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Obsoletní laboratorní 
vyšetření 

B. Friedecký

Objevují se a jsou nabízena stále nová laboratorní 
vyšetření. Specifičtější, citlivější a zejména dražší. 
Jedním z logických důsledků by mělo být elimi-
nování vyšetření starších, méně efektivních pro 
laboratorní diagnostiku. Která by to měla být? Která 
laboratorní vyšetření lze považovat za skutečně 
obsoletní a s klidným svědomím je vyřadit z labo-
ratorních nabídek klinikům a ušetřit tak mimo jiné 
i finanční náklady, které by mohly být přesunuty 
právě na zmíněná vyšetření modernější a efektivněj-
ší. V době celosvětové finanční krize jde o problém 
více než aktuální (a prozatímní podceňování tohoto 
jevu u nás bude v nejbližší budoucnosti málo platné). 
Nesouvisí tento problém při hlubším zamýšlení 
s bezpečností péče o zdraví pacientů a s etickým 
rozměrem zdravotnictví? 

V prosincovém čísle bulletinu Clinical Laboratory 
News (AACC) z roku 2007 byly uveřejněny výsledky 
malé ankety, zabývající se tímto problémem. Bylo 
osloveno 467 zdravotnických profesionálů,z toho 
368 laboratorních pracovníků. Z analytů klinické 
biochemie vedlo tabulku obsoletních analytů vyšet-
ření prostatické ACP(53 %). Následovala Bence-
Jonesova bílkovina v moči (51 %),těsně sledovaná 
vyšetřením LD a jejich isoenzymů(47 %).Za zmínku 
ještě stojí CK MB, bez něhož by se obešlo 21 % 
tázaných.

V následné diskuzi bylo tázáno na problém obsolet-
ních výsledků devět uznávaných expertů laboratorní 
medicíny v USA. Nejzajímavější se zdál být názor 
na vyšetření kardiálních markerů. Z pěti z nich, 
tázaných na problém CK MB pouze jediný z nich byl 
na rozpacích a vyhnul se přímému odmítnutí tohoto 
parametru, i když jasně uznal prioritu troponinů. 
Čtyři považovali CK MB za analyt, který může být 
bez problémů vyřazen z laboratorního spektra.
Z těchto čtyř se jeden vyjádřil o CK MB patrně 
s určitou dávkou zlomyslnosti jako o markeru, 
který by mohl mít význam v rozvojových zemích. 
Čtyři experti byli tázáni také na vyšetření LD a jeho 
izoenzymů. Žádný z nich nepovažoval tento analyt 
za nadále přínosný.

Nahlédnutím do textů webového portálu Lab-
TestOnLine zjistíme jejich dobrou shodu s výše 
uvedenými názory. Prostatická ACP není zde vůbec 
uvedena, LD a její izoenzymy nejsou za kardiální 
marker považovány a troponiny jsou hodnoceny 

výše, než CK-MB. Potud je vše v pořádku, bohužel 
jen zdánlivém. Všimněme si poněkud blíže dat, 
uveřejněných v bulletinu FONS ve čtvrtém čísle 
roku 2008 (autoři M. Pollak a P. Štern). Nelze samo-
zřejmě považovat stanovení AST za obsoletní, nic-
méně třetí místo v četnosti laboratorních vyšetření 
pro ambulance a desáté místo pro nemocnice určitě 
neodpovídá klinickému významu tohoto vyšetření. 
Těžko vysvětlitelná jsou data o nákladech na vyšet-
ření troponinů pro ambulantní zařízení vzbuzující 
pochybnosti o kvalitě indikací srdečních markerů, 
zejména při uvážení souvislosti s požadovanými 
hodnotami TAT. Nesouvisí to s atypickou četností 
vyšetření AST a CK (25 místo v žebříčku analytů 
pro ambulantní služby)? Není například možné, že 
se vyšetření troponinů občas a někde používá v 21. 
století jako potvrzení výsledků CK a AST?

Vždy budou nějaká obsoletní laboratorní vyšetření. 
Každý progres je doprovázen příslušnou dávkou 
konzervativismu, myšlenkového regresu a omeze-
ných technologických možností. Ještě před 10 lety 
by asi nebylo považováno vyšetření prostatické 
ACP za beznadějně obsoletní. V současnosti nelze 
v konfrontaci s PSA o jeho naprosté zastaralosti 
pochybovat. A to ještě proces standardizace stano-
vení PSA není u konce a již se vyvíjejí metody dia-
gnózy onemocnění prostaty pomocí proteinových 
profilů získaných metodami moderní proteomiky.
Neodbytně mě napadá myšlenka, zda zastaralost 
některých metod není souhrnem nejen malé schop-
nosti působit progresivně na klinické lékaře, ale 
možná i nedostatečné schopnosti reagovat na vývoj 
moderních analytických technologií.

Data z jiných systémů EHK a výrobní programy 
firem, produkujících laboratorní diagnostika jasně 
ukazují, že se nejedná o český specifický problém, 
ale že zastaralé metody jsou v masovém měřítku 
používané a (právě proto) produkované. Prezento-
vaná studie z Clin Lab News je rozsahem souboru 
nevýznamná, otázky, které pokládá, jsou však velmi 
významné a stálo by za pokus na ně aspoň částečně 
odpovědět. 

ObsOletní metOdy v eHK 
K orientaci ve stavu používání zastaralých metod 
v klinické biochemii jsme použili několika dat 
z archivu výsledků SEKK.

Počet účastníků kontrolního programu kardiální 
markery narostly od roku 2000 do roku 2008 z 92 
na 206, to je o 124 %. V roce 2000 používalo 43,5 % 
účastníků stanovení CK-MB, v roce 2008 klesl ten-
to podíl na 25 %. Kardiální troponiny v roce 2000 
používalo 82 % účastníků cyklů, ale v roce 2004 už 
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tento podíl narostl na 95 % a v následujících letech 
se udržoval v rozmezí 97-98 %.
V roce 2000 se účastnilo kontroly měření ACP 42-
46 % účastníků, v roce 2001 tento podíl mírně poklesl 
na 39-43 %, v následujícím roce byl tento obsoletní 
analyt z programu SEKK vyřazen. V roce 2007 došlo 
na přání některých účastníků k obnovenému zařazení 

prostatické frakce ACP do kontrolního programu. 
Účast však nedosahuje ani 5 % všech účastníků, což 
je v souhlase se zastaralostí tohoto vyšetření. 
Stav u měření LD však v období mezi roky 2000-
2008 žádnou významnou změnu neprodělal. V roce 
2000 byla účast při kontrole tohoto analytu 63 %, 
v roce 2008 dokonce 67 %.


