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EDITORIAL

Milí čitatelia,

je mi veľkou cťou, že mám možnosť osloviť vás v novom roku prostredníctvom nášho firemného časopisu v krátkom úvodníku.

Je za nami rok 2017 a pred nami rok 2018. Január je obdobie, kedy väčšina ľudí hodnotí uplynulý rok a dáva si ciele a predsa-
vzatia do nového roku. Ja si dovolím stručne spomenúť na posledný štvrťrok.

Stalo sa v ňom v rýchlom slede veľa významných udalostí nielen pre mňa, ale aj pre našu firmu (dúfam, že k lepšiemu). Keď vyne-
chám silný konkurenčný boj, audity dozorných orgánov a veľa ďalších vecí, ostáva jedna z najviac pozoruhodných, a to výmena 
na pozícii generálneho riaditeľa. Bolo to 6. decembra. Pre mňa, a možno pre väčšinu z pracovníkov firmy, to bolo nečakané, ale 
život ide ďalej. V súčasnosti to musíme brať ako fakt, maximálne s tým nemusíme súhlasiť.

Ani sme sa nenazdali a prišli Vianoce, a s nimi pár dní odpočinku a čas strávený v kruhu rodiny. Pre niekoho čas leňošenia, pre 
iných čas zimných športov a pre ostatných čas strávený v kuchyni.

Netrpezlivo sme čakali, čo nám prinesie nový rok. Hneď prvý pracovný deň sme začali v predvianočnom (rýchlom) tempe 
vymenovaním nového generálneho riaditeľa (generálnej riaditeľky).

Dovoľujem si popriať našej generálnej riaditeľke, samozrejme ostatným kolegyniam a kolegom a aj našim zákazníkom a dodáva-
teľom veľa úspechov v práci a tiež v osobnom živote, veľa zdravia a šťastia v roku 2018.

Dúfam, že tento rok bude pre nás podľa našich prianí a zmeny, ktoré sa udiali v minulých mesiacoch, budú pre nás všetkých 
prínosom. Aj keď podľa pranostík nás nečaká veľmi priaznivý rok, musíme dúfať, že pranostiky nebudú platiť úplne doslova.

Ing. Ján Pekár 
synlab czech, s. r. o.
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ROZHOVOR

Kde je vůle, je i cesta, říká nová generální 
ředitelka společnosti SYNLAB
Autor: Zdeněk Soudný

Ve funkci jste sice teprve krátce, 
ale jak se vám na nové židli sedí?
Mám pocit, jako by těch pár týdnů bylo již 
několik měsíců. To neuvěřitelné množství in-
formací, které musím vstřebat, desítky lidí, se 
kterými se potřebuji seznámit a navázat spo-
lupráci. Každý den spousta papírů, e-mailů, 
telefonátů. Moc mě to baví. Pomáhá mi to 
orientovat se a také si vytvářet vlastní cestu 
k tomu, čeho bych ráda dosáhla. Navštívila 
jsem již většinu míst, kde působíme, a viděla 
většinu svých nových kolegů, kteří mě velmi 
mile a ochotně seznamují s náplní své práce, 
se svými pracovišti. A právě díky kolegům 
v laboratořích, ambulancích, na odběrových 

pracovištích, v dopravě a v neposlední řadě 
i díky těm, se kterými pracuji na centrále 
společnosti SYNLAB, jsem přesvědčená, 
že splnit to, s čím do společnosti SYNLAB 
přicházím, půjde.

Kdybyste ty plány měla 
jen stručně uvést?
Mé plány a cíle nejsou žádným tajem-
stvím. SYNLAB je v obou zemích stabilní 
společností, důležitým a velmi význam-
ným poskytovatelem laboratorních služeb. 
To bych ráda nejen udržela, ale také naši 
pozici ještě dále upevnila. Chceme růst, 
a to v mnoha oblastech. Setkání s mými 

kolegy mi dalo jasný signál, že i oni chtějí 
na růstu laboratoří SYNLAB v obou ze-
mích pracovat. A já pevně věřím, že kde je 
vůle, je i cesta.

Máte pocit, že je ještě kam? Že 
je na českém či slovenském trhu 
ještě prostor pro další růst?
Oba trhy jsou jiné, mají svá specifika 
a v obou případech jsem přesvědčená 
o tom, že je kam a jak růst. Jsou to velké 
výzvy, ale myslím, že každý dobrý mana-
žer by takové výzvy měl definovat a vytvá-
řet prostředí, které je umožní realizovat. 
Nemyslím, že růst musí být nutně jen co 

Téměř sedmnáct let se Kateřina Bílly Danyšová pohybuje v oblasti zdravotní péče. Vedla 
úspěšnou síť lékáren a působila také na manažerských postech u významných českých 
i globálních hráčů ve zdravotnictví v České republice. Na počátku roku 2018 usedla do 
křesla generální ředitelky synlab czech a synlab slovakia, největších a nejvýznamnějších 
společností poskytujících laboratorní vyšetření v České republice a na Slovensku.
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ROZHOVOR

do velikosti společnosti – ačkoli i tady 
v případě společnosti SYNLAB vidím 
potenciál jak ve formě růstu organického, 
tak i prostřednictvím akvizic, samozřejmě 
pokud to bude dávat smysl. Růst může 
být také co do portfolia poskytovaných 
služeb a jejich rozsahu či formy, prostor 
vidím například v oblasti veteriny či testů 
hrazených samoplátci. Dnešní způsob 
práce se mění a my musíme být na tuto 
změnu nejen připraveni, ale domnívám se, 
že v mnoha ohledech bychom měli být 
tím, kdo s ní přijde, kdo ji bude iniciovat 
a bude ji mít pevně pod kontrolou. Ve spo-
lupráci s těmi, kterých se změna týká.

Myslíte tím nové metody?
Samozřejmě i ty. Ale nejen ty. SYNLAB 
má neuvěřitelnou výhodu v tom, že patří 
do celosvětové sítě a může tak čerpat 
nejnovější poznatky a nejmodernější 
trendy z různých zemí nejen Evropy. Byla 
bych ráda, kdyby se na český a slovenský 
trh dostávaly novinky ve stejný čas, v jaký 
je uvádíme na jiných trzích. Naši lékaři 
i pacienti si to rozhodně zaslouží. Ale 
nezastavíme kupříkladu ani modernizaci 
celého prostředí. Stává se mnohem více 
interaktivní, pracuje v on-line módu. I na to 
bychom měli být připraveni a měli bychom 
být mnohem více hybateli vývoje.

Ačkoli se ukazuje, že kupříkladu 
čeští lékaři moc o vývoj 
v této oblasti nestojí?
Nemyslím si, že by to bylo úplně tak, 
že o něj nestojí. Ale nesmí v tom zůstat 
sami. Pokud chceme na něčem pracovat 
a něco našim spolupracujícím lékařům 
nabízet, musíme s nimi komunikovat, dělat 
produkty, o které mají zájem, a být jim 
v celém procesu partnery. Nelze na ně 

jen házet povinnosti a novinky, jak se to 
v České republice mnohdy děje, a nechat 
na nich samých, aby se s těmito věcmi 
porvali, nad rámec toho, že se musí starat 
o své pacienty a vyřizovat tuny administ-
rativy. Ráda bych, abychom si s praktic-
kými lékaři i specialisty budovali part-
nerský vztah, založený na důvěře a vůli 
společně přicházet s efektivními řešeními, 
která ve svém důsledku pomohou nejen 
práci lékařů, ale také pacientům.

Právě lékaři jsou pro SYNLAB 
klíčovými partnery. Chystáte 
směrem k nim nějaké 
zásadní změny? Mluvila 
jste o vizích – máte nějakou 
ohledně spolupráce s lékaři?
Pro mě je důležité, abychom pracovali na 
vztahu mezi synlabem a lékařem. Neměl 
by být vztahem „obchodním“, kde jedna 
strana je jen dodavatelem a druhá jen 
poskytovatelem. To by byla velká chyba. 
Lékař pro nás vždy musí být partnerem – 
tak k sobě musíme přistupovat se vzájem-
ným respektem. Nabízíme lékařům mnoho 
služeb a aktivit, které mají vysokou přidanou 
hodnotu. Snažíme se jim zjednodušit 
vypisování žádanek, komunikaci s odběro-
vými pracovišti, respektive s laboratořemi, 
dostupnost výsledků, ale také například 
ulehčit práci s pojišťovnami či celý proces, 
který je s odběry a laboratorním vyšetřením 
spojený. Poskytujeme unikátní odbornou 
pomoc a spolupráci. To vše musí zůstat a je 
na nás, abychom oslovili lékaře také s dal-
šími formami spolupráce, s další nabídkou 
služeb. Naším cílem musí zůstat efektivní 
spolupráce, která lékaře nezatíží, ale naopak 
mu uleví a celý proces maximálně automa-
tizuje. Ostatně to je ve svém důsledku také 
zájem pacienta a celého systému.

Často se mluví o nedostatku 
lékařů, jak praktických, 
tak také specialistů. Není 
to jedna z oblastí, které 
SYNLAB také trápí?
Je. O to spíš, že bychom rádi rozšiřovali 
služby v počtu spolupracujících léka-
řů a pokrývali větší část území těmito 
službami. Ale narážíme na absenci lékařů, 
praktických, pediatrů i specialistů. Chce-
me-li spolupráci s lékaři a naši působnost 
v regionech zvýraznit, je naším zájmem, 
aby bylo s kým a kde. Posílit chceme 
ale také fungování našich ambulancí 
a nabízet i další služby. Nápadů je více, 
postupně se budou tříbit a rodit, z ná-
padu se budou transformovat v proces, 
na jehož konci, jak věřím, bude úspěšná 
rozvíjející se společnost s respektem 
lékařů i pacientů.

Už se s lékaři, se kterými 
SYNLAB spolupracuje, 
setkáváte? Získáváte zpětnou 
vazbu a zjišťujete jejich potřeby?
První setkání již proběhla a myslím, že 
v dalších měsících budou ještě intenzivněj-
ší. Jsem ráda, když se s našimi partnery 
mohu setkat, a vždy platí pravidlo, že u mě 
mají dveře otevřené. Bez osobních setká-
vání by to ani nešlo. A je docela zajímavé 
jim naslouchat. Celý systém podle mě stojí 
před zásadními změnami, aby si zachoval 
tak dobrou úroveň, byl zároveň finančně 
udržitelný, postaral se o lékaře, sestry, 
ale také další zdravotnický i nezdravot-
nický personál a zvýšil efektivnost léčby. 
SYNLAB je připraven v rámci možností 
takové aktivity podpořit. Jak jsem již říka-
la, můžeme čerpat dobré zkušenosti ze 
zahraničí. A jsme připraveni se na všech 
dobrých změnách aktivně podílet.

Kateřina Bílly Danyšová

Kateřina Danyšová pochází z Frenštátu pod Radhoštěm, v současnosti žije v Praze. Je absolventkou Fakulty financí a účetnictví Vysoké 
školy ekonomické v Praze. V oblasti zdravotní péče se pohybuje již téměř sedmnáct let. Do společnosti SYNLAB přichází ze společnosti 
B. Braun, v níž se věnovala rozvoji obchodních příležitostí na českém a slovenském trhu. Předtím působila mimo jiné jako předsedkyně 
představenstva několika společností skupiny Agel či coby generální ředitelka sítě Lékárny Lloyds.
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Parvovirus B19: klinické projevy 
a laboratorní diagnostika
Autor: RNDr. Aneta Medonosová

Čeleď Parvoviridae, do které B19 patří, 
zahrnuje velkou řadu zvířecích patogenních 
virů, o které se již delší dobu zajímají nejen 
virologové, ale také veterináři. Ty jsou totiž 
původci některých zvířecích nemocí, jako je 
kupříkladu parvovirus psů, virus panleuko-
penie koček, parvovirus prasat, parvovirus 
hovězího dobytka, virus enteritidy norků či 
parvovirus kachen.

Základní informace 
k parvoviru B19
• Malé neobalené viry.
• Genom kóduje jednovlák-

nová molekula DNA.
• Kapsid 60 kapsomer; 2 strukturální pro-

teiny VP1 a VP2, které vznikají alternativ-
ním sestřihem.

• VP2 (majoritní, 96 %) – hlavní antigen. 
Protein má schopnost samoskládání, 
tedy tvorby tzv. virus like particles, VLP – 
neinfekční částice, prázdné kapsidy bez 
nukleové kyseliny (viz obr. výše).

• VP1 (minoritní, 4 %) – na povrchu kapsidu 
vytváří lineární epitopy, proti kterým je na-
mířená odpověď neutralizačních protilátek.

• Jednoduchá stavba zabezpečuje vysokou 
stabilitu.

Parvovirus B19 je jediný zástupce čeledi Parvoviridae, který je patogenní striktně pouze 
pro člověka. Na rozdíl od mnoha jiných virových infekcí se projevy onemocnění u infekce 
parvovirem B19 značně liší v závislosti na imunologickém a hematologickém statusu hostitele. 
Širší veřejnosti je tento virus znám především jako původce tzv. páté dětské nemoci.

uplatňovat jako vysoce efektivní systém v di-
seminaci viru v organismu.

