle očekávání, 

některé výsledky pro nás ale byly překvapivým a zajímavým zjištěním. Nutno 

však podotknout, že experiment byl proveden s malým počtem vzorků a proto 

slouží spíše k demonstraci a ověření obecných faktů, než k vyvozování vlastních 

závěrů. Získané výsledky by tedy měly být posuzovány s tímto vědomím  

a s určitým nadhledem. Experiment by byl jistě průkaznější, kdybychom použili 

několikanásobně větší počet vzorků a sledovali změny hodnot déle než 6 hodin, to 

však z mnoha důvodů nebylo možné. Kromě toho, že laboratorní vyšetření jsou 

nákladná a podmínky pro vlastní pokusy za plného provozu laboratoře nejsou 

ideální, tak dalším významným omezením je nutnost sehnání dobrovolníků, kteří 

jsou ochotni nechat si odebrat 4 zkumavky krve a to nejlépe ve stejném čase.  
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I přesto jsou však získané výsledky velmi dobře hodnotitelné a srovnatelné 

s literárními údaji.  

Následující odstavce již budou věnovány zhodnocení našich výsledků  

a porovnávání s dosavadními vědeckými poznatky a zkušenostmi z jiných 

laboratorních pracovišť. 

Překvapivým výsledkem našeho experimentu bylo zjištění, že AST je nestabilní 

v plné krvi stejně tak jako v séru, přestože výrobci moderního odběrového systému 

se separačními gely garantují jejich kvalitu a stabilitu odebrané krve po její 

centrifugaci.  

Dalším zajímavým úkazem byl bilirubin, který byl jako jediný analyt stabilní 

v plné krvi a zároveň nestabilní v séru, kde jeho koncentrace rapidně klesala. To je 

však s nejvyšší pravděpodobností dáno tím, že vzorek plné krve byl uskladněn 

v šeru bez přístupu denního světla a vzorek séra byl vystaven působení slunečních 

paprsků. Je známo, že pro správné stanovení bilirubinu je nutné zkumavku chránit 

před světlem, protože světelné záření urychluje oxidaci bilirubinu a poté dochází 

k poklesu jeho hladiny ve vzorku. Vzorek by se měl dokonce chránit i před světlem 

zářivek. [42] Umělé světlo jsme ale nějaký čas používali i v místnosti se vzorky 

plné krve a na stabilitu bilirubinu to nemělo žádný vliv. Možným dalším 

vysvětlením by snad mohlo být i to, že v důsledku hustoty a silného zabarvení 

plné krve do ní neproniká tak snadno tolik světla, jako do průhledného a světlého 

séra, to je však jen laický názor. V literatuře se uvádí, že vlivem intenzivního 

světelného záření může dojít k poklesu hladin bilirubinu až o 30% za hodinu. [42] 

V našem případě došlo k takovému poklesu v séru až za 6 hodin po odběru  

a centrifugaci. I přesto byl však bilirubin nestabilní již po 2 hodinách, kdy změna 

jeho hodnot překročila 1/12 referenčního rozmezí. Dle literatury by měl navíc 
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bilirubin v krvi s odstupem času spíše stoupat v důsledku postupného uvolňování 

ze slábnoucích krvinek, které jsou stále v kontaktu s plazmou. To se však v našem 

experimentu nepotvrdilo, v plné krvi hodnoty bilirubinu jen lehce kolísají oběma 

směry. 

Dalším analytem, který je vhodné zmínit, je glukóza. Ta byla totiž analytem 

s nejvíce klesajícími a nejextrémnějšími hodnotami ze všech, což potvrdilo 

současná vědecká fakta. V plné krvi byla glukóza tedy velmi nestabilní s výrazným 

poklesem hodnot, zatímco v séru byla již stabilní, spíše s tendencí k lehkému 

stoupání. Dle literatury může dojít v plné krvi k poklesu hladin glukózy 

v důsledku glykolýzy až o 7 % za hodinu. [30] V našem experimentu hodnoty 

glukózy sice klesaly přibližně o 7 %, ale až po dvou hodinách. Ze studie MUDr. 

