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Transport vzorků  
do laboratoře  
pneumatickou  
potrubní poštou
M. Bunešová, B. Friedecký

Dlouhá historie
Transport vzorků do laboratoří pneumatickou 
potrubní poštou je někdy považován za velmi mo-
derní záležitost. Možná není obecně známé, že první 
potrubní pošta byla uvedena do provozu v Londýně 
již v roce 1857. V roce 1865 provozoval berlínský 
poštovní úřad již 40 km potrubní pošty. V Praze 
byl systém potrubní pošty v činnosti od roku 1887 
a dosahoval rychlosti transportu až 10 m/s.
Dnešní nástup tohoto druhu transportu v nemoc-
nicích je zejména spojen s firmou Profiterm Group. 
Mezi zákazníky této firmy s nainstalovanými sys-
témy potrubní pošty jsou na firemních webových 
stránkách uvedeny IKEM Praha, FN Praha Motol, 
FN Hradec Králové a Slezská nemocnice Opava. 
Rychlá doprava laboratorních vzorků rychlostí až 6 
m/s (údaj firmy Profiterm Group) je hlavní funkcí 
zařízení. V době bleskového elektronického pře-
nosu písemných a obrazových informací je rychlý 
transport vzorků naléhavý. Starší ze spoluautorů 
článku se s použitím potrubní pošty setkal (a sám ji 
používal) již počátkem šedesátých let při brigádnické 
práci v ocelárně Vítkovických železáren a zůstala mu 
zafixovaná vzpomínka na akustický efekt transportu, 
blízký zvuku proudového stíhače. Po dlouhé řadě let 
se s ní setkává znovu a opět zejména s otázkou, jaké 
rychlosti transportu má být dosahováno.

Význam pro klinické laboratoře
Používání potrubní pošty k transportu vzorků 
biologických materiálů napomáhá k významnému 
zkrácení doby odezvy (TAT) laboratorních vyšetření. 
Omezuje chyby, vznikající při transportu vzorků ob-
služným personálem zdravotních zařízení. Transport 
vzorků do laboratoří představuje obecně pro pacienty 
významné riziko chyb a každé jeho zlepšení, které 
vede ke kvalitě a neporušenosti vzorků je žádoucí. 
Auta se značením převozu krve, křižující ulice velko-
měst, v nás vždy vyvolají němou otázku, zda a nakolik 
je neporušenost a použitelnost dopravovaných vzorků 
zachována. Tato otázka zůstává zatím bez jasných 
odpovědí. Obzvlášť v intenzivní a urgentní péči je 
význam transportu potrubní poštou, zejména v kom-
binaci s elektronickým požadováním laboratorních 
vyšetření, důležitý (Guss 2008). 

Co je nezbytné pro dosažení kvality vzorků, trans-
portovaných potrubní poštou? Obecné zásady 
hodnocení kvality transportu potrubní poštou byly 
souhrnně publikovány teprve před nedávnou do-
bou (Plebani 2011). Vědecká komise mezinárodní 
federace klinické chemie a laboratorní medicíny 
IFCC pro preanalytickou fázi GPSC (Global Pre-
analytical Scientific Committee) vytvořila a na 
svých webových stránkách www.specimencare.com 
zveřejnila souhrn edukačních materiálů o tomto 
transportu. Lze jej najít pod názvem „Preanalytical 
Best Practice Posters- Transport by pneumatic tub“ 
již od  26. 10. 2011. 
Zásady transportu potrubní poštou podle GPSC lze 
ve stručnosti shrnout do tří bodů
1.  Certifikace celého dodaného a nainstalovaného 

systému pneumatické pošty.  
2.  Nastavení rychlosti transportu v systému na 

vhodnou hodnotu.
3.  Dokonalá fixace transportovaných zkumavek 

tlumící vrstvou k zábraně protřepávání obsahu 
transportovaných zkumavek. Pohyb zkumavek 
v potrubní poště během transportu vede k pre-
analytickým chybám, způsobeným zejména 
poškozením až rupturou membrán erytrocytů 
a trombocytů. 

Vliv potrubní pošty na výsledky 
laboratorních vyšetřování
Již před lety bylo popsané zhoršení analytické kvality 
výsledků měření krevních plynů vlivem interference 
okolní atmosféry během transportu (Astles 1996, 
Collinson 2002). Uvádí se možné zhoršení kvality 
hematologických parametrů. Zejména trombocyty 
a erytrocyty jsou citlivé na podmínky potrubní 
pošty. Případná trombolýza a hemolýza silně ovliv-
ňují i řadu biochemických vyšetření. Toto téma 
se zatím vyskytuje v odborné literatuře nejčastěji 
(Kratz 2007, Bolliger 2009, Huebner 2010, Braun 
2009, Sodi 2004). Vztah mezi nastavením parametrů 
potrubní pošty a výsledky biochemických vyšetření 
byl popsán zcela nedávno v práci (Streichert 2011). 
Vliv transportu potrubní poštou byl sledován srov-
náním s transportem, provedeným „ručně“. Byla 
sledována zejména rychlost potrubní pošty a její 
vliv na biochemická vyšetření. Dosažené výsledky 
byly ověřeny v další laboratoři. Autoři učinili ná-
sledující závěry:
l rychlost pohybu vzorků nemá překročit hodno-

tu 1,5 m/s, jinak se možnost ovlivnění výsledků 
zvyšuje

l nepříznivé parametry potrubní pošty vedou 
k zvýšení počtu hemolytických vzorků a násled-
nému ovlivnění výsledků
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l z biochemických vyšetření je nejvíc ovlivněna 
kvalita měření K+, AST, LD

l z hematologických vyšetření se jeví nejchoulos-
tivější počty trombocytů a monocytů

l při rychlostech nad 1,5 m/s počet chyb roste

Klíčový problém – kvalita vzorků 
Transport vzorků pomocí potrubní pošty dovoluje 
velmi rychle dodat vzorky bez nutnosti používat 
kurýrní služby, která je zatížena lidskou chybou. 
Nicméně i potrubní pošta by měla být nastavena 
tak, aby její používání negativně neovlivňovalo 
kvalitu transportovaných vzorků. Výrobci příslušné 
techniky ve svých datech příliš akcentují hledisko 
dosahované rychlosti a nedostatečně zdůrazňují 
pro laboratoř a pacienty prvořadé hledisko kvality 
transportovaných vzorků. Je pravděpodobné, že 
dodavatelé pracují jen s hledisky nemocničních 
techniků a manažerů, ne však s požadavky labo-
ratorních pracovníků. Zdravotnické zařízení by si 
proto mělo vytvořit a otestovat svůj vlastní pracovní 
postup používání potrubní pošty k transportu bio-
logických vzorků s ohledem na maximální kvalitu 
transportovaných vzorků biologických materiálů 
(Felder, 2011). Základními parametry, které by 
měly být jasně definované a přísně dodržované, 
jsou vhodná rychlost transportu, mnohdy nižší, než 
uvádějí výrobci ve svých dokumentacích, a dobrá 
fixace vzorků. Je třeba dívat se na podmínky insta-
lování a provozu potrubní pošty z hlediska potřeb 
pacientů, bezpečnosti zdravotní péče, minimali-
zace pacientských rizik, nikoli pouze z hledisek 
technických parametrů. Větší rychlost transportu 
a nerespektování perfektní fixace dopravovaných 

vzorků může znamenat jejich nižší kvalitu. Spolu-
práce specialistů ze všech zainteresovaných oborů 
je i zde nezbytná.
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