Epidemiologie
B19 je rozšířen kosmopolitně a vyvolává 
infekční onemocnění po celém světě. Do 
kontaktu s virem nepřichází jen některé 
izolované skupiny domorodců v Amazonii či 
na odlehlých afrických ostrovech.

Promořenost populace měřená přítomností 
specifických IgG protilátek v séru je stejná 
v Evropě, USA i v Asii. K nákaze běžně 
dochází již v dětství, specifické protilátky má 
téměř polovina dětí ve věku 15 let. Infek-
ce v mírném klimatickém pásmu vznikají 
obvykle na jaře, typické jsou malé epidemie, 
opakující se v intervalech několika let.

Klinický obraz
1) Pátá dětská nemoc
Většina onemocnění způsobená parvovi-
rem B19 proběhne asymptomaticky. Hlavní 
manifestací onemocnění u normálního, 
imunokompetentního jedince je erythema 
infectiosum, také nazývaná pátá dětská ne-
moc nebo „slap-cheek disease“. Jedná se 
o exantematické onemocnění dětí, typicky 
se projevující vyrážkou v oblasti tváře.

Virus se v populaci šíří jako kapénková 
infekce respirační cestou. Člověk se tedy 
nakazí inhalací infekčního aerosolu. Kvůli re-
lativně vysoké stabilitě proteinového kapsidu 
je možná i infekce krví a krevními deriváty.

Parvovirus B19 potřebuje ke svému dělení 
rychle mitoticky se dělící buňky s plnou enzy-
matickou výbavou. Adsorbuje se na povr-
chový P antigen, tj. hemaglutinin. P antigen je 
přítomen na prekurzorových buňkách erytro-
cytů, ale také některých buňkách lidského 
plodu, jako jsou fetální myokardiální myocyty 
nebo fetální endotelové buňky. Nachází se i na 
zralých erytrocytech, ale zde není schopen 
způsobit permisivní infekci. Aby virus mohl 
vstoupit do hostitelské buňky a úspěšně se 
v ní pomnožit, je v membráně potřeba přítom-
nost dalších molekul, především koreceptoru 
α5β1 integrinu. Ten se ale v membráně zralých 
erytrocytů nenachází a právě z toho důvodu 
se předpokládá, že zralé erytrocyty se můžou 
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5) Hydrops plodu
Rizikové může být 
onemocnění parvovirem 
B19 u těhotných žen. Ve 
zvýšeném riziku jsou ženy 
v úzkém kontaktu s dětmi 
(učitelky, zdravotníci nebo 
matky). K transplacen-
tárnímu přenosu infekce 
dochází asi u 1/3 infikovaných těhotných 
žen. Infekce plodu může spontánně odeznít, 
na druhou stranu může být příčinou závažné 
fetální morbidity i mortality. Celkové riziko 
úmrtí plodu dosahuje 16 %.

U plodu vzniká generalizovaná vaskulitida 
s poškozením endotelu kapilár, zánětlivé 
poškození srdcového svalu (myokarditi-
da), poškození krvetvorby (v kostní dřeni 
i játrech) a selhávají jaterní funkce. Těžká 
anémie i myokarditida se podílejí na městna-
vém selhání srdce.

VĚDA A POZNÁNÍ

genomu/ml) a pacient se dostává do stavu 
život ohrožující anémie. Terapie podáním 
transfuze krve je nezbytná.

4) Tranzitorní aplastická krize
S dalším klinickým obrazem se můžeme 
potkat u pacientů s nejběžnějšími hemolytic-
kými nemocemi (srpkovitá anémie, dědičná 
sférocytóza, talasemie). U těchto lidí s čas-
tějším rozpadem erytrocytů a s naléhavou 
potřebou jejich novotvorby parvovirová in-
fekce způsobuje tzv. tranzitorní aplastickou 
krizi. Jedná se o akutní epizodu čisté aplazie 
červených krvinek: pacient je silně anemic-
ký, s nízkým počtem retikulocytů a téměř 
s úplnou absencí červených krvinek v kostní 
dřeni. V kostní dřeni může být pozorována 
rozsáhlá nekróza. V mnoha případech mo-
hou pacienti vyžadovat terapii transfuzí krve.

Infekce plodu je obzvláště nebezpečná mezi 
10.–20. týdnem těhotenství. Toto období 
je charakterizováno výrazně narůstajícím 
obratem erytropoézy a krátkým poločasem 
rozpadu fetálních erytrocytů. Ve 3. trimestru 
nebo postnatálně riziko vzniku hydropsu 
výrazně klesá, a to z důvodu zvyšujících se 
hematologických rezerv plodu a vyzrávající 
imunitní odpovědi.

Laboratorní diagnostika
Virus byl původně identifikován metodami 
elektronové mikroskopie. K izolaci viru 
z klinického materiálu nelze použít žádné 
běžné tkáňové kultury ani pokus na zvířeti. 
Virus se v podmínkách in vitro množí pouze 
v explantátech kostní dřeně za přítomnosti 
erytropoetinu.

Metodami imunohistochemického barvení 
pomocí specifické protilátky lze přítomnost 
viru dokázat v punktátech kostní dřeně 
nebo játrech či slezině.

Základní metodou přímého průkazu parvovi-
ru B19 v klinické praxi je detekce virové DNA 
metodou PCR.

Pro nepřímý průkaz viru se využívá stanove-
ní specifických protilátek v lidském séru ob-
vykle testy ELISA, případně CLIA s použitím 
rekombinantního kapsidového proteinu. Pro 
prokázání akutní infekce svědčí přítomnost 
IgM protilátek, které se objevují přibližně 
10. den od počátku infekce a přetrvávají 
maximálně 2–3 měsíce. Spontánní hojení 
s rekonvalescencí doprovází vysoká hla-
dina specifických protilátek třídy IgG. Tyto 
protilátky po prodělané infekci přetrvávají 
celoživotně.

Statistika z naší laboratoře
Za období 38 měsíců, od začátku červ-
na 2014 do konce srpna 2017, jsme v naší 
laboratoři vyšetřili 1 988 vzorků pacient-
ských sér. Přibližně u 4,5 % vzorků byla 
zaznamenána přítomnost IgM protilátek 
svědčící pro akutní infekci, s větší mírou 
výskytu ve skupině dětí ve věku do 15 let. 
Můžeme zde vidět také promořenost naší 
populace, kde přibližně 2/3 lidí starších 
15 let jsou pozitivní na přítomnost specific-
kých IgG protilátek po prodělané infekci.

V první fázi nákazy vzniká viremie, která 
je provázena vysokou horečkou a nespe-
cifickými příznaky onemocnění: horečka, 
zimnice, bolesti hlavy a svalů. Po přibližně 
dvou týdnech se objeví specifické projevy 
onemocnění: kožní exantém, případně 
bolesti kloubů. Toto období přímo kore-
sponduje s narůstající hladinou specifických 
protilátek v krvi a vznikem imunokomplexů 
ukládajících se do kůže a kloubů. V tomto 
období zpravidla dochází k znovuobjeve-
ní se retikulocytů v krevním obrazu, což 
se považuje za znak spontánního hojení 
a signalizuje to potlačení viremie v krvi.

Ačkoli vyrážka postupně mizí, může se 
znovu objevit v případě expozice kůže 
slunci, teplu nebo při emočním vypětí či při 
námaze.

2) Artropatie
Rizikovou skupinu představují zejména ženy 
středního věku, u kterých bývá parvovirová 
infekce častokrát provázena artralgiemi 
i artritidami kloubů. Jedná se o symetrické 
postižení rukou, loktů, kolen i zápěstí. Klinic-
ký obraz napodobuje revmatickou artritidu 
s pozitivním nálezem revmatoidního faktoru. 
Obvykle po několika týdnech ustoupí, i když 
vzácně přetrvává několik měsíců i let, nikdy 
nedochází k destrukci kloubů.

3) Perzistující parvovirová infekce
S tímto klinickým obrazem se potkáváme 
u pacientů se sníženou imunitou (akutní 
leukemie, vrozené imunodeficity, pacienti 
po transplantaci kostní dřeně, HIV+). Právě 
absence imunity brání vzniku klinických 
příznaků páté nemoci. Viremie v krvi stoupá 
do extrémně vysokých kvant (1012 kopií 

6/2014 – 8/2017
(38 měsíců)

děti <= 15 let věk pacientů > 15 let

IgM+ / IgG− 8 1 % 15 1 %

IgM+ / IgG+ 40 7 % 26 2 %

IgM− / IgG+ (anamnestické protilátky) 175 31 % 898 63 %

IgM− / IgG+ (sérologicky negativní) 346 61 % 480 34 %

Celkový počet 569 100 % 1 419 100 %
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Zdraví národa 2017: tuky v krvi, 
revmatoidní faktor a cukry
Autor: Zdeněk Soudný

Červen ve znamení tuků v krvi
Počátek června 2017 byl v laboratořích 
SYNLAB ve znamení tuků v krvi. Přestože se 
o nebezpečí vysoké hladiny cholesterolu mluví 
poměrně často, jeho vyšetření se provádí 
pouze v rámci preventivních prohlídek v 18, 
30, 40, 50 a 60 letech. Vyšší hodnoty LDL 
cholesterolu, triacylglycerolů a celkového cho-
lesterolu v krvi jsou přitom jedním z hlavních 
ukazatelů možných zdravotních problémů 
s kardiovaskulárním systémem, zejména se 
srdcem. Právě srdečněcévní onemocnění 
jsou dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí 
v České republice. Proto je důležité pravidelně 
sledovat hladinu cholesterolu a ostatních tuků 
v krvi. Jedinou možností, jak zjistit, zda je u vás 
v pořádku, je nechat si odebrat krev k labo-
ratornímu rozboru. A proto se také SYNLAB 
u příležitosti prvního vyšetření Zdraví národa 
v roce 2017 znovu vrátil k tukům v krvi, které 
vždy u pacientů vzbudí velký zájem.

Během čtrnácti dní, kdy na odběrových 
pracovištích SYNLAB probíhaly odběry krve 
v rámci preventivního projektu Zdraví národa, 
jsme v našich laboratořích zanalyzovali krevní 
vzorky více než dvou tisíc zájemců, z nichž 

Také v roce 2017 podpořila společnost SYNLAB preventivní zdravotní péči v České 
republice projektem Zdraví národa. Celkem třikrát si mohli zájemci nechat ověřit, jak 
na tom jsou se svým zdravím – kromě detailního pohledu na tuky v krvi či ověření rizika 
revmatu skrze revmatoidní faktor mohli nově vyzkoušet také on-line systém a díky němu 
si nechat vyšetřit cukry v krvi. Zdraví národa za dobu své existence „prokontrolovalo“ již 
více než 42 tisíc pacientů a patří tak mezi nejúspěšnější preventivní programy v Česku.

třetinu činili muži a dvě třetiny ženy. Nejhoj-
nější zastoupení v tomto cyklu Zdraví národa 
přitom měly ženy ve věku 40 až 50 let a ženy 
nad 60 let. Nečekaný byl zájem o vyšetření 
u lidí mladších ročníků. S podivem naopak 
nebylo, že horší výsledky laboratorních 
vyšetření měli s narůstajícím věkem ženy 
i muži. „Velkým překvapením pro nás ale bylo 
množství mladých lidí, kteří měli výsledky 
mimo normu, nebo dokonce výrazně mimo 
normu, a to mnohdy i u několika sledovaných 
parametrů najednou,“ říká MUDr. Ladislav 
Krajči, internista ze společnosti SYNLAB.

V případě celkového cholesterolu se podíl 
pacientů s problémy pohyboval kolem 54 %, 
přičemž výsledky mimo referenční mez jsme 
vyhodnotili u 56 % vyšetřených žen a 48 % 
mužů. „Vysoká hladina celkového choles-
terolu v krvi je rizikovým faktorem rozvoje 
aterosklerózy a jejích následných komplikací 
z nedostatečného prokrvení orgánů – pře-
devším onemocnění srdce, mozku, dolních 
končetin,“ uvádí MUDr. Krajči, a jak dodává, 
není se proto příliš čemu divit, že se Češi tak 
často potýkají se závažnými kardiovaskulár-
ními problémy.

Výsledky laboratorních rozborů více než 
dvou tisíc lidí ukázaly, že problémy s HDL 
cholesterolem mělo téměř 16 % mužů a ne-
celých 14 % žen. Při vyhodnocení výsledků 
LDL cholesterolu jsme zjistili, že více než 
65 % vyšetřených mužů a téměř stejné 
množství žen se potýká s problémy s LDL 
cholesterolem.

Posledním sledovaným parametrem v rámci 
lipidového panelu byly triacylglyceroly. 
Zvýšená hladina v krvi je způsobena buď 
nadměrnou tvorbou triacylglycerolů či 
lipoproteinů, nebo nedostatečnou aktivitou 
enzymů, které odbourávají lipoproteiny 
bohaté na triacylglyceroly. Vysoké hodnoty 
triacylglycerolů v krvi jsou jedním z riziko-
vých faktorů rozvoje aterosklerózy a jejích 
následných komplikací z nedostatečného 
prokrvení orgánů. Časté jsou u obézních 
osob, lidí s diabetem či alkoholiků. Extrémně 
zvýšené hladiny mohou vést k těžkému zá-
nětu slinivky břišní. Problémy s triacylglyce-
roly má přitom podle výsledků laboratorních 
vyšetření provedených v rámci preventivního 
programu Zdraví národa jedna třetina vyšet-
řených mužů a necelá pětina žen.