Pavla Maliny vyplývá, že glukóza v krvi byla po 2 hodinách ještě stabilní, avšak po 

6 hodinách nikoli. Ve studii je přímo vznesena otázka, jak by tomu bylo po  

4 hodinách, které nebyly do experimentu zahrnuty, a proto údaje z tohoto času 

nebyly k dispozici. Odpovědí na tuto otázku by mohl být výsledek mého 

experimentu. Pan Malina má jako hranici pro hodnocení změn čase určenou 

hodnotu 8,3 %. S využitím této hodnoty by mé výsledky odpovídaly i výsledkům 

z dané studie, tedy že po 2 hodinách byla glukóza ještě stabilní, po 6 už ne.  

A z našich naměřených hodnot dále vyplývá, že glukóza nebyla stabilní v plné krvi 

už ani po 4 hodinách. Znát stabilitu glukózy v krvi a je důležité především proto, 

že falešně nízké výsledky vedou k poddiagnostikování cukrovky a tím k oddálení 

správné a včasné léčby. [43] 
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Výsledky výše zmíněné studie úzce souvisí s naším tématem, proto uvedeme její 

hlavní závěry: 

„Biochemická stanovení byla stabilní v plné krvi 24 hodin s výjimkou glukózy, kalia, 

fosforu a magnesia, laktátu a LD. Většina analytů biochemických, koagulačních  

a hematologických je stabilních v plné krvi 24 hodin a u stanovení hormonů až 72 hodin.“ 

[43] 

Dalším rozporuplným analytem byl draslík, který by měl dle literárních 

poznatků v plné krvi stoupat v důsledku uvolňování ze slábnoucích erytrocytů 

nebo v důsledku hemolýzy. V našem případě však jeho hodnoty v čase rapidně 

klesají. Ve studii pana doktora Maliny rovněž dochází k velkému klesání hodnot 

draslíku až do 12 hodin od odběru, teprve poté se jeho hladiny významně zvyšují.  

Dílčím cílem této bakalářské práce bylo kromě stabilit analytů i statistické 

zpracování hemolytických, ikterických a lipemických vzorků přijatých Klinickou 

laboratoří ON Kladno v roce 2017. Vizuální hodnocení těchto interferencí je  

v současnosti nahrazeno měřením sérových indexů hemolýzy, ikterity i chylozity, 

pomocí kterých je umožněno přesně určit stupeň znehodnocení vzorku a jeho vliv 

na zvolenou metodu analýzy. Většina laboratoří s moderním vybavením, včetně 

Klinické laboratoře ON Kladno, má v analyzátorech nastaveny hraniční hodnoty 

sérových indexů pro každou metodu, na jejichž základě je pak vydán výsledek 

nebo komentář, v případě překročení stanovené meze. V některých laboratořích 

však mají nastaven tisk komentáře do výsledkového listu i přesto, že žádné 

výsledné hodnoty nepřekročily hraniční sérové indexy. Je tomu tak proto, aby se 

k lékaři dostala informace o znehodnocení vzorku, přestože nebylo významně 

ovlivněno žádné z požadovaných vyšetření, což může být prospěšné pro následná 

preventivní opatření. Tyto doplňkové komentáře a hranice pro určení hemolýz, 
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ikterit a chylozit, si vytváří každá laboratoř individuálně. V Klinické laboratoři ON 

Kladno jsou využívány pouze parametry pro nahrazování výsledků komentáři po 

překročení hraničních mezí metod. 

RNDr. Beňovská Ph.D. ve své práci uvádí, že: „Z kvantitativního i kvalitativního 

hlediska se ze jmenovaných interferencí nejvíce uplatňuje hemolýza. Podle literárních údajů 

tvoří hemolytické vzorky více než 3 % všech rutinních vzorků – tato hodnota je 4–5krát 

četnější než ostatní příčiny zabraňující změření správného výsledku“ [21] 

Náš experiment potvrzuje výše zmíněnou informaci, že hemolýza se vyskytuje  

u více než 3 % všech rutinních vzorků. V našem případě je to 4,2 % z celkového 

počtu rutinních vzorků. 

Výskyt in vitro hemolýzy se u různých zdravotnických zařízení významně liší právě 

v závislosti na kvalitě celého procesu preanalytické fáze laboratorního vyšetření. Zatímco  

v laboratořích, které mají k dispozici své vlastní odběrové pracovníky (flebotomisty), 

nedochází k hemolýze téměř vůbec, tak na odděleních, jako je jednotka intenzivní péče, 

urgentní příjem či pediatrie, dochází k hemolýze až u 30 % vzorků. [22] 

 Situace ve FN Brno na oddělení klinické biochemie a hematologie (OKBH) je 

následující: „Počet vzorků, u kterých se vyskytuje hemolýza, chylozita či ikterické 

zbarvení, je na OKBH FN Brno poměrně významný. Hemolytické vzorky představují 

průměrně 10 %, z toho 7,5 % tvoří slabá hemolýza a < 1 % hemolýza silná. U statimových 

vzorků, které analyzujeme jako plazmu s heparinátem lithným, je výskyt hemolýzy 2krát 

větší než u rutinních vzorků v séru. Lipemické vzorky v naší laboratoři odpovídají 2 %,  

z toho mléčně zkalené vzorky, které mají významnější vliv, tvoří < 0,1 %. Ikterické zbarvení 

se v podstatném stupni vyskytuje pouze výjimečně.“ [21] 
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Ve srovnání se situací ve FN Brno je na tom kladenská laboratoř s výskytem 

interferencí o něco lépe. Hodnocení stupně interferencí v jednotlivých laboratořích 

se však může lišit, proto je následující porovnávání výsledků směřováno spíše na 

celkový počet vzorků s interferencí. Hemolytických vzorků v našem případě 

nebylo 10 %, ale jen 6 %. Naopak lipemických vzorků s významnějším vlivem na 

stanovení bylo v naší laboratoři o něco více, a to 0,13 %. Ikterických vzorků se 

vyskytlo naopak více, než lipemických, a to 0,42 %. Výskyt hemolýzy  

u statimových vzorků byl v našem případě dokonce 3x vyšší než u rutinních 

vzorků. Hlavní příčinou většího množství a stupně znehodnocených statimových 

vzorků bývá spěch a tím i vyšší riziko nedodržení správného postupu pro odběr  

a šetrný transport. Dalším důvodem je, že statimová vyšetření jsou požadována  

u akutních případů a pacienti tedy nejsou na odběry náležitě připraveni, není 

dodrženo lačnění a kromě toho bývají vzorky více znehodnocené také vlivem 

vážnějších akutních chorob. 
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7 ZÁVĚR 

Náš experiment prokázal vliv času na stabilitu některých vyšetřovaných 

analytů. Zároveň bylo zjištěno, které analyty byly nejméně stabilní z obou typů 

měření dohromady, v plné krvi a v séru. Byly porovnány rozdíly stabilit analytů 

v plné krvi a séru a určeno, který typ materiálu je k uchovávání vhodnější. Dále 

bylo zjištěno, které analyty byly nestabilní z hlediska překročení 1/12 referenčního 

intervalu, a nakonec které analyty překročily limity Dmax a kritické diference. 

Z grafu na obrázku 4 vyplývá, že analytem s celkovou největší změnou hodnot 

za oba typy měření dohromady je AST, přestože nedosahoval při jednotlivém 

měření tak velkých čísel, jako glukóza. Ta se umístila až na druhém místě, dalšími 

v pořadí je K, BILT a Na.  

Při porovnání změn hodnot analytů v plné krvi a séru jsme došli k závěru, že 

celková změna hodnot analytů byla v plné krvi vyšší než v séru, což je znázorněno 

v grafu na obrázku 7. Plná krev je tedy obecně náchylnější k nestabilitě analytů  

a z časového hlediska je vhodnější uchovávání vzorků v podobě séra. 

Pouze jediný analyt byl v plné krvi stabilnější než v séru, a tím je bilirubin. To však 

není dané typem materiálu, ale působením světla, kterému bylo vystaveno pouze 

sérum.  

V plné krvi nejvíce stoupaly hodnoty AST, nejvíce klesaly hodnoty GLUK. 

V séru opět nejvíce stoupaly hodnoty AST, avšak analytem s nejvíce klesajícími 

hodnotami byl tentokrát BILT. V plné krvi měli nejvyšší celkovou změnu hodnot 

analyty v pořadí GLUK, K, AST, Mg. V séru k největším změnám došlo u AST, 

BILT, Na a ALT. 
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Největší rozdíly při porovnání stabilit v séru a plné krvi byly u analytů BILT, 

GLUK a K, u kterých se měnil nejenom směr, ale i velikost změny hodnot, což lze 

vidět v tabulce 10. 