ZDRAVÍ NÁRODA
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ZDRAVÍ NÁRODA

Co je program Zdraví národa?
Preventivní program Zdraví národa je tu pro pacienty již pátým rokem a pravidelně nabízí preventivní vyšetření, díky kterým si lze snadno 
ověřit zdravotní stav. Zdraví národa poukazuje především na to, jak důležitá jsou kvalitní laboratorní vyšetření pro správnou a efektivní 
léčbu. Během uplynulých čtyř ročníků se do programu zapojilo více než 42 tisíc účastníků, což ho řadí mezi nejvýznamnější preventivní 
programy v České republice.

Více informací získáte na www.synlab.cz nebo na www.zdravinaroda.cz a na facebookovém profilu www.facebook.com/ZdraviNaroda.

Epidemie revmatu se nekoná, 
přesto umí potrápit
V říjnu Zdraví národa „otestovalo“ českou 
populaci co do rozšíření nepříjemného a bo-
lestivého onemocnění. Téměř 2 150 pacientů 
si objednalo bezplatné vyšetření revma-
toidního faktoru prostřednictvím internetu. 
Pro 96 z nich výsledky nebyly dobré, pro 
některé byly dokonce velmi nepříjemné.

Jak už to u podobných preventivních akcí 
bývá, větší zájem projevily ženy – těch přišlo 
1 132, tedy téměř dvaapůlkrát více než 
mužů. A asi věděly proč, jejich výsledky to-
tiž byly výrazně horší. U mužů se výsledek 
mimo referenční mez ukázal jen 25krát 
a velmi vysoký byl jen výjimečně – rekord-
man mezi mužskými pacienty dosáhl hod-
noty 109. To v případě žen byl výsledek nad 
referenční mezí celkem 71krát, z toho hned 
čtyřikrát nad hodnotou 100, a v jednom pří-
padě dosáhl dokonce hodnoty 170. U mužů 
i u žen nicméně platilo totéž – nejhůře na 
tom jsou ročníky 1949 až 1969. Jenže za-
tímco u mladých mužů byly výsledky mimo 
referenční mez jen výjimečně, u žen se 
špatné hodnoty projevovaly i u těch, kterým 
bylo 30 teprve nedávno. Naopak rozšíření 
špatných hodnot revmatoidního faktoru na 
území České republiky je rovnoměrné, tedy 
bez výrazných výkyvů v některých regio-
nech či městech.

Revmatoidní artritida je lékařský název pro 
revma. Většina lidí si ho správně spojí s one-
mocněním kloubů. Málokdo ale ví, že se jed-
ná o autoimunitní onemocnění, kdy buňky 
imunitního systému svou aktivitou pozměňují 
výstelku kloubních ploch. Ta je napadána 
dalšími buňkami a roztáčí se proces vedoucí 
k deformacím především drobných kloubů 
s typickými projevy lokálního zánětu, otoku, 
zarudnutí, s bolestivostí, ale i lokální změnou 
teploty. Výsledkem jsou kloubní deformace 
s poruchou funkce kloubu.

Revmatoidní faktor slouží k odlišení revma-
toidní artritidy od obyčejné bolesti kloubů, 

která mívá příčinu například v zánětu nebo 
opotřebování kloubů. Zvýšená hladina 
revmatoidního faktoru může být příznakem 
také jiných autoimunitních onemocnění, 
ale může se vyskytovat i při přetrvávajících 
infekcích bakteriálního či virového původu.

Revmatoidní faktor je orientační ukazatel, 
který je dobré následně doplnit dalšími 
vyšetřeními, jako jsou stanovení CRP a an-
ticitrulinových protilátek. Včasná laboratorní 
diagnostika je však důležitá, protože čím 
dříve se tato nemoc začne léčit, tím pro 
pacienta a jeho klouby lépe.

Před Vánoci jasný cíl: cukr v krvi
Na konci listopadu 2017 se Zdraví národa 
zaměřilo na vyšetření hladiny glukózy v krvi, 
díky kterému je možné odhalit již počáteční 
stadium cukrovky (diabetu) 2. typu.

S cukrovkou neboli diabetem 2. typu se 
v České republice léčí více než 900 tisíc pa-
cientů a jejich počet každým rokem narůstá. 
Za posledních deset let vzrostl počet ne-
mocných dokonce o více než 150 tisíc pa-
cientů. Za tím podle odborníků stojí zlepšení 
diagnostiky diabetu, neustálé zkvalitňování 
lékařské péče, zlepšení informovanosti od-
borné i laické veřejnosti, stárnutí populace, 
a především nezdravý životní styl.

Vyšetření se zúčastnilo 743 pacientů. Jak 
již bývá pravidlem, odpovědnější byly ženy, 
kterých se dostavilo více. A výsledky opět 
potvrdily, proč se v České republice (ale 
nejen v ní) hovoří o závislosti na cukru 
a problémech, které způsobuje a jež se bez 
jakékoli debaty řadí mezi civilizační choroby.

Téměř u 10 % vyšetřených pacientů byla 
hladina glukózy v krvi mimo referenční mez, 
v několika případech ji navíc výsledky pře-
kročily mnohonásobně. Ačkoli ženy v počtu 
vyšetřených muže přečíslily dvojnásobně, 
výsledky nebyly dobré ani u jedné z obou 
skupin – v procentu špatných výsledků se 
tak téměř vyrovnaly.

Ani letos jsme nezapomněli 
na kníratý měsíc a spolu 
s ním na rakovinu prostaty
Již tradičně se SYNLAB spojil také s Mo-
vemberem, tedy akcí, která se v průběhu 
listopadu zaměřuje na prevenci karcino-
mu prostaty. Ten je druhým nejčastějším 
onkologickým onemocněním mužů v České 
republice. Každý rok u nás onemocní touto 
chorobou 8 000 mužů, 1 400 na ni zemře. 
Protože téměř polovina (47 %) nemocných 
nemá žádné příznaky, je nádorové onemoc-
nění prostaty označováno jako tichá nemoc. 
Přestože se počet nemocných každým 
rokem zvyšuje, právě díky včasné a přesněj-
ší diagnostice úmrtnost na toto onemocnění 
významně klesá.

Prvotní záchyt rakoviny prostaty spočívá 
v odběru krve. Základním laboratorním 
ukazatelem, který se běžně při diagnos-
tice rakoviny prostaty používá, je hladina 
prostatického specifického antigenu 
(PSA). Po zjištění jeho zvýšené hladi-
ny muži následně podstupují invazivní 
vyšetření v podobě biopsie prostaty, jež 
podezření na rakovinu prostaty potvrdí, 
či vyvrátí. Hodnota PSA však může být 
zvýšena i věkem, genetickými faktory, 
životním stylem a může tak falešně ukazo-
vat na zhoubné onemocnění prostaty.

Laboratoř SYNLAB nyní nabízí přesnější 
diagnostiku karcinomu prostaty, díky které 
kromě celkového PSA zjistíme i hodno-
ty volného PSA a izoformy (-2)proPSA. 
Z naměřených parametrů poté stanovíme 
hodnotu PHI – indexu zdravé prostaty. Díky 
němu dokážeme zachytit pacienty s rizi-
kovým karcinomem prostaty a snížit počet 
zbytečných biopsií.
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Kostní metabolismus
Autor: MUDr. Kateřina Pinterová

VĚDA A POZNÁNÍ

Kosti plní v lidském těle tři základní funkce – 
jsou mechanickou oporou pro svaly, vytváří 
prostor pro kostní dřeň, jsou zásobárnou 
kalcia a fosfátů, čímž zcela zásadním způso-
bem ovlivňují jejich metabolismus, a zároveň 
se podílejí na udržování acidobazické rov-
nováhy jako zdroj hydrogenuhličitanových 
a hydrogenfosfátových iontů.

Organická kostní matrix obsahuje tři typy 
buněk: osteocyty, které celý proces remo-
delace řídí, osteoblasty, syntetizující novou 
kostní tkáň, a osteoklasty, jejichž hlavním 
úkolem je odbourávání kostní tkáně. Me-
zibuněčná organická matrix je tvořena 
kolagenem typu I a nekolagenními proteiny. 
Například osteokalcinem, osteopentinem 
a kostním sialoproteinem. Kostní minerál 
obsahuje především různé formy kalcium-
fosfátu, od amorfní CaHPO4 až po hydroxy-
apatit Ca5(PO4)3(OH). Přítomny jsou rovněž 
ionty Na+ a Mg+.

Z mezenchymálních a prekurzorových 
buněk kostní dřeně pocházejí osteoblasty. 
Jedná se o vysoce proteosynteticky aktivní 
buňky, které vykazují zvýšenou aktivitu 
alkalické fosfatázy. Jejich základní funkcí je 
tvorba kostní matrix a její mineralizace. Čin-
nost osteoblastů je ovlivňována hormonálně 
(např. parathormonem či estrogeny) a rov-
něž mechanickými faktory. Z buněk mono-
cytomakrofágové řady pochází osteoklasty, 
které obsahují četné lysozomy s proteolytic-
kými enzymy (kolagenázou, katepsiny atd.) 
včetně izoenzymu kyselé fosfatázy. Jejich 
základní funkcí je resorpce kosti (vede 

souběžně ke zvyšování kalcemie). Membrá-
na osteoklastů obsahuje protonovou pumpu 
(schopna snížit pH ze 7 na 4) a vybrané 
receptory (např. pro kalcitonin).

Remodelace kosti
Kostní tkáň je metabolicky aktivní po celý 
život člověka a je pro ni charakteristická 
neustálá přeměna, která podmiňuje při-
způsobení se kostí změnám jejich zatížení, 
zachovává jejich celistvost, opravuje drobná 
poškození a podílí se na metabolismu 
kalciových a fosfátových iontů. V době růstu 
a dospívání převažuje kostní novotvorba 
významně nad resorpcí. Největšího množ-
ství kostní hmoty (peak bone mass – PBM)  
dosáhne lidský organismus přibližně ve věku 
25 let. Poté následuje různě dlouhá fáze 
kostní remodelace, kdy se intenzita resorp-
ce rovná intenzitě novotvorby kosti. Po této 
době nastupuje trvalý úbytek kostní hmoty, 
který činí přibližně 0,5 % za rok – převažuje 
odbourávání kostí nad jejich novotvorbou. 
Tato změna je pak velmi výrazná u žen po 
menopauze, kdy v důsledku poklesu hladin 
estrogenů dochází ke zvýšení rychlosti 
úbytku kostní tkáně a tím ke zvýšení rizika 
rozvoje osteoporózy. Přestavbu kosti obec-
ně modulují endokrinní a parakrinní signály, 
mechanické podněty nebo hladiny vápníku 
a fosfátů.

Metabolismus kostní tkáně je regulován 
mnoha endokrinními a parakrinními signály. 
Endokrinní signály lze dále dělit na hormony 
ovlivňující metabolismus vápníku a fosfátů 
a na ostatní systémové hormony.

V lidském těle hrají klíčovou roli v regulaci 
obsahu Ca2+ a fosfátů hormony parathor-
mon a kalcitonin, dále pak kalcitriol (de-
rivát vitaminu D). Parathormon stimuluje 
odbourávání (resorpci) kosti zvýšením 
aktivity osteoklastů (stimuluje transforma-
ci monocytů na osteoklasty). Výsledkem 
je zvýšené uvolňování Ca2+ a fosfátů 
z kosti. Kalcitonin inhibuje aktivitu osteo-
klastů (tlumí transformaci monocytů na 
osteoklasty), čímž snižuje resorpci kosti 
a výsledkem je zvýšené ukládání Ca2+ 
v kostech. Kalcitriol stimuluje v tenkém 
střevě syntézu bílkovin umožňujících 
absorpci Ca2+ a fosfátů. Tím zajišťuje do-
stupnost Ca2+ a fosfátů pro stavbu kosti. 
Souběžně aktivuje osteoblasty k syntéze 
kolagenu.

Dalšími regulátory metabolismu kostní tkáně 
jsou estrogeny, účinkující podobně jako 
kalcitonin inhibující kostní resorpci cestou in-
hibice aktivity osteoklastů, dále pak růstový 
hormon, který působí skrze tvorbu lokálních 
růstových faktorů – insulin-like growth 
factors (somatomediny – IGF-1 a IGF-2). 
Inzulin zvyšuje syntetickou aktivitu osteo-
blastů, glukokortikoidy snižují novotvorbu 
kosti inhibicí proteosyntézy v osteoblas-
tech a jejich diferenciace. Hormony štítné 
žlázy stimulují osteoklasty a aktivují kostní 
remodelaci. Při jejich nadprodukci se může 
vyvinout až osteoporóza.

Parakrinními signály modelujícími metaboli-
smus kostí jsou faktory stimulující osteo-
blasty – bone morphogenic factor (BMF), 
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insulin-like growth factor 1 (IGF-1), platelet-
derived growth factor (PDGF), fibroblast 
growth factor (FGF) – a faktory stimulující 
osteoklasty – M-Colony stimulating factor 
(M-CSF), interferony (INF-γ) a některé inter-
leukiny (IL-1, IL-6 atd.).