Při určování stabilit analytů na základě změny hodnot o 1/12 referenčního 

rozmezí se prokázalo, že nestabilními analyty v plné krvi jsou AST, BILT, GLUK, 

K, Mg, Na a UREA. V séru byly nestabilní už pouze AST, BILT a Na. Časy, po 

kterých již byly analyty nestabilní a o kolik procent, jsou k nahlédnutí v tabulce 8. 

Nejvíce nestabilním analytem v plné krvi byla glukóza, která po 6 hodinách 

klesla o více než 1/3 referenčního intervalu. Dalším je K, který klesl po 6 hodinách  

o 1/4 referenčního intervalu. V séru byla nejvíce nestabilní AST se stoupáním 

hodnot o  1/6 referenčního intervalu. Nejvíce nestabilním analytem s klesajícími 

hodnotami byl BILT s poklesem o 1/12 referenčního intervalu.  

Limity Dmax byly v plné krvi překročeny u analytů AST, GLUK, K a UREA. 

V séru byly překročeny u AST a GLUK. Limity kritické diference byly překročeny 

pouze u glukózy v plné krvi a to po 6 hodinách stání. 

Statistické zpracování dat z LIS ukázalo, že nejčastější příčinou interference 

v laboratoři byla hemolýza. Hemolytických vzorků bylo 6,2 % z celkového počtu 

vzorků, z toho 3,3 % byly rutinní vzorky a 3 % statimové. Ze všech statimových 

vzorků bylo hemolytických celkem 13,6 %, zatímco z rutinních vzorků bylo 

hemolytických pouze 4,1 %. Ikterických vzorků z celkového počtu všech vzorků 

bylo 0,42 % a lipemických 0,13 %. Dále byly uvedeny možnosti rozpoznání těchto 

vzorků v laboratoři a nakonec byl popsán způsob předávání informací  

o interferencích lékařům.  
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ACP  kyselá fosfatáza 

CD  kritická diference 

CK  kreatinkináza 

EDTA  kyselina etylendiamintetraoctová 

EHK externí hodnocení kvality 

hCG choriový gonadotropin 

ISE  iontově selektivní elektrody 

LD  laktátdehydrogenáza 

Li+ lithiový kation 

LIS  laboratorní informační systém 

NaF fluorid sodný 

NH4+ amonný kation 

NIS  nemocniční informační systém 

pO2 parciální tlak kyslíku 

PTH parathormon 

RCV Reference Change Value 

SEKK  systém externí kontroly kvality 

TSH tyreotropní hormon 
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Příloha 1 Tabulka naměřených dat (KS – Stabilita v séru) 

  

KS – Stabilita v séru 

Analyt 
1. Analýza 2. Analýza 3. Analýza 4. Analýza 

Jednotky 
0 hod + 2 hod + 4 hod + 6 hod 

ALP 0,95 0,96 0,96 0,95 µkat/l 

ALT 0,27 0,3 0,29 0,31 µkat/l 

AMS 0,94 0,94 0,95 0,96 µkat/l 

AST 0,24 0,29 0,3 0,32 µkat/l 

BILT 10,3 7,9 7,7 6,4 µmol/l 

Ca 2,37 2,38 2,35 2,39 mmol/l 

Cl 100,5 101,2 101,4 101,1 mmol/l 

GGT 0,16 0,14 0,16 0,13 µkat/l 

GLUK 4,5 4,6 4,6 4,6 mmol/l 

K 4,43 4,47 4,49 4,49 mmol/l 

KREAE 67 67 67 68 µmol/l 

Mg 0,78 0,79 0,78 0,78 mmol/l 

Na 140 141 141 142 mmol/l 

P 1,03 1,05 1,02 1,05 mmol/l 

UREA 3 2,9 2,9 3,1 mmol/l 

H index 9 8 9 7 x 

I index 1 1 1 1 x 

L index 2 6 3 7 x 
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Příloha 2 Tabulka naměřených dat (ZK – Stabilita v séru) 

ZK - Stabilita v séru 

Analyt 
1. Analýza 2. Analýza 3. Analýza 4. Analýza 

Jednotky 
0 hod + 2 hod + 4 hod + 6 hod 

ALP 0,84 0,83 0,84 0,84 µkat/l 

ALT 0,29 0,31 0,33 0,33 µkat/l 

AMS 1,15 1,15 1,17 1,17 µkat/l 

AST 0,21 0,3 0,31 0,28 µkat/l 

BILT 3,7 3,6 3,4 2,9 µmol/l 

Ca 2,32 2,3 2,32 2,33 mmol/l 

Cl 101,1 102,2 101,2 101,4 mmol/l 

GGT 0,28 0,28 0,29 0,27 µkat/l 

GLUK 5,2 5,4 5,3 5 mmol/l 

K 4,85 4,9 4,88 4,91 mmol/l 

KREAE 72 70 72 69 µmol/l 

Mg 0,79 0,81 0,81 0,8 mmol/l 

Na 141 142 141 143 mmol/l 

P 1,35 1,37 1,38 1,36 mmol/l 

UREA 5,3 5,2 5,6 5,6 mmol/l 

H index 6 7 6 8 x 

I index 1 1 1 1 x 

L index 10 8 10 6 x 
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Příloha 3 Tabulka naměřených dat (PB – Stabilita v séru) 

PB - Stabilita v séru 

Analyt 
1. Analýza 2. Analýza 3. Analýza 4. Analýza 

Jednotky 
0 hod + 2 hod + 4 hod + 6 hod 

ALP 0,68 0,67 0,68 0,68 µkat/l 

ALT 0,22 0,23 0,23 0,24 µkat/l 

AMS 1,17 1,17 1,19 1,21 µkat/l 

AST 0,2 0,2 0,29 0,22 µkat/l 

BILT 3,2 2,7 2,6 2,1 µmol/l 

Ca 2,38 2,39 2,38 2,4 mmol/l 

Cl 100,5 100,2 99,5 99,4 mmol/l 

GGT 0,26 0,24 0,24 0,24 µkat/l 

GLUK 4,9 4,9 5 4,9 mmol/l 

K 4,14 4,14 4,12 4,14 mmol/l 

KREAE 68 69 69 69 µmol/l 

Mg 0,79 0,79 0,83 0,8 mmol/l 

Na 139 139 139 140 mmol/l 

P 1,12 1,15 1,16 1,17 mmol/l 

UREA 2,8 2,9 3 3 mmol/l 

H index 4 3 3 5 x 

I index 0 0 0 0 x 

L index 11 12 11 10 x 
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Příloha 4 Tabulka naměřených dat (AD – Stabilita v séru) 

AD - Stabilita v séru 

Analyt 
1. Analýza 2. Analýza 3. Analýza 4. Analýza 

Jednotky 
0 hod + 2 hod + 4 hod + 6 hod 

ALP 1,1 1,1 1,1 1,12 µkat/l 

ALT 0,17 0,17 0,19 0,21 µkat/l 

AMS 1,46 1,5 1,49 1,49 µkat/l 

AST 0,18 0,23 0,24 0,24 µkat/l 

BILT 16,4 13,5 13,2 11,9 µmol/l 

Ca 2,47 2,48 2,48 2,5 mmol/l 

Cl 101,4 100,6 100,9 100,7 mmol/l 

GGT 0,14 0,14 0,15 0,14 µkat/l 

GLUK 4,4 4,4 4,3 4,5 mmol/l 

K 4,11 4,08 4,11 4,12 mmol/l 

KREAE 80 80 76 79 µmol/l 

Mg 0,92 0,93 0,94 0,93 mmol/l 

Na 142 141 142 142 mmol/l 

P 1,18 1,21 1,2 1,2 mmol/l 

UREA 3,1 3,1 3,3 3,3 mmol/l 

H index 9 8 10 9 x 

I index 2 1 1 1 x 

L index 6 6 6 4 x 
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Příloha 5 Tabulka naměřených dat (PD – Stabilita v séru) 