Biochemické markery 
kostního metabolismu
K monitorování metabolismu kostní tkáně 
lze využít některé buněčné i nebuněčné 
složky kostní organické matrix.

Rychlost tvorby a resorpce kosti se dá nej-
lépe posoudit podle produktů vznikajících 
v metabolismu organických složek kostní 
matrix (například při syntéze a degrada-
ci kolagenu) a některých enzymů. Podle 
toho, kdy jsou které markery zvýšené, jsou 
rozdělovány na markery novotvorby kosti 
a markery odbourávání kosti.

Mezi markery novotvorby kostí patří 
kostní izoenzym alkalické fosfatázy (ALP), 
terminální propeptidy prokolagenu typu 
I (PINP, PICP) nebo osteokalcin. Terminální 
propeptidy prokolagenu typu I jsou speci-
fickými produkty proliferujících osteoblastů 
a fibroblastů.

Mezi markery kostní resorpce patří například 
kostní izoenzym kyselé fosfatázy (tartát 
rezistentní), telopeptidy kolagenu i typu ami-
noterminálních telopeptis NTX-I, karboxyter-
minální telopeptid CTX-I a karboxyterminální 
telopeptid CTX-MMP. Další markery jako 
hydroxyprolin, pyridinolinové příčné spojky 
kolagenu, kostní sialoprotein a glykosidy 
hydroxylysinu se v současné době v klinické 
praxi příliš nevyužívají.

Osteokalcin
Nekolagenní bílkovina produkovaná osteo-
blasty za přítomnosti vitaminu K. Podílí 
se na mineralizaci kosti. Působí také jako 
hormon stimulující produkci inzulinu v pan-
kreatu. Karboxylace osteokalcinu, která je 
zodpovědná za afinitu k Ca, závisí na pří-
tomnosti vitaminu K. Hladina osteokalcinu je 
ukazatelem nejen stupně kostní remodelace 
(novotvorby i resorpce), ale rovněž zásobení 
organismu vitaminem K.

Kostní ALP
Jedná se o membránový enzym produko-
vaný osteoblasty. Je důležitý při mineralizaci 
osteoidu a je jedním z faktorů při hodnocení 
stupně kostní novotvorby. Degradací v já-
trech je použitelný jako marker i při renální 
insuficienci. Zvýšení je patrné při růstu kostí 
u dětí a dospívajících, při Pagetově kostní 
chorobě, primární hyperparatyreóze nebo 
u metastáz osteoplastických nádorů.

Aminoterminální propeptid 
prokolagenu typu I (PINP)
Je specifický produkt proliferujících osteo-
blastů a fibroblastů. Z oběhu je eliminován 
jaterními a endotelovými buňkami, jeho hod-
noty v plazmě nejsou ovlivněny glomerulární 
filtrací. Pro zhodnocení kostní novotvorby je 
metodou volby.

Preanalytické faktory 
při vyšetření markerů 
kostní remodelace
Při hodnocení markerů kostní remodelace 
je důležité mít na zřeteli preanalytické fak-
tory, z nichž nejdůležitější je věk a pohlaví. 
Všechny biochemické markery kostní 
novotvorby i osteoresorpcí jsou výrazně 

vyšší u dětí a dospívajících než v dospělos-
ti. U novorozenců do 1.–2. měsíce života 
stoupají koncentrace markerů (i v důsledku 
přechodné sekundární hyperparatyreó-
zy), v prvních třech letech života je patrný 
pokles následovaný stabilní hladinou. V pu-
bertě přichází opět vzestup u obou pohlaví 
a následný postupný pokles – u děvčat již 
před 20. rokem věku, u chlapců až kolem 
30. roku věku. Následně jsou hodnoty sta-
bilní, jen u žen je výrazný vzestup markerů 
osteoresorpce po 50. roce věku.

Během hojení fraktury stoupají markery 
kostní novotvorby a zvýšené hodnoty mo-
hou přetrvávat až rok po zahojení zlomeniny.

K výrazným změnám hladin markerů kostní 
remodelace dochází také během těhoten-
ství a kojení. Markery kostní remodelace 
u matky se zvyšují už od druhého trimestru, 
markery resorpce stoupají dříve než markery 
formace. Na zvýšení celkové ALP se podílí 
jak kostní, tak placentární izoenzym. Po po-
rodu přichází postupný pokles a normálních 
hodnot je dosaženo po šesti až 12 měsících. 
Pokles k normálu je přitom rychlejší u neko-
jících žen.
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Hladiny kostních markerů rovněž výrazně 
ovlivňuje také příjem léků. Kortikosteroidy 
snižují kostní novotvorbu, hormony štítné 
žlázy zvyšují osteoresorpci, méně potom 
novotvorbu. Heparin snižuje markery kostní 
novotvorby. Již po týdnu podávání dochází 
k poklesu osteokalcinu o 40 %.

Důležitá jsou ale také nespecifická ovliv-
nění – snížení glomerulární filtrace snižuje 
vylučování nízkomolekulárních markerů, jako 
jsou osteokalcin, pyridinolin, deoxypyridi-
nolin, CTX (beta-crosslaps), a NTX porucha 
funkce jater ovlivňuje hodnoty markerů me-
tabolizovaných v játrech: kostní ALP, PICP, 
PINP, kostní alkalické fosfatázy.

V případě imobilizace rovněž dochází k vý-
znamným změnám v oblasti kostní remo-
delace. Markery osteoresorpce se zvyšují 
už po čtyřech dnech znehybnění, stoupají 
až o 30–50 %, novotvorba je ovlivněna jen 
minimálně. Po opětné mobilizaci nastává 
postupný pokles markerů osteoresorpce 
a může se dostavit přechodné mírné navý-
šení markerů kostní novotvorby.

Markery kostní remodelace kolísají také 
v souvislosti s cirkadiánními rytmy. A to až 
o 50 % během dne. Odběr je proto nutno 
provádět vždy ve stejnou denní dobu, nejlé-
pe ráno mezi 7. až 9. hodinou. Nedodržení 
tohoto pravidla může vést k nesprávné 
interpretaci výsledků měření.

Další vyšetření se vztahem 
ke kostnímu metabolismu
Vápník, hořčík ani fosfor nemají při hod-
nocení stavu kostní tkáně dostatečnou 
výpovědní hodnotu. Stanovení parathor-
monu se využívá při podezření na zvýšení 
nebo snížení sekrece nebo při diferenciální 
diagnostice hyperkalcemického a hypokal-
cemického syndromu.

Důležitý je vitamin D. Ergokalciferol – 
vitamin D2 je rostlinného původu a vzniká 
ozářením rostlinného ergosterolu. Cholekal-
ciferol – vitamin D3 vzniká v kůži vlivem UV 
záření ze 7-dehydrocholesterolu. V játrech 
je hydroxylován na kalcidiol (25-hydroxy-
cholekalciferol), další hydroxylace probíhá 

v ledvinách na biologicky aktivní formu 
kalcitriol (1,25-dihydroxycholekalciferol). 
Vitamin D udržuje plazmatickou hladinu 
kalcia stimulací jeho absorpce ve střevě 
a modulací jeho vylučování ledvinami. 
Udržování kalcemie je základní podmínkou 
pro novotvorbu kostí. Deficit vitaminu D je 
příčinou křivice u dětí a osteomalacie u do-
spělých. Jeho nedostatek je provázen po-
klesem imunity. Nízké hladiny byly proká-
zány u řady autoimunitních (DM I, sclerosis 
multiplex, RA, SLE, zánětlivá onemocnění 
střev) a nádorových onemocnění. Jeho 
dostatečná hladina chrání organismus před 
rozvojem nádorových onemocnění inhibicí 
proliferace a indukcí apoptózy. Příznivý vliv 
byl prokázán u karcinomu prsu, prostaty, 
osteosarkomu a karcinomu tlustého střeva.

Postmenopauzální osteoporóza
V postmenopauzálním období jsou ženy 
vystaveny zvýšenému riziku vzniku osteo-
porózy. Důvodem je pokles hladiny estro-
genů, který navozuje vystupňování kostní 
remodelace s převahou osteoresorpce nad 
novotvorbou. Několik týdnů po poklesu 
sekrece estradiolu se zvyšují markery osteo-
resorpce o 50–150 %, po třech až čtyřech 
měsících se zvyšují markery novotvorby. Na-
stává převaha resorpce nad novotvorbou, 
která zůstává řadu let po menopauze. Pro 
diagnostiku osteoporózy je důležité stanove-
ní množství kostní hmoty, které lze hodnotit 
pouze kostní denzitometrií. Stanovení kost-
ních markerů nevypovídá o množství kostní 
hmoty a lze jej použít pouze jako doplňkové-
ho vyšetření ke zpřesnění odhadu závažnos-
ti kostního postižení. Pomocí kostní denzito-
metrie lze během prvního roku účinné léčby 
zjistit průkazné změny kostní denzity pouze 
u poloviny pacientek. Časnější posouzení 
účinnosti léčby poskytuje použití kostních 
markerů. Marker osteoresorpce je třeba 
stanovit před zahájením léčby a po třech 
nebo šesti měsících, kdy lze očekávat sní-
žení. Marker novotvorby se stanovuje před 
zahájením terapie a po šesti měsících. Do 
roka po zahájení léčby se markery dostávají 
na premenopauzální hodnoty. Úspěšnost 
terapie lze sledovat pouze měřením kostní 
denzity, které lze doplnit, při malém nárůstu 
hodnot po jednom až dvou letech léčby, 

vyšetřením osteomarkerů. Pokud je hodnota 
markeru v rozmezí premenopauzálních hod-
not, lze léčbu i tak považovat za účinnou, 
protože se jedná pravděpodobně o chybu 
v měření kostní denzity, v opačném případě 
jde o nedostatečný účinek léčby.

Při monitorování účinnosti léčby estroge-
ny i bisfosfonáty pomocí biochemických 
markerů je nejzřetelnější pokles CTX (beta-
-crosslaps). Jako markery novotvorby se 
doporučují osteokalcin, kostní ALP a PINP. 
Postačuje však měření pouze markeru 
resorpce, měření markerů novotvorby je 
doporučeno pouze v indikovaných přípa-
dech. Při sledování anabolické léčby, která 
navozuje převahu kostní novotvorby nad 
resorpcí, se osvědčilo monitorování PINP.

Zvýšené riziko osteoporózy je prokázáno 
u mužů s nízkou kostní hmotou vytvo-
řenou v době dospívání. Příčinou může 
být genetický faktor, nepřiměřená výživa 
v dětství a dospívání, zejména nedostatek 
mléka a mléčných výrobků, nedostatečná 
tělesná aktivita, porucha sekrece pohlavních 
hormonů, onemocnění se zrychlenou osteo-
resorpcí (tyreotoxikóza) nebo se sníženou 
kostní novotvorbou (hyperkortikalismus).

Samotné vyšetření kostních markerů nevy-
povídá o množství kostní hmoty a nelze ho 
použít pro diagnostiku kostního onemocně-
ní. Hodí se k monitoraci léčby kostních cho-
rob a v některých případech může přispět 
k diferenciální diagnostice.
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SYNLAB posiluje svou přítomnost 
v regionu, rozšiřuje služby své 
moderní laboratoře v Chomutově
Autor: Zdeněk Soudný

Společnost SYNLAB posiluje svou 
přítomnost v regionu severních a západ-
ních Čech. Své aktivity nově rozšiřuje 
o další služby laboratoře v Chomutově, 
jež slouží pro spádovou oblast 3 000 
lékařů, praktických i odborných, a více 
než 800 000 pacientů. Všichni tak budou 
moci využívat nejmodernějšího vybavení 
a metod, které nejenže pomáhají efek-
tivnější léčbě pacientů, ale v nejednom 
případě zachraňují i lidské životy.

„Reagujeme na potřeby lékařů a pacientů, 
kteří dlouhodobě volají po rozšíření našich 
služeb v regionu,“ vysvětluje Ing. Marián Ra-
gan, provozní ředitel společnosti SYNLAB. 
Laboratoř pracuje s nejnovějšími přístroji, 
což zajišťuje přenosnost a správnost zpra-
covávaných analýz. Lékaři a pacienti navíc 
mohou využívat  propojení českého zastou-
pení skupiny SYNLAB se stovkami jejích 
laboratoří po celém světě. Díky tomu se do 
regionu ihned dostanou nejnovější poznatky 
a metody. Přítomnost laboratoře v regionu 
celý proces ještě více urychlí.

Chomutovská laboratoř SYNLAB zajišťuje 
kompletní spektrum mikrobiologických 
vyšetření. Její součástí je také antibiotické 
středisko, které každý rok zveřejňuje přehle-
dy citlivostí nejčastějších bakterií a je regio-
nálním konzultačním centrem pro antibiotic-
kou terapii. I z toho důvodu se spolupracující 
chomutovská nemocnice může pochlubit 
výrazně nižší rezistencí na antibiotika ve 
srovnání se zbytkem republiky.