PD - Stabilita v séru 

Analyt 
1. Analýza 2. Analýza 3. Analýza 4. Analýza 

Jednotky 
0 hod + 2 hod + 4 hod + 6 hod 

ALP 0,93 0,94 0,94 0,94 µkat/l 

ALT 1,97 2,11 2,1 2,11 µkat/l 

AMS 1,16 1,16 1,18 1,19 µkat/l 

AST 0,68 0,72 0,8 0,77 µkat/l 

BILT 7,8 5,8 5,7 5,2 µmol/l 

Ca 2,45 2,46 2,46 2,47 mmol/l 

Cl 99,6 98,7 98,7 99,4 mmol/l 

GGT 0,58 0,57 0,57 0,56 µkat/l 

GLUK 5,3 5,3 5,3 5,3 mmol/l 

K 4,21 4,2 4,2 4,24 mmol/l 

KREAE 80 80 81 83 µmol/l 

Mg 0,84 0,84 0,84 0,84 mmol/l 

Na 141 141 141 142 mmol/l 

P 0,94 0,96 0,96 0,97 mmol/l 

UREA 2,8 2,7 2,9 2,9 mmol/l 

H index 11 11 10 9 x 

I index 1 1 1 1 x 

L index 32 32 34 37 x 
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Příloha 6 Tabulka naměřených dat (KS – Stabilita v plné krvi) 

KS – Stabilita v plné krvi 

Analyt 

1. Zkumavka 2. Zkumavka 3. Zkumavka 4. Zkumavka 

Jednotky Centrifugace 
Analýza  

0 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 2 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 4 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 6 hod 

ALP 0,95 0,98 0,99 0,96 µkat/l 

ALT 0,27 0,25 0,36 0,29 µkat/l 

AMS 0,94 0,97 1,05 0,98 µkat/l 

AST 0,24 0,29 0,31 0,34 µkat/l 

BILT 10,3 10,5 9,2 10,7 µmol/l 

Ca 2,37 2,34 2,36 2,32 mmol/l 

Cl 100,5 101,2 101,8 100,6 mmol/l 

GGT 0,16 0,17 0,19 0,17 µkat/l 

GLUK 4,5 4,2 4,9 3,6 mmol/l 

K 4,43 4,28 3,95 4,08 mmol/l 

KREAE 67 64 79 65 µmol/l 

Mg 0,78 0,79 0,81 0,81 mmol/l 

Na 140 141 142 141 mmol/l 

P 1,03 1,01 1,49 0,98 mmol/l 

UREA 3 3 5 3,1 mmol/l 

H index 9 7 9 7 x 

I index 1 1 1 1 x 

L index 2 2 9 2 x 

 

 

 

 



106 

 

Příloha 7 Tabulka naměřených dat (ZK – Stabilita v plné krvi) 

ZK - Stabilita v plné krvi 

Analyt 

1. Zkumavka 2. Zkumavka 3. Zkumavka 4. Zkumavka 

Jednotky Centrifugace 
Analýza  

0 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 2 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 4 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 6 hod 

ALP 0,84 0,85 0,84 0,84 µkat/l 

ALT 0,29 0,31 0,32 0,3 µkat/l 

AMS 1,15 1,18 1,19 1,18 µkat/l 

AST 0,21 0,29 0,3 0,27 µkat/l 

BILT 3,7 3,5 3,8 4 µmol/l 

Ca 2,32 2,29 2,3 2,3 mmol/l 

Cl 101,1 101 100,7 100,6 mmol/l 

GGT 0,28 0,3 0,32 0,3 µkat/l 

GLUK 5,2 5,1 4,8 4,6 mmol/l 

K 4,85 4,9 4,7 4,58 mmol/l 

KREAE 72 71 72 70 µmol/l 

Mg 0,79 0,81 0,82 0,83 mmol/l 

Na 141 141 142 142 mmol/l 

P 1,35 1,32 1,3 1,31 mmol/l 

UREA 5,3 5,3 5,8 5,7 mmol/l 

H index 6 1 1 6 x 

I index 1 1 1 1 x 

L index 10 8 7 10 x 
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Příloha 8 Tabulka naměřených dat (PB – Stabilita v plné krvi) 

PB - Stabilita v plné krvi 

Analyt 

1. Zkumavka 2. Zkumavka 3. Zkumavka 4. Zkumavka 

Jednotky Centrifugace 
Analýza  

0 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 2 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 4 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 6 hod 