Laboratoř vyšetřuje biologické vzorky 
z chomutovské a děčínské nemocni-

ce a spolupracuje také s mnoha lékaři 
v regionu – ať už se jedná o praktické a ob-
vodní lékaře, či pediatry. Přímo na městské 
poliklinice má SYNLAB také vlastní odběro-
vé pracoviště. „Obor mikrobiologie vyšetřuje 
biologické vzorky pacientů na přítomnost 
patogenních mikroorganismů. Laicky řeče-
no, umíme u nás diagnostikovat bakteriální 
či virové infekce, přítomnost parazitů či ci-
zorodých materiálů v těle. Nejčastěji děláme 
rozbory moči na přítomnost bakterií, výtěry 
z krku, rekta, močové trubice či gynekolo-
gická vyšetření,“ říká vedoucí chomutovské 
laboratoře SYNLAB MUDr. Jan Valenta.

Antibiotická rezistence je 
pro nás výzvou a společným 
tématem s praktickými lékaři
Laboratoř má 15 zaměstnanců, z nichž většina 
má specializované lékařské vzdělání či atesta-
ci v oboru mikrobiologie. „Denně provedeme 
přibližně 400 vyšetření. Mikrobiologická ana-
lýza se dá jen minimálně automatizovat, zcela 
zásadní roli proto hraje lidský faktor. Každý 
biologický vzorek nanášíme na speciální půdu, 
na které se následně mikrobi po určitou dobu 
kultivují,“ uvádí MUDr. Valenta. Laboratoř 
zajišťuje provoz i o víkendech, především kvůli 
spolupráci s nemocnicemi. „Skvěle nasta-
venou máme také spolupráci s praktickými 
lékaři. Například pokud v případě některých 
závaznějších vyšetření stanovíme laboratorní 
analýzou pacientovi špatný výsledek, ihned 
kontaktujeme jeho ošetřujícího lékaře, aby 
mohl co nejdříve zahájit příslušnou léčbu. 
Vzhledem k rostoucí antibiotické rezistenci je 
totiž nastavení cílené léčby naprosto klíčové.“

Právě rostoucí antibiotická rezistence je 
velkou hrozbou nejen u nás, ale i celosvě-
tově. Světová zdravotnická organizace ve 
své aktuální zprávě uvádí, že v současnosti 
každoročně na onemocnění způsobené 
bakteriemi odolnými vůči antibiotikům umírá 
až 700 000 lidí. Laboratorní analýza v mikro-
biologické laboratoři umožní nejen přesnou 
diagnostiku, ale také volbu správné léčby. 
Namísto širokospektrálních antibiotik umožní 
ošetřujícímu lékaři nasadit léky cílené, které 
pacienta vyléčí, a navíc jeho organismus si 
vůči nim nevytváří odolnost. „Laboratorní tes-
ty mají proto v diagnostice nezanedbatelný 

význam – určují 70 % lékařských rozhodnutí 
a hrají tak důležitou roli v moderní medicíně. 
Včasná a přesná laboratorní analýza stojí na 
samém počátku léčby pacienta.“

Cílená léčba se nastavuje na základě labo-
ratorního vyšetření tzv. citlivosti. Nejedná 
se ovšem o vyšetření hladiny C-reaktivního 
proteinu, tzv. CRP, které je veřejnosti nejvíce 
známé. CRP test je téměř okamžitou cestou, 
jak zjistit, zda má pacient bakteriální či viro-
vou infekci. Některý z CRP analyzátorů má 
dnes proto k dispozici už většina obvodních 
lékařů i pediatrů přímo v ordinaci. „Až násled-
né vyšetření citlivosti bakterií probíhá u nás 
v laboratoři. Neanalyzuje se ovšem vzorek 
krve jako při stanovení hladiny CRP, ale kon-
krétní biologický vzorek dle potíží pacienta – 
nejčastěji moč, výtěr z krku či rekta.“

Regionální antibiotické středisko, jež je sou-
částí laboratoře Chomutov, také každoročně 
připravuje přehledy citlivostí vybraných 
patogenů jak pro větší města ve spádové 
oblasti, tak pro spolupracující nemocniční 
a lůžková zařízení. „Pravidelně určujeme, 
které bakterie jsou v daných oblastech rezis-
tentní na příslušná antibiotika a které naopak 
ještě odolnost vůči antibiotikům nezískaly. 
Zajímavé je pak také srovnání s dalšími kraji, 
kdy konkrétně Nemocnice Chomutov je 
na tom výrazně lépe oproti zbytku České 
republiky. A to je údaj, na který může být 
právem hrdá,“ dodává MUDr. Valenta.

Díky moderním formám komunikace mohou 
lékaři sledovat celou „cestu“ odebraného 
vzorku z ordinace či odběrového pracoviště 
až do laboratoře k výsledkům. Ty dostávají 
lékaři on-line ihned poté, co jsou dokonče-
ny. Pokud se jedná o závažné případy nebo 
pokud laboratorní vyšetření odhalí cokoli 
zásadního, jsou lékaři či pacienti informováni 
okamžitě telefonicky. I minuty mohou totiž 
v mnoha případech zachránit život. Využívat 
lze navíc nejen odborného call centra, ale 
také přímé konzultace s lékařem.

Kde laboratoř najdete?
Laboratoř Chomutov 
Libušina 3240/4 
430 01 Chomutov



SYNLABIANER | LEDEN–BŘEZEN 2018 | 15

LEGISLATIVA

Právní novinky pro rok 2018
Autor: Zdeněk Soudný

Dlouho diskutovaná potřeba navýšení 
plateb za státní pojištěnce se koneč-
ně stává realitou. Kvůli novele zákona 
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění 
(297/2017 Sb.) dochází k navýšení plateb 
za státní pojištění nejen v roce 2018, ale 
také v letech následujících, tedy 2019 
a 2020. Celkově tak stát za své pojištěnce 
bude odvádět částku 69,3 miliardy korun, 
což znamená 969 korun za každého 
z nich. Dojde tedy k navýšení o 49 korun.

Nová legislativa přináší pro rok 2018 také 
snížení limitů na léky pro děti a seniory, 
tedy pro sociálně zranitelné skupiny lidí. 
Změny se týkají dětí do 18 let a osob od 
65 let věku. U nich dojde ke snížení limitu 
na tzv. započitatelné doplatky na částeč-
ně hrazené léčivé přípravky z 2 500 korun 
na 1 000 korun. U osob nad 70 let pak 
bude maximální roční limit započita-
telných doplatků snížen na 500 korun. 
Zdravotní pojišťovny tedy budou svým 
pojištěncům vracet více finančních 
prostředků, jež pojištěnci vynaloží na 
doplatky za léky.

Výše uvedeným zákonem dojde také k roz-
šíření nároku pojištěnce o některé druhy 
očkování hrazené z veřejného zdravotního 
pojištění. Například očkování proti lidskému 
papilomaviru tak nebude jen pro dívky, ale 
i pro chlapce (od 13 do 14 let věku). Vý-
znamně se posílí možnost očkovat „rizikové 
pacienty“, aby následkem onemocnění 
nepodlehli komplikující infekci.

Domácí paliativní péče a konec 
amalgámových plomb
Od roku 2018 je do seznamu zdravotních 
výkonů nově zařazena odbornost domácí 
paliativní péče. Tato změna umožní více 
pojištěncům dožít v domácím prostředí. 
V rámci této odbornosti budou podle 
tzv. úhradové vyhlášky pro rok 2018 
hrazeny multioborové týmy pracující podle 
potřeb pacienta.

Z veřejného zdravotního pojištění bude 
nově hrazena zubní péče, která je pro 

Rok 2018 přináší mnohé změny v legislativě, které se přímo či nepřímo dotknou také 
pracovníků ve zdravotnictví. Přehled těch hlavních jsme v průběhu roku 2017 pravidelně 
přinášeli na stránkách časopisu Synlabianer, tento článek tak shrnuje důležité změny, 
s nimiž je dobré počítat. Jedná se především o vyšší platby za státní pojištěnce, zavedení 
domácí paliativní péče či nižší ochranné limity na léky pro sociálně zranitelné.

pacienty bezpečnější, plně odpovídá 
předpisům EU a zároveň je ekonomicky 
výhodná. Adaptace evropského naří-
zení o rtuti, provedená zákonem číslo 
290/2017 Sb., způsobila, že u dočasných 
zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku 
nad rozsah špičáků včetně a u těhotných 
či kojících žen nebude již jako výplň zubu 
hrazen nedózovaný amalgám, ale skloio-
nomerní cement.

Zlepšení podmínek pro 
vzdělávání zdravotnických 
pracovníků
V průběhu roku 2018 postupně nabu-
dou účinnosti prováděcí právní předpisy 
k zákonu číslo 95/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání odborné způsobilosti 
a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního 
lékaře a farmaceuta, které reagují na změ-
ny provedené v roce 2017 zákonem číslo 
67/2017 Sb., a prováděcí právní předpisy 
k zákonu číslo 96/2004 Sb., o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výko-
nu nelékařských zdravotnických povolání 
a k výkonu činností souvisejících s posky-

továním zdravotní péče (zákon o nelé-
kařských zdravotnických povoláních), jež 
reagují na změny provedené v roce 2017 
zákonem č. 201/2017 Sb. Uvedené prová-
děcí právní předpisy zejména stanoví obory 
nástavbového vzdělávání lékařů a zubních 
lékařů, upřesňují, popřípadě nově upravují 
činnosti zdravotnických a jiných odborných 
pracovníků, minimální požadavky na studij-
ní a vzdělávací programy k získání odborné 
způsobilosti zdravotnických a jiných od-
borných pracovníků a podmínky či průběh 
aprobační zkoušky.

Zákon č. 200/2017 Sb., o státní sociální 
podpoře, zavádí novou kategorii státních 
pojištěnců do systému veřejného zdra-
votního pojištění, a to pro studenty starší 
26 let. Stát tak bude nově platit zdravotní 
pojištění i za studenty v doktorském 
studijním programu. Změna se týká těch 
doktorandů, kteří v doktorském studijním 
programu v prezenční formě studia studují 
prvně a nejsou zaměstnanci nebo OSVČ. 
Ti se díky tomuto zákonu stanou státními 
pojištěnci, a nebudou si tedy muset hradit 
zdravotní pojištění.
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HPV diagnostika nádorů hlavy 
a krku může zvýšit procento 
vyléčených nádorů

VĚDA A POZNÁNÍ

V evropských zemích představují nádory 
v oblasti hlavy a krku u mužů čtvrtý nej-
častější typ nádoru. Počet nových přípa-
dů se mezi lety 2000 a 2010 zvýšil o více 
než 11 %, u žen dokonce o téměř 37 %. 
Jejich výskyt v posledních letech stoupá 
i v České republice. Některý z těchto ná-
dorů je v ČR ročně zjištěn u 1 500 mužů 
a 430 žen a představuje tak 6. nejčastější 
nádor u mužů a 17. u žen. Jak potvrdil 
také výzkum společnosti SYNLAB, z hle-
diska původce onemocnění jsou velmi 
významné papilomaviry HPV.

Až 15 % všech nádorových onemocnění 
je virového původu. „A právě viry HPV jsou 
jejich nejčastější příčinou. HPV viry patří do 
skupiny papilomavirů, jde o jednoduché 
dvouvláknové DNA viry, kterých existuje 
více než 120 druhů. Většina z nich je sice 
neškodná a způsobuje jen takzvané benigní 
léze, několik typů HPV virů je ale naopak 
považováno za velmi účinný karcinogen, 
způsobující například karcinom hlavy 
a krku,“ vysvětluje RNDr. Ing. Libor Staněk, 
PCTM z genetických laboratoří společnosti 
SYNLAB. K přenosu těchto virů dochází 
především orální cestou. V budoucnu se 
předpokládá další nárůst výskytu onemoc-
nění, která tyto viry způsobují.

Laboratorní testy na HPV 
mohou pomoci s indikací 
rakoviny hlavy a krku
Kristýna Glendová pod vede-
ním RNDr. Ing. Libora Staňka realizovala 
v rámci své práce ve společnosti SYNLAB 
studii na vzorcích tkání, jejímž cílem bylo 
potvrdit výskyt infekce způsobené virem 
HPV v souvislosti s onkologickým nálezem 
v hlavě nebo krku.

„Jednoznačně se potvrzuje, že mezi infekcí 
HPV a rakovinou hlavy a krku existuje přímá 
souvislost. Jedná se především o spinoce-
lulární (tzv. dlaždicové) karcinomy v oblasti 
kořenu jazyka, oblasti laryngu (hrtanu), 

orofaryngu (hltanu) a výjimečně také bukální 
oblasti,“ komentuje výsledky své práce Glen-
dová a dodává: „Počet nádorů hlavy a krku 
se zvyšuje, stejně jako počet infekcí HPV viry. 
Testování na tyto infekce se proto jeví z hle-
diska prevence i efektivní léčby v budouc-
nosti nejen jako přínosné, ale jako naprosto 
nutné,“ podotýká Glendová. „Nutností je 
včasná diagnostika onemocnění, ale také 
molekulární testování HPV, a to nejen v rámci 
vysoce rizikových typů, ale také potenciálně 
rizikových typů s významným dopadem pro 
kliniku,“ uzavírá RNDr. Ing. Staněk.

RNDr. Ing. Staněk poukazuje na fakt, že 
HPV pozitivní nádory hlavy a krku mají lepší 
prognózu ve srovnání s nádory HPV negativní-
mi, lépe reagují na chemoterapii a radioterapii 
a mají nižší mortalitu. Jedním z důvodů je 
samotná molekulární podstata karcinogeneze. 
HPV indukovaná karcinogeneze má výrazně 
méně genetických alterací a mutačních změn 
než u nádorů bez virové zátěže.