ALP 0,68 0,67 0,66 0,66 µkat/l 

ALT 0,22 0,22 0,21 0,21 µkat/l 

AMS 1,17 1,18 1,17 1,17 µkat/l 

AST 0,2 0,23 0,22 0,27 µkat/l 

BILT 3,2 2,8 2,9 3,2 µmol/l 

Ca 2,38 2,36 2,34 2,33 mmol/l 

Cl 100,5 99,7 99,6 99,5 mmol/l 

GGT 0,26 0,26 0,26 0,26 µkat/l 

GLUK 4,9 4,5 4,3 3,9 mmol/l 

K 4,14 3,98 3,9 3,79 mmol/l 

KREAE 68 69 69 67 µmol/l 

Mg 0,79 0,82 0,81 0,82 mmol/l 

Na 139 140 139 140 mmol/l 

P 1,12 1,13 1,12 1,11 mmol/l 

UREA 2,8 2,8 3 3 mmol/l 

H index 4 3 0 2 x 

I index 0 0 0 0 x 

L index 11 11 9 10 x 
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Příloha 9 Tabulka naměřených dat (AD – Stabilita v plné krvi) 

AD - Stabilita v plné krvi 

Analyt 

1. Zkumavka 2. Zkumavka 3. Zkumavka 4. Zkumavka 

Jednotky Centrifugace 
Analýza  

0 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 2 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 4 hod 

Centrifugace 
Analýza  
+ 6 hod 

ALP 1,1 1,11 1,1 1,08 µkat/l 

ALT 0,17 0,18 0,19 0,19 µkat/l 

AMS 1,46 1,48 1,47 1,5 µkat/l 

AST 0,18 0,22 0,26 0,23 µkat/l 

BILT 16,4 16,2 15,5 16,1 µmol/l 

Ca 2,47 2,45 2,43 2,42 mmol/l 

Cl 101,4 100,5 100,4 99,8 mmol/l 

GGT 0,14 0,17 0,17 0,17 µkat/l 

GLUK 4,4 4 3,6 3,3 mmol/l 

K 4,11 3,97 3,94 3,75 mmol/l 

KREAE 80 79 80 79 µmol/l 

Mg 0,92 0,94 0,94 0,96 mmol/l 

Na 142 142 142 142 mmol/l 

P 1,18 1,15 1,1 1,08 mmol/l 

UREA 3,1 3 3,3 3,3 mmol/l 

H index 9 5 2 9 x 

I index 2 1 1 2 x 

L index 6 6 4 4 x 
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Příloha 10 Tabulka naměřených dat (PD – Stabilita v plné krvi) 

PD - Stabilita v plné krvi 

Analyt 
1. Zkumavka 2. Zkumavka 3. Zkumavka 4. Zkumavka 

Jednotky Analýza  
0 hod 

Analýza  
+ 2 hod 

Analýza  
+ 4 hod 

Analýza  
+ 6 hod 

ALP 0,93 0,95 0,93 0,93 µkat/l 

ALT 1,97 1,97 2 1,98 µkat/l 

AMS 1,16 1,16 1,16 1,15 µkat/l 

AST 0,68 0,74 0,75 0,79 µkat/l 

BILT 7,8 7,4 7,6 8,2 µmol/l 

Ca 2,45 2,43 2,41 2,45 mmol/l 

Cl 99,6 98,3 98,3 98 mmol/l 

GGT 0,58 0,58 0,59 0,58 µkat/l 

GLUK 5,3 4,9 4,6 4,3 mmol/l 

K 4,21 4,04 3,96 3,93 mmol/l 

KREAE 80 78 80 82 µmol/l 

Mg 0,84 0,86 0,85 0,86 mmol/l 

Na 141 141 142 142 mmol/l 

P 0,94 0,92 0,89 0,88 mmol/l 

UREA 2,8 2,7 2,9 2,9 mmol/l 

H index 11 10 4 14 x 

I index 1 1 1 1 x 

L index 32 36 40 40 x 
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Příloha 11 Tabulka sérových indexů způsobujících interferenci nad 10% 

Interference a sérové indexy analytů 

Analyt Hemolýza Ikterita Ikterita Lipémie 

 Hemoglobin Nekonjugovaný 
bilirubin 

Konjugovaný 
bilirubin 

Intralipid 

 Index µmol/l Index µmol/l Index µmol/l Index µmol/l 

ALP 
200 124 60 1026 60 1026 2000  

↓ ↔ ↓ ↔ 

ALT 
170 106 60 1026 60 1026 150  

↕ ↓ ↓ ↓ 

AMS 
500 310 60 1026 60 1026 1500  

↓ ↔ ↔ ↓ 

AST 
20 12,8 60 1026 60 1026 150  

↑ ↔ ↔ ↓ 

BILT 
800 497     1000  

↓ N N ↓ 

Ca 
1000 621 60 1026 60 1026 1000  

↔ ↔ ↔ ↔ 

GGT 
200 124 20 342 50 855 700  

↓ ↓ ↔ ↔ 

GLUK 
1000 621 60 1026 60 1026 1000  

↔ ↔ ↔ ↑ 

KREAE 
800 497 20 342 15 257 2000  

↓ ↓ ↓ ↓ 

K 
90 54 60 1026 60 1026 2000  

↑ ↔ ↔ ↔ 

Mg 
800 496 60 1026 60 1026 2000  

↑ ↔ ↔ ↑ 

Na 
1000 621 60 1026 60 1026 2000  

↔ ↔ ↔ ↔ 

P 
300 186 60 1026 40 684 1250  

↑ ↔ ↑ ↑ 

UREA 
1000 621 60 1026 60 1026 1000  

↔ ↔ ↔ ↓ 

Cl 
1000 621 60 1026 60 1026 2000  

↔ ↔ ↔ ↔ 
 

Zdroj: [30] 
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Vysvětlivky: 
↑ do uvedené hodnoty neprokázán vliv, pak zvyšuje hodnoty analytu 
↓ do uvedené hodnoty neprokázán vliv, pak snižuje hodnoty analytu 

↔ do uvedené hodnoty neprokázán vliv 

s do uvedené hodnoty neprokázán vliv, pak zvyšuje nebo snižuje hodnoty analytu 

N – neaplikovatelné 
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Příloha 12 Tabulka stabilit analytů v primární zkumavce a séru 

Stabilita analytů 

Analyt 
Stabilita v primární 

zkumavce Analyt 
Stabilita v séru/plazmě 

Pokojová teplota -20 °C 4-8 °C 20-25 °C 

ALP 4 dny ↓ ALP 2 měsíce 7 dní 7 dní 
ALT 4 dny ↓ ALT 7 dní 7 dní 3 dny 
AMS 4 dny ↓ AMS 1 rok 7 dní 7 dní 
AST 7 dní ↓ AST 3 měsíce 7 dní 3 dny 
BILT nestabilní ↓ BILT 6 měsíců 7 dní 1 den 

Ca 2 dny ↓ Ca 8 měsíců 3 týdny 7 dní 
Cl 1 den ↓ Cl > 1 rok 7 dní 7 dní 

GGT 1 den ↓ GGT > 1 rok 7 dní 7 dní 
GLUK 10 min ↓ GLUK 1 den 7 dní 2 dny 

K 1 hodina ↑ K 1 rok 1 týden 1 týden 
KREAE 2-3 dny ↑ KREAE 3 měsíce 7 dní 7 dní 

Mg 1 den ↑ Mg 1 rok 7 dní 7 dní 
Na 4 dny ↓ Na 1 rok 2 týdny 2 týdny 
P 1 hodina ↑ P 1 rok 4 dny 4 dny 

UREA 1 den ↑ UREA 1 rok 7 dní 7 dní 
 

Zdroj: [44] 

 
Vysvětlivky: 
↑ po uvedené době se hodnota analytu zvyšuje 

↓ po uvedené době hodnota analytu klesá 
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Příloha 13 Přehled vhodných odběrových nádob pro vybrané analyty 

Analyt 
Typ odběrové nádobky 

Sérum Plazma 

ALP ANO Li-heparinizovaná 

ALT ANO Li-heparinizovaná, K2-EDTA 

AMS ANO Li-heparinizovaná 

AST ANO Li-heparinizovaná, K2-EDTA 

BILT ANO Li-heparinizovaná, K2-EDTA, K3-EDTA 

Ca ANO Li-heparinizovaná 

Cl ANO Li-heparinizovaná 

GGT ANO Li-heparinizovaná, K2-EDTA 

GLUK ANO 
Li-heparinizovaná, K2-EDTA, K3-EDTA, NaF/Na2-EDTA, 
KF/Na2-EDTA, NaF/K-oxalátová, NaF/citrát/Na2-EDTA 

K ANO Li-heparinizovaná 

KREAE ANO Li-heparinizovaná, K2-EDTA 

Mg ANO Li-heparinizovaná 

Na ANO Li-heparinizovaná 

P ANO Li-heparinizovaná, K2-EDTA 

UREA ANO Li-heparinizovaná, K2-EDTA 

 

Zdroj: [30] 

 