K rozvoji rakoviny způsobené HPV 
přispívá nespoutaný životní styl 
a nezodpovědný sexuální život
Za posledních třicet let se také zásadně změ-
nil profil „typického nemocného“ s rakovinou 
hlavy či krku. V minulosti byl jedinec s tímto 
druhem karcinomu typově starší osoba, 
většinou manuálně pracující a v anamnéze 
měl rizikové faktory jako kouření, zvýše-
ný příjem alkoholu s dalšími přidruženými 
chorobami a neprokázanou přítomnost viru 
HPV. Dnes je situace jiná, jedná se o mladší 
osoby, vzdělané, dobré tělesné kondice, 
nekuřáky a abstinenty, nicméně s prokáza-
nou přítomností HPV. Tento zaznamenaný 
posun se přičítá změně sexuálních praktik. 
Rizikovými faktory nádorů hlavy a krku jsou 
orální a orálně-anální sexuální kontakty či 
vyšší počet sexuálních partnerů.

Kroků, které vedou ke snížení pravdě-
podobnosti infekce způsobené HPV, je 
několik. Prvním z nich je očkování (preven-

tivně u obou pohlaví), dalšími jsou sexuální 
abstinence, oboustranná partnerská věrnost 
a používání latexových kondomů.

O HPV (lidské papilomaviry, 
z anglického slovního spojení 
human papillomavirus)
Papilomaviry jsou malé onkogenní viry, které 
se řadí do samostatné čeledi Papillomavi-
ridae. Je jich známo více než 120 subtypů, 
infikují většinu vyšších obratlovců, ale nejsou 
druhově přenosné. Z pohledu lidského 
zdraví má význam asi 40 typů. Představují 
celosvětově jedny z nejběžnějších sexuálně 
přenosných patogenů. HPV jsou tak běžné, 
že se s nimi během svého života alespoň 
jednou setká téměř každý sexuálně aktivní 
jedinec. Existuje řada typů HPV, které 
mohou způsobit vznik genitálních bradavic 
(kondylomata), nádorů genitálních oblastí či 
karcinomy hlavy a krku.

HPV se přenáší orálním, vaginálním nebo 
análním sexuálním kontaktem s osobou 
mající virus HPV či kontaktem povrchů kůže 
a sliznic při nepenetrativním styku (u mladých 
lidí např. petting). Nejčastějším přenosem je 
vaginální a anální sexuální kontakt, přičemž 
narušení integrity kůže může přenos viru 
usnadnit. HPV se může na zdravého jedince 
přenést od osoby, která nepociťuje známky 
onemocnění nebo nejeví žádné jeho symp-
tomy. Ty se totiž mohou projevit až po několi-
ka letech od sexuálního kontaktu s jedincem, 
který měl HPV infekci. Nemocný se tak často 
nedopátrá, kdo ho virem nakazil.

Nejrizikovější skupinou osob, co se týká 
nákazy HPV, jsou mladí lidé mezi 17 až 
35 lety. Jak u mužů, tak u žen se jedná 
o přechodnou formu infekce, která je u obou 
pohlaví přibližně stejná. Významný vliv na 
úspěšnost viru má stav imunitního systému 
jedince. Pokud nevzniknou léze, spontánně 
se infekce zahojí do jednoho roku. Inkubační 
doba infekce do prvních příznaků je jeden 
až šest měsíců.

Autor: Zdeněk Soudný

Významným původcem těchto onemocnění jsou HPV infekce.
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Preanalytika

Preanalytickou fází laboratorního vyšetření myslíme soubor všech 
postupů, kterými projde vzorek biologického materiálu od doby, 
kdy je analýza požadována, do chvíle, kdy je vzorek zpracován.

Celý tento proces zahrnuje dobu před 
odběrem biologického materiálu, kam patří 
příprava pacienta na odběr, vlastní odběr 
či jasná identifikace odebraného materiálu, 
a také dobu mezi odběrem a analýzou. V té 
hrají zásadní roli faktory, jako je uskladnění, 
transport do laboratoře, příjem v laboratoři 
či příprava biologického materiálu k analýze. 
Celá preanalytická fáze zásadně ovlivňuje 
vlastnosti vzorku, hodnoty v něm měřené, 
a tím i získání spolehlivého výsledku. Není 
přitom bez zajímavosti, že v preanalytice 
dochází také k největšímu počtu chyb. 
Zatímco samotná analytika se na chybách 
podílí 15 % a postanalytika 23 %, vstupní 
fáze laboratorních vyšetření, preanalytika, 
plnými 62 %!

Důraz klaďme již 
na mimolaboratorní 
preanalytickou fázi
Důležité je nepodcenit již přípravu pacienta 
před odběrem. Velmi důležitá je informova-
nost a disciplinovanost pacienta. Stejně tak je 
významná disciplína pacienta, který by si měl 
být vědom, že v této rovině hraje v laborator-
ním vyšetření důležitou a aktivní roli. Ačkoli je 
informovanost a poučení pacienta o potře-
bách k vyšetření nejčastěji na straně lékaře, 
i samotná odběrová pracoviště a laboratoře 
by měly pomoci s osvětovou činností.

Odběr biologického materiálu je již plně 
v kompetenci odběrového personálu. 
Kromě samotného odborného postupu 
při vlastním odběru je nutné dodržet také 

Autor: Bc. Alena Fálová

identifikaci vzorku. Zajistit, aby byl řádně 
označen, stejně tak i žádanka, která se 
k němu vztahuje. Pokud nelze dodržet 
časový limit transportu vzorku do labora-
toře, je odběrový personál odpovědný za 
další práci se vzorkem s cílem jej zajistit, 
například centrifugací.

Laboratorní preanalytická fáze
Tato fáze začíná příjmem vzorků v laboratoři. 
Nejprve kontrolou shodnosti údajů na žá-
dance a odebraném biologickém materiálu, 
pokud je vše ve shodě, dojde k označení 
čárovým kódem, který je unikátní pro kaž-
dou žádanku i vzorek. Následuje jeho cen-
trifugace (je-li to vyžadováno dle požadavku 
vyšetření), pokud již nebyla provedena na 
odběrovém pracovišti, případně jiná příprava 
biologického materiálu pro samotné vyšetře-
ní. Po centrifugaci je provedena alikvotace 
materiálu (jen u vybraných vyšetření), poté 
dojde k jeho roztřídění dle typu analyzátorů 
a přípravě před vlastní analýzou.

Preanalytická fáze – ovlivnitelné 
a neovlivnitelné faktory
V rámci preanalytiky je vždy potřeba brát 
v úvahu také faktory, které ovlivňují samotné 
vyšetření. Mezi těmi, které jsou neovlivnitelné, 
jsou pohlaví, věk, rasa, etnická a sociální 
skupina, ale také například cyklické změny 
(denní, roční), gravidita nebo současně probí-
hající jiná nemoc. Důležité ale také je zaměřit 
se na faktory, které lze ovlivnit a které mohou 
mít dopad na samotný výsledek laboratorní-
ho testu. Jedná se o stravovací návyky (dieta, 
lačnění či dehydratace), příjem léků (interfe-
rence chemická, farmakologická, biologická), 
fyzickou aktivitu před odběrem, stres či me-
chanická traumata. Do výsledku vyšetření se 
ale může promítnout také kupříkladu poloha 
pacienta při odběru, nadmořská výška či růz-
né diagnostické nebo terapeutické zásahy, 
jako jsou operace, transfuze, infuze, dialýza 
nebo ozařování.
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Základní pravidla pro odběr krve
Ačkoli různá vyšetření mohou mít specifické 
požadavky na pacienty před samotným od-
běrem krve, lze shrnout ty základní, kterých je 
vždy potřeba se držet. Je-li to možné, je vhod-
né jeden až dva dny před odběrem vynechat 
léky (zde je vždy vhodná konzultace s praktic-
kým či odborným lékařem), ale také vitaminy 
či jiné doplňky stravy. Stejně tak je vhodné 
omezit fyzickou námahu, vynechat tučná jídla, 
alkohol a omezit maso. Odběry by se také 
neměly dělat po noční směně. Nejvhodnější je 
odběr provádět v ranních hodinách nalačno. 
Před odběrem nekouřit, nepít kávu, ráno vypít 
přibližně 300 mililitrů neslazeného čaje nebo 
neperlivé vody. Do čekárny odběrového pra-
coviště by pacienti měli přicházet s časovým 
předstihem (nejlépe 30 minut, pokud je to 
možné) a zde v klidovém režimu vyčkat. Odběr 
je nejlépe provádět vsedě či vleže, a to vždy 
z míst bez jizev, hematomů či otoků. Zásadně 
neodebíráme krev ze strany po mastektomii 
(lymfostáza).

Pořadí zkumavek při odběru krve je násle-
dující: zkumavka na odběr hemokultur, sráž-
livá krev, citrát, heparinát, EDTA, NaF. Pokud 
byl pacient na infuzi, provádíme odběr vždy 
z druhé ruky, a to nejdříve jednu hodinu po 
dokapání. Při stanovování hladiny léků (hor-
monů, vitaminů, mineralů) se odběry provádí 
nejdříve za 24 hodin po podání poslední 
dávky. V případě specifických vyšetření je 
navíc nezbytné dodržovat také další speci-
fická doporučení pro chování před odběrem 
i v jeho průběhu.

Odběr krve se provádí vždy v den transpor-
tu vzorku do laboratoře a vždy do předem 

označené nádobky s identifikací pacienta, 
které musí být totožné s údaji na žádance. 
S ohledem na druh vyšetření je nezbytné 
použít nejen vhodný odběrový materiál, ale 
také stabilizační a antikoagulační činidla. Při 
použití škrtidla se paže před odběrem jen 
krátce stáhne, maximálně na 15 sekund, ne-
doporučuje se přitom dlouhé cvičení rukou.

Odběrový systém
Důraz je nezbytné klást také na odběrový 
uzavřený systém – vakuum. Pro většinu 
biochemických vyšetření se upřednostňuje 
zkumavka se separačním gelem, který po 
centrifugaci oddělí krvinky od séra a tím zajistí 
stabilitu vzorku. V některých zkumavkách je 
také přesně nadávkované chemické aditivum 
(protisrážlivé činidlo – K3EDTA, Na citrát, Li 
heparin; antiglykolytické činidlo – NaF). Objem 
odebrané krve musí přitom odpovídat nasta-
venému vakuu v uzavřeném systému. Nepří-
pustné je přelévání krve mezi zkumavkami.

U zkumavky na odběr 
koagulace je nezbytně 
nutné odebrat přesné 
množství krve (po rysku) 
a zachovat poměr 9 : 1. 
V opačném případě 
dojde ke zkreslení vý-
sledku. Výrobce určuje 
za rysku pro správné 

množství vzorku (2,7 ml) horní kraj štítku, 
povolená tolerance je +/− 10 % objemu.

Přeprava a příjem vzorků
K přepravě vzorků se používají specifické 
přepravní boxy, v nichž je pravidelně monito-
rována teplota. Vzorky jsou sváženy na 
denní bázi, a to jak z odběrových pracovišť, 
tak také od lékařů, a to na základě dohody 
o časech svozu. Při příjmu vzorku v labora-
toři se kontroluje jméno a příjmení pacienta 
a číslo pojištěnce. Je-li vše v pořádku, je 
vzorek označen čárovým kódem a poslán k 
dalšímu zpracování. Pokud jsou u doruče-
ného vzorku neshody, je situace neprodleně 
řešena. Biologický materiál může být labora-
toří odmítnut, a to především z následují-
cích důvodů: vzorek nebyl označen, byla 
nesprávně vyplněna žádanka – došlo tak 
k chybě identifikace pacienta nebo poža-
davků na laboratorní zpracování vzorků, 
případně byly žádanka či materiál zvnějšku 
znečištěny biologickým materiálem.

Vložením biologického materiálu do ana-
lytického měřicího systému preanalytická 
fáze končí.

Nejčastější preanalytické chyby a jejich četnost
• Chybějící vzorek nebo požadavek na test 1. Hemolýza 39–69 %

• Špatná nebo chybějící identifikace 2. Chybný odběr 9–21 %

• In vitro hemolýza 3. Nesprávná odběrová nádobka 5–13 %

• Nedostatečné sražení vzorku 4. Sražená krev 5–12 %

• Nesprávná odběrová nádobka

• Nedostatečný objem vzorku

• Nedodržení poměru krev/anticoagulans

• Nedostatečné promíchání vzorku

• Neodpovídající transport a skladovací podmínky

CO JE NEZBYTNÉ PŘI 
VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDANKY

• Jméno a příjmení pacienta

• Číslo pojištěnce, popř. náhradní číslo

• Diagnóza

• Pojišťovna, případně způsob platby

• Datum a čas odběru

• Podpis a razítko objednavatele – 
zdravotnického zařízení

• IČP přidělené zdravotní pojišťovnou

• Číslo odbornosti žadatele vyšetření

• Telefonní kontakt na žadatele 
vyšetření, event. jiný kontakt

• Označení požadovaných vyšetření 
(viz seznamy vyšetření)
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Sérologie střevních infekcí 
a reaktivní artritida
Infekce způsobené rody bakterií Yersinia, 
Campylobacter, Salmonella a Shigella mo-
hou u některých jedinců vyvolat reaktivní 
artritidu (ReA). Tato neinfekční artritida 
může vzniknout v intervalu dvou až šesti 
týdnů po infekci v urogenitálním či gastro-
intestinálním traktu (enteropatická ReA).

Nejčastějšími vyvolavateli jsou Chlamydia 
trachomatis, Shigella flexneri, salmonely a yer-
sinie. Některé studie udávají i úlohu Neisseria 
gonorrhoeae, toto agens však vyvolává častěji 
přímou septickou artritidu. Některé novější 
studie ukazují i na úlohu Streptococcus pyoge-
nes u dětí. Artritida vzniká častěji u HLA-B27 
pozitivních pacientů. Hlavním příznakem je 
artritida, probíhá nejčastěji jako monoartriti-
da, oligoartritida či nesymetrická s převahou 
postižení dolních končetin. Reaktivní artritida 
patří do skupiny spondylartritid a má s nimi 
i další společné rysy – daktylitidy a entezopatie. 
Při postižení páteře může vzniknout sakroiliitida 
a spondylitida. U ReA se vyskytují kožní i sliz-
niční příznaky, přičemž typická je keratoderma 
blennorrhagicum. Z urogenitálních příznaků 
se vyskytuje uretritida, jež je součástí triády 
artritida, uretritida, konjunktivitida, které tvořily 
tzv. Reiterův syndrom (dnes jedna z forem 
ReA). V GIT traktu se nacházejí změny podob-
né ulcerózní kolitidě. Z očních příznaků se může 
vyskytovat konjunktivitida nebo iridocyklitida.

Tab. 1 Bakterie vyvolávající reaktivní artritidu
• Chlamydia trachomatis
• Shigella flexneri
• Salmonella spp.
• Yersinia enterocolitica
• Yersinia pseudotuberculosis
• Campylobacter fetus
• Campylobacter jejuni
• Clostridium difficile
• Chlamydia pneumoniae

Epidemiologie
Přesné údaje nejsou známy. Variabilita 
klinického obrazu je značná, navíc některé 
mimokloubní příznaky jsou mírné a jsou 

přehlédnuty, někdy dokonce u urogenitál-
ních infekcí zatajeny. V literatuře se udává 
incidence 10–30/100 000. Reaktivní artri-
tida typicky postihuje mladé jedince mezi 
20–40 lety; malé děti a starší nemocní jsou 
postiženi méně často. Reaktivní artritida po 
GIT infekci postihuje stejně obě pohlaví, ReA 
po urogenitální infekci je častější u mužů. 
Při některých izolovaných epidemiích infekcí 
rodu Shigella nebo Campylobacter byl 
výskyt artritidy u infikovaných 1–4 %. O dia-
gnóze ReA je však možné uvažovat až do tří 
měsíců po proběhlé infekci.

Yersinie jsou bakterie patogenní pro zvířata 
i člověka. Vyskytují se v půdě a v povrcho-
vých vodách. Zdrojem nákazy je zejména 
maso vepřové, ale i drůbeží, hovězí, skopové, 
dále nepasterované mléko, ústřice. Yersi-
nie způsobují střevní infekce a jsou značně 
lymfotropní (rády napadají tkáně kolem 
červovitého výběžku slepého střeva a imitují 
tak apendicitidu). Nemusí být vždy přítomny 
průjmy, časté jsou bolesti břicha a horečka. 
Někdy navazuje erythema nodosum nebo 
artritidy, zejména u lidí s pozitivitou HLA-B27.

Dalšími významnými střevními bakteriemi 
jsou salmonely. Jsou také patogenní pro 
zvířata i pro člověka. K infekci zoopatogen-
ními salmonelami je nutná poměrně vysoká 
infekční dávka (udává se 105–108). Zdrojem 
bývá drůbež a lidé se nakazí spíš konzumací 
vajec než drůbežího masa. V přenosu se mo-
hou uplatnit také plazi. Charakteristické jsou 
průjmy s vysokou frekvencí stolic, téměř vždy 
bývá přítomna horečka a někdy i zvracení. 
Z dalších komplikací lze uvést například me-
tastatickou infekci aterosklerotických plaků, 
kloubních protéz, osteomyelitidu, hnisavou 
artritidu, eventuálně meningitidu.

Posledním zmiňovaným rodem patogenním 
pro zvířata i člověka je rod Campylobacter. 
Vektorem bývají kuřata, krůty a jiná drůbež, 
nepasterované mléko, kontaminovaná voda, 
ale také přímý kontakt s domácími zvířaty.

Patogeneze
Patogeneze ReA není zcela objasněná. 
Předpokládá se určitá interakce mezi 
HLA-B27 hostitele a určitými bakteriemi. 
Současná evidence ukazuje na důležitost 
sekvence aminokyselin kolem tzv. B kapsy 
antigenu HLA-B27. Artritida je stimulována 
CD8 pozitivními T buňkami, které odpovídají 
na peptidy uvolňované z bakterií, jež jsou 
vázány na HLA-B27.

Diagnostika
Diagnóza spočívá v průkazu artritidy či dalších 
specifických příznaků ReA a v časové asociaci 
s infekcí. Při pátrání po infekci odebíráme velmi 
pečlivě anamnézu (anamnéza průjmu, mírné 
dysurické obtíže, nový sexuální partner, infekce 
u partnera). Dále provádíme laboratorní průkaz 
infekce. Například při pátrání po urogenitální 
infekci provádíme vyšetření z moči nebo stěr 
z uretry či cervixu. Metodikou PCR prokazuje-
me Chlamydia trachomatis. Jinak provádíme 
sérologické vyšetření k průkazu protilátek proti 
chlamydiím. Výtěžnost tohoto testu je limito-
vána častou pozitivitou vyšetření protilátek, 
které kromě Chlamydia trachomatis reagují 
zkříženě i s Chlamydia pneumoniae. Určení 
protilátek proti IgG není dostatečné a mělo by 
být doplněno vyšetřením protilátek proti IgA 
a IgM. Střevní patogeny prokazujeme kultivací 
ze stolice. V době vzniku artritidy však již bývají 
kultivace negativní, takže průkaz spočívá pouze 
v sérologii, přičemž největší výtěžnost má 
diagnostika yersiniové infekce. Dále se stanoví 
reaktanty akutní fáze (sedimentace erytrocytů 
a CRP) a antigen HLA-B27. Ten byl v některých 
hospitalizačních sériích pozitivní až v 90 %, 
ale je pravděpodobně méně frekventovaný ve 
skupinách s mírnějším průběhem.

Prognóza
Prognóza je relativně dobrá, okolo 50 % pa-
cientů se uzdraví kompletně do šesti měsíců. 
Asi 20 % pacientů má prolongovanější průběh 
akutní epizody s určitým přetrváváním mírné 
kloubní bolesti nebo entezopatie. Část pacien-
tů se sice uzdraví, ale má v budoucnu recidivy 
akutní artritidy. Dříve bylo uváděno malé pro-
cento přechodu do chronicity, aktuální data 
uvádějí 30–50 %. Tento průběh může trvat 
i více než rok s těžkými, často systémovými 
projevy s tendencí k vývoji pozdních následků 
(zejména u HLA-B27 pozitivních pacientů), 
obtížně zvládnutelných léčbou.

Léčba antibiotiky je indikována pouze v pří-
padě prokázané chlamydiové artritidy.

Autor: MVDr. Michaela Verčínská

ZE SVĚTA SPOLEČNOSTI SYNLAB
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Jaké služby nabízí SYNLAB Austria
Autor: Zdeněk Soudný

Společnost SYNLAB Austria byla založena 
v roce 1987 jako IMCL, Institut für Medizi-
nische und Chemische Labordiagnostik, 
později přešla pod skupinu FutureLab. Před 
osmi lety se stala členem skupiny SYNLAB.

Rakousko má vysoce rozvinutý systém 
veřejného zdravotnictví. Většina pacientů má 
zdravotní pojištění, které zahrnuje také labo-
ratorní vyšetření. Tržní podíl samoplátcov-
ských vyšetření je zhruba 6 %. Očekává se 
však, že se tento podíl bude v dalších letech 
navyšovat a že segment privátní péče bude 
nabývat na významu. Na to se SYNLAB 
Austria již také připravuje.

Na tomto místě časopisu vám pravidelně představujeme 
jednotlivé země patřící do skupiny SYNLAB.
Nyní se zaměříme na naše jižní sousedy.

SYNLAB má ve Vídni centrální laboratoř 
a sedm odběrových pracovišť. Soustředění 
se na Vídeň má svou logiku, žije tu téměř 
čtvrtina obyvatel země, avšak na druhou 
stranu je zde také velmi konkurenční trh. 
Další odběrové pracoviště má SYNLAB 
v Oberwartu, jižně od Vídně.

Rakouský SYNLAB spolupracuje s širokou 
škálou zákazníků – s praktickými lékaři, 
internisty a gynekology, kteří jsou hlavními 
zákazníky, dále s pacienty, soukromými 
nemocnicemi a klinikami. Služby pokrývají 
celou oblast diagnostického spektra, od 
základních testů až po speciální diagnostiku. 
Většina vzorků se pak zpracovává v centrální 
laboratoři.

SYNLAB Austria je v současné době jed-
ničkou na trhu soukromých nemocničních 
laboratoří v Rakousku. V rámci služeb pro-
vádí řízení nemocničních laboratoří, od jejich 
organizace přes personální management 
až po kontrolu kvality a nákladů. Posledním 
přírůstkem do portfolia je soukromá klinika 
Goldenes Kreuz, která provozuje největší 
soukromou porodnici v Rakousku. SYNLAB 
dosáhl v uplynulých letech stabilního růstu 
a na začátek roku 2018 je naplánováno jeho 
přestěhování do nových moderních prostor.

Široká škála doplňkových služeb
• Elektronický systém umožňující komu-

nikaci mezi lékaři a laboratořemi, který 
zahrnuje elektronické žádanky a výsled-
kové listiny. Zprávy jsou k dispozici jak 
lékařům, tak pacientům prostřednictvím 
vyhrazeného webového portálu a mobilní 
aplikace.

• Vědecká sympozia a odborná školení pro 
lékaře.

• Úplný logistický servis, od vyzvednutí 
vzorku až po doručení výsledkové listiny, 
využívání systému GPS ke sledování 
a plánování tras vozového parku.

• Odborné poradenství pro lékaře a pacien-
ty od týmu vysoce kvalifikovaných lékařů.

Synlab Austria v kostce
založení: 1987 
centrála: Vídeň 
počet zaměstnanců: 180 
počet vyšetření za rok: 10 milionů 
hlavní konkurence: 
Labors.at, Wonnerth & Partner

ZE SVĚTA SPOLEČNOSTI SYNLAB
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Význam kvantitativního 
hemoglobinu ve stolici pro screening 
kolorektálního karcinomu
Autor: MUDr. Petr Kocna, CSc.

Screening kolorektálního 
karcinomu
Zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku, 
především kolorektální karcinom (KRCA), 
jsou druhým nejčastějším zhoubným nádo-
rem v Evropě, stejně jako druhou nejčastější 
příčinou úmrtí na nádorová onemocnění. 
V České republice bylo v roce 2015 dia-
gnostikováno 8 053 pacientů s KRCA 
a 3 756 osob na toto onemocnění zemřelo, 
z toho 2 259 osob (60,14 %) ve stadiu Dukes 
III–IV.(1) Proces kancerogeneze trvá v průměru 
8–10 let. Kvalitně provedeným screeningem 
je proto možné zachytit premaligní stadia, 
především polypy-adenomy, a jejich včasným 
odstraněním zabránit vzniku karcinomu. 
Screening zhoubných nádorů tlustého střeva 
a konečníku je spolu se screeningem kar-
cinomu prsu a děložního hrdla součástí ná-
rodních programů onkologického screeningu 
v souladu s doporučením Rady Evropské 
unie z 2. 11. 2003.

V České republice má screening KRCA 
dlouhou tradici. Pilotní studie s guajakovým 
testem okultního krvácení ve stolici (TOKS) 
byly provedeny již v letech 1979–1984. Ná-
rodní program screeningu byl zahájen v roce 
2000 a Česká republika se tak stala v ce-
losvětovém měřítku druhou zemí, v níž byl 
takový program přijat. Populační screening 

KRCA je organizován od ledna 2014. Pro 
asymptomatické osoby ve věku 50–54 let je 
nabízen každoroční test okultního krvácení 
ve stolici metodou FIT (fecal immunochemical 
test); pro osoby ve věku od 55 let jsou dvě 
varianty – screeningová kolonoskopie nebo 
FIT ve dvouletém intervalu, screeningová 
kolonoskopie je indikována pozitivitou FIT.(2)

Imunochemická detekce okultního krvá-
cení (FIT) je pro screening KRCA nejčastěji 
používanou metodou v Evropě, v součas-
né době ji využívá 18 evropských států. 
Nahrazuje guajakový test, používaný stále 
ještě v 11 státech, primární kolonoskopie se 

používá v sedmi státech a sigmoidoskopie 
ve dvou státech.(3) Screening KRCA ve Spoje-
ných státech amerických zahrnuje mnohem 
širší nabídku testů, včetně DNA analýzy 
stolice, irigografie a CT virtuální kolografie.(4)

Kvantitativní analýza Hb ve stolici
Detekce okultního krvácení testovaného 
pomocí FIT zůstane nejlepší variantou pro 
populační screening kolorektálního karcino-
mu v příštím desetiletí.(5) Uvedená zahraniční 
doporučení se týkají kvantitativní detekce 
hemoglobinu ve stolici, protože podstatným 
důvodem je možnost zahrnout hodnoty FIT 
do algoritmu screeningu KRCA.

Obr. 1 Senzitivita (oranžově) a specificita (zeleně) FIT (OC-Sensor) pro 
detekci KRCA v souboru 2 145 osob indikovaných ke kolonoskopii při 
cut-off 50, 75, 100, 125, 150 a 200 ng/ml
Podle Terhaar Sive Droste et al.15

VĚDA A POZNÁNÍ
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Imunochemické testy k detekci okultního 
krvácení jsou založeny na imunochemické re-
akci hemoglobinu s monoklonální protilátkou 
proti lidskému globinu; specifická detekce 
vylučuje možnost ovlivnění jiným zdrojem he-
moglobinu, odpadá interference chemických 
látek, není nutná speciální dieta a citlivost 
imunochemických testů je několikanásobně 
vyšší než gFOBT.

Kvalitativní imunochemické testy (rapid-testy) 
jsme již v osmdesátých letech minulého sto-
letí porovnávali v kolonoskopicky ověřených 
studiích s gFOBT. Prokázali jsme jejich dvoj-
násobnou citlivost proti gFOBT, ale vzhle-
dem k vysoké falešné pozitivitě nebyl žádný 
z testovaných imunochemických rapid-testů 
doporučen pro screening KRCA. 6) I přes tuto 
skutečnost jsou kvalitativní FIT prováděny 
v 66 % ordinací praktických lékařů, a to do-
konce 13 rozdílnými metodami.(7) Screening 
KRCA proto vykazuje v České republice 
v roce 2016 regionálně rozdílnou pozitivitu 
v rozmezí 4,0–13,3 %(8) a je z těchto důvodů 
v zahraničí kritizován. Na rizika aplikace testů 
POCT (point-of-care testing) pro screening 
kolorektálního karcinomu, především kvali-
tativních rapid testů, upozorňuje nejnovější 
německá studie,(9) která zdůrazňuje, že evrop-
ské směrnice pro zajištění kvality při scree-
ningu rakoviny tlustého střeva doporučují 
pouze testy kvantitativní, zatímco kvalitativní 
FIT nejsou pro screeningový program se 
zaručenou kvalitou obhajitelné.

Stanovení hemoglobinu ve stolici kvantitativní 
analýzou je v současné době optimální meto-
dou, která splňuje kritéria pro screening de-
finovaná Světovou zdravotnickou organizací; 
kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici 
vykazuje pro screening KRCA 90% senzitivitu 
(gFOBT jen 26–35%) a koncentrace hemo-
globinu ve stolici jsou ve vztahu k velikosti lézí 
či závažnosti a stadiu KRCA.(10) Analýza Hb 
ve stolici je automatizovatelná, není ovlivněna 
subjektivním posuzováním testu a umožňuje 
optimalizaci screeningu KRCA volbou kritéria 
pozitivity (cut-off) indikující screeningovou 
kolonoskopii. Kvantitativní FIT lze provádět 
pomocí analyzátorů v laboratořích nebo 
metodami POCT v ambulancích lékařů.

Optimalizace screeningu KRCA
Optimalizace screeningu KRCA zahrnuje 
nejen odborná zdravotnická hlediska, ale 
také aspekty epidemiologické, ekonomické 
a organizační, např. dostupnost screeningo-
vé kolonoskopie, způsob distribuce a analýzy 
testů, kombinaci FIT analýzy s dalšími bio-
markery a v poslední době také personalizaci 
screeningových programů. Většina zahranič-
ních studií je zatím zaměřena na optimalizaci 
hodnoty cut-off FIT(11) nebo na provedení více 
testů místo jednoho, vzhledem k tomu, že 
adenomy krvácejí intermitentně a dříve použí-
vaný guajakový test se prováděl standardně 
ve třech po sobě jdoucích stolicích.

Studie van Roosbroecka(12) ukazuje na sou-
boru 19 542 rezidentů Flanders, že zasílání 
kazety FIT poštou má signifikantně větší 
návratnost (52,3 %) než strategie zvaní osob 
k praktickým lékařům (27,7 %) a detekce 
adenomů nebo karcinomů je 2,68× vyšší.

Kelley(13) porovnával efektivitu jednoho či 
dvou testů při rozdílné hodnotě cut-off, testy 
byly rozesílány poštou a návratnost byla srov-
natelná s předchozí studií – 52 %. Procento 
nezachycených karcinomů při provedení jen 
jednoho testu s cut-off 100 ng/ml je 23,5 % 
a snížením cut-off na 75 ng/ml klesla falešná 
negativita karcinomů na 17,6 %. Srovnatelné 
výsledky prokázala naše pilotní studie(14) s fa-
lešnou negativitou 28,6 % při jednom testu 
s cut-off 100 ng/ml. Primárním požadavkem 
screeningu KRCA je včasná detekce prema-
ligních stadií, adenomů, respektive karcino-
mů ve stadiích I a II. Tento požadavek lze řešit 
co nejnižší cut-off hodnotou FIT, který ovšem 
zvyšuje falešnou pozitivitu a zvyšuje počty 
potřebných kolonoskopií, opakem může být 
snaha o minimalizaci zbytečných kolono-
skopií. Graf na obrázku 1 prezentuje výsledky 
holandské studie(15) na souboru 2 145 osob 
nad 40 let indikovaných ke kolonoskopii, 
ve které byl kolorektální karcinom nalezen 
v 76 případech. Kritérium pozitivity (cut-off) 
doporučené výrobcem FIT (100 ng/ml) vy-
kazuje srovnatelnou 10% falešnou negativitu 
i falešnou pozitivitu. Ekonomický pohled při 
zvážení finančních nákladů na chirurgické 
řešení KRCA s následnou radioterapií a biolo-
gickou terapií doporučuje maximální možnou 

citlivost a cut-off nastavit na 50 ng/ml. 
Opačný pohled při cut-off 200 ng/ml je 
zdůrazňován organizačně s ohledem na 
dostupnost screeningové kolonoskopie nebo 
praktickými lékaři s požadavkem maximální 
specificity. Tento téměř začarovaný kruh se 
snahou o maximální senzitivitu při maximální 
specificitě je dokumentován na obrázku 2.

Požadavek dostupnosti screeningové kolo-
noskopie řeší mnoho studií. Holandská práce 
Wietena(16) zdůrazňuje, že počet endosko-
pií lze snížit o 14 % nebo 11 % zvýšením 
věkové hranice z 50 na 55 let či zvýšením 
cut-off z 10 µg/g na 15 µg/g, přičemž počet 
nalezených adenomů by klesl pouze o 9 % 
nebo 6 %. Zvýšení ceny screeningu a po-
čet nutných kolonoskopií popisuje Castro(17) 
v multicentrické prospektivní studii na souboru 
5 595 osob a doporučuje optimální cut-off kri-
térium 115 ng/ml. Hernandez(18) zdůrazňuje, že 
provedení dvou testů nezvyšuje diagnostickou 
efektivitu, ale zvyšuje cenu a počet prove-
dených kolonoskopií ve vztahu k nalezeným 
neoplaziím. Dánská studie Nielsena(19) navrhu-
je pro snížení počtu zbytečných kolonoskopií 
neměnit cut-off, ale modifikovat screeningový 
protokol na třístupňový, protože počet neza-
chycených neoplazií při zvýšení cut-off byl 
mnohem vyšší, než se očekávalo. Třístupňový 
screening zahrnující nukleozomální sérologic-
ké testy by mohl snížit frekvenci zbytečných 
kolonoskopií až o 25 %.

Laboratorní aspekty FIT
Kvantitativní analýza stanovení koncentrace 
hemoglobinu ve stolici vyžaduje zajištění 
přesného a správného měření nejen pro 
správné nastavení cut-off kritéria pozitivity 
FIT indikující následnou kolonoskopii, ale také 
pro personalizaci screeningových programů. 
Tyto programy jsou v současné době stále 
ještě řešeny na základě FIT+ / FIT– výsled-
ků, nikoliv na základě konkrétních hodnot 
koncentrace Hb ve stolici, které kvantitativní 

Obr. 2 Optimalizace screenin-
gu KRCA a vztah cut-off FIT 
k senzitivitě, efektivitě, specifi-
citě, falešné pozitivitě a počtu 
nutných kolonoskopií

Obr. 3 Hodnoty mg Hb/g stolice FIT testů 
(OC-Sensor, průměr, SD) v souboru 147 
karcinomů podle anatomické lokalizace: 
a) C180–C181 (n = 29), 
b) C182–C183 (n = 30), 
c) C184–C186 (n = 19), 
d) C187–C209 (n = 69).
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analýza nabízí. Nízké hodnoty pod krité-
riem cut-off screeningu 10 µg/g sice nejsou 
indikací ke kolonoskopii, ale mají význam pro 
personalizaci screeningu. Testované osoby 
se dvěma po sobě následujícími koncent-
racemi 8 µg/g měly 14× zvýšené riziko po-
kročilé neoplazie ve srovnání s účastníky se 
dvěma po sobě jdoucími nulovými koncent-
racemi hemoglobinu ve stolici.(20) V laboratoři 
Ústavu lékařské biochemie a laboratorní 
diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice 
v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Kar-
lovy jsme provedli v letech 2008–2017 přes 
25 tisíc FIT; retrospektivní analýzou bylo na-
lezeno 147 kolorektálních karcinomů, falešná 
negativita 18,5 % a 11 karcinomů (7,48 %) 
vzniklo během 12 měsíců po provedení FIT 
s negativním výsledkem, 5 karcinomů (3,4 %) 
u osob pod 50 let. Hodnota FIT není ovliv-
něna lokalizací KRCA, levostranné tumory 
mají koncentraci Hb ve stolici 318,5 µg/g 
(SD 364,1 µg/g) a pravostranné tumory 
258,8 µg/g (SD 313,4 µg/g); viz obrázek 3.

Výsledky kvantitativní analýzy Hb ve stolici se 
vyjadřovaly analytickým aspektem v jednot-
kách ng/ml. Odběrové kazety se vzorkem 
stolice mají u jednotlivých výrobců rozdílnou 
koncentraci stolice vztaženou na objem pufru 
a zdánlivě podobné koncentrace hemoglobi-
nu získané rozdílnou metodikou mohou vést 
k velmi rozdílným klinickým interpretacím. Ex-
pertní skupina World Endoscopy Organiza-
tion (WEO) navrhla již před pěti lety jednotku 
µg Hb/g stolice a jednoduchou strategii pro 
přepočítávání hodnot FIT výsledků,(21) nicmé-
ně tato změna jednotek dosud nebyla pro 
screening v České republice akceptována. 
Detailně se věnuje preanalytické fázi stanove-
ní Hb ve stolici Rapi(22) a ve studii dokládá, že 
rozdíl mezi metrologicky ověřenou hmotností 
odebrané stolice a hodnotou deklarovanou 
výrobci je v rozsahu od 56 % do 121 %. 
V současné době je velmi obtížná přenosi-
telnost výsledků kvantitativní analýzy Hb ve 
stolici provedené na analyzátorech s rozdíl-
nou technologií. Standardizaci stanovení Hb 
ve stolici se proto věnuje nejen expertní sku-
pina WEO, ale od června 2017 také expertní 
pracovní skupina Fecal Immunochemical 
Testing při International Federation of Clinical 
Chemistry (IFCC).

Evropské směrnice pro zajištění kvality při 
screeningu rakoviny tlustého střeva proto 
doporučují pouze testy kvantitativní, kde lze 
kontrolu kvality spolehlivě zajistit. Spolehlivost 
kvantitativní analýzy Hb ve stolici zajišťuje 
v České republice systém externí kontro-
ly kvality podle standardů definovaných 
v ISO 15189, který nabízí společnost SEKK. 
Program pro okultní krvácení (FOB) byl 
zařazen do programu externího hodnocení 
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kvality (EHK) v lednu 2012. FOB kontrolní test 
je určen výhradně ke kvantitativnímu stano-
vení koncentrace Hb ve stolici a je nabízen 
rovněž ve verzi pro POCT analyzátory, které 
používají někteří praktičtí lékaři. Jeon(23) pub-
likoval v korejské studii kontrolu kvality mezi 
1 250 účastníky. Hodnocení kvalitativních FIT 
od devíti různých výrobců vykázalo správné 
vyhodnocení negativního vzorku pouze 
v 11 %, kvalitativní testy v roce 2015 použí-

valo 569 účastníků (71 %). Kvantitativní FIT 
na sedmi rozdílných analyzátorech používalo 
235 účastníků (29 %). Tato studie rovněž zdů-
razňuje nutnost změny používaných jednotek 
na µg/g stolice. Česká společnost klinické 
biochemie (ČSKB) doporučuje pro stanove-
ní okultního krvácení a screening v České 
republice jednotný postup, doporučuje vý-
hradně kvantitativní FIT a výsledky vyjadřovat 
v jednotkách µg Hb/g stolice.(24, 25)
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