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Příspěvek laboratoře 
k prevenci hemolýzy 
u vzorků

J. Kotrbatý, P. Sečník

Úvod
Mezi běžně nabízené služby laboratoře patří mož-
nost konzultace. Předmětem konzultace nemusí 
být pouze indikace nových vyšetření a interpretace 
výsledků, ale i konzultace v oblasti dodržování zásad 
správné preanalytické fáze. Vzhledem k tomu, že 
preanalytická fáze „produkuje“ až 80 % všech chyb, 
jedná se o téma nesmírně důležité. Nejčastější chy-
bou preanalytické fáze je hemolýza vzorku (1).

Hemolýza
Hemolýza je kompozitum z řeckých slov „haima“ 
(krev) a „lysis“ (ztráta, uvolnění) a označuje stav, 
kdy došlo k prasknutí membrány erytrocytů a vylití 
vnitrobuněčného obsahu do mezibuněčného prosto-
ru. Jako „hemolytické“ se označují vzorky zbavené 
erytrocytů s příměsí hemoglobinu. Primárním dů-
vodem, proč se hemolýzou zabývat a měřit ji je, že 
mění vzhled a hlavně složení biologické tekutiny 
(2), čímž působí interferenci při měření některých 
analytů a ovlivňuje tak kvalitu vydávaných výsledků 
(3). Důvodem sekundárním (ne však zanedbatel-
ným) je, že incidenci hemolýzy je možné využít 
jako ukazatel kvality celého procesu preanalytické 
fáze, tedy nejen vlastního odběru, ale také trans-
portu vzorku (1). Dříve byla hemolýza posuzována 
vizuálně, což s sebou přinášelo potíže především 
z důvodu neobjektivity. Doporučení ČSKB z roku 

2010 jednoznačně doporučuje nahradit jej automa-
tizovaným měřením hodnoty hemolytického indexu 
(4). Úlohou laboratoře je:
l  hemolytické vzorky identifikovat,
l  na základě přesně daných pravidel posoudit vliv 

přítomné hemolýzy na požadovaná vyšetření,
l  informovat subjekty požadující vyšetření o pří-

tomnosti hemolýzy ve vzorku,
l  monitorovat incidenci hemolýzy,
l  edukovat odebírající personál za účelem snižo-

vání incidence hemolýzy.
V dnešní době informačního boomu má pracovník 
laboratoře nepřeberné množství materiálů, které 
může (vedle svých zkušeností) využít při přípravě 
edukačních materiálů nebo školení. Je možné využít 
buďto zdroje národní (např. FONS, KBM apod.) 
nebo zdroje mezinárodní (např. www.ncbi.nlm.
nih.gov nebo server firmy Becton Dickinson www.
specimencare.com, který se specializuje přímo na 
preanalytickou fázi). Na webu firmy Becton Dic-
kinson je možné také najít přehlednou tabulku (5) 
popisující nejen faktory způsobující hemolýzu, ale 
také opatření, jak hemolýze z dané příčiny zabránit 
nebo ji alespoň minimalizovat. Tyto faktory jsou 
rozděleny do šesti oblastí:
1)  Klinický stav (in vivo hemolýza)
2)  Odběr vzorku
3)  Transport vzorku
4)  Preanalytická úprava vzorku
5)  Zpracování
6)  Uložení vzorku
Vybraná doporučená opatření pro minimalizaci 
hemolytických vzorků v rámci preanalytické fáze 
(volně přeloženo z www.specimencare.com):

1. Hemolýza způsobená klinickými faktory u pacienta (in vivo)

Zdroj hemolýzy a jejich možné důsledky Opatření
- Metabolické poruchy (např. nemoci jater), 
chemické vlivy (např. farmakoterapie v závislosti 
na dávce), fyzikální vlivy (např. umělé náhrady 
srdečních chlopní) a infekční činitelé (např. bak-
terie) mohou zvýšit fragilitu erytrocytů a způsobit 
jejich prasknutí
- DIC, popáleniny, krevní náhrady, HELLP syn-
drom a hemolytické anémie (např. AIHA)

Zkontrolovat anamnézu pacienta a jeho současný 
klinický stav jako možné příčiny in vivo hemo-
lýzy
Porovnat vzorky od téhož pacienta. Pokud jsou 
všechny vzorky hemolytické, in vivo hemolýza 
může být potvrzena
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2. Hemolýza způsobená odběrem vzorku

Zdroj hemolýzy Opatření
Katétr, intravenózní odběr 
- Krev při odběru proudí přes odběrovou sou-
stavu s různým vnitřním průměrem (katetry, 
spojky…). Výsledná turbulence může způsobit 
prasknutí erytrocytů 
- Poznámka: Je-li to možné, krev by měla být 
odebírána přednostně z periferní žíly.

Zajistit pevnost a těsnost všech spojů
Vyhnout se během odběru turbulencím v krev-
ním řečišti. Zajistit volný průtok krve katetrem 
(bez zalomení apod.)
Sestavit odběrovou soustavu s ohledem na mini-
malizaci odporu při průtoku krve a mechanické 
poškození erytrocytů. (např. vyloučit ostré úhly)
Nekombinovat jednotlivé pomůcky pro odběr 
od různých výrobců bez příslušného ověření 
kompatibility
Odebírat uzavřeným systémem
Preferovat katetry o větším průměru
Používat speciální zkumavky vyráběné jako zku-
mavky s pomalým plněním

Kapilární odběr 
- Nadměrný mechanický tlak v okolí místa 
odběru může způsobit zvýšení tlaku v kapilárách 
vedoucí k hemolýze vzorku 
- Použití lancety, jejíž hloubka řezu není valido-
vána  
- Poznámka: Detekce hemolýzy v kapilární krvi 
obvykle není možná.

„NEŽDÍMAT“ prst nebo patu pacienta použitím 
nadměrného tlaku
NENABÍRAT krev, která je rozmazaná nebo 
kápnutá mimo místo vpichu, protože částečně 
koagulovaná krev může způsobit hemolýzu
Používat lancety, které mají validovanou hloubku 
řezu

Velikost jehly 
- Příliš velký vnitřní průměr kanyly. (např. 18G): 
Krev je nasávána rychleji a prudčeji, což může 
mít za následek hemolýzu a poranění žíly.  
- Příliš malý vnitřní průměr kanyly (např. 25G): 
Při použití otevřeného odběrového systému, 
mohou erytrocyty prasknout kvůli nadměrné 
aspiraci silou. Krev proudí přes extrémně malý 
otvor pod velkou silou. To může způsobit, že se 
stěna erytrocytu protrhne.

Výběr jehly vhodné pro danou velikost žíly, její-
mu umístění a stavu pacienta
Používat speciální zkumavky vyráběné jako zku-
mavky s pomalým plněním

Místo venepunkce 
- Cévy v alternativních místech odběru mimo an-
tekubitální oblast jsou často fragilnější a mnohem 
náchylnější k poranění 
- Odběr z hematomu, nebo jeho okolí, má za 
následek nevhodnou kvalitu vzorku

Provádět odběr přednostně z antekubitální 
oblasti kdykoliv je to možné. V případě nutnosti 
provést odběr z jiného místa, použít jehly s prů-
měrem 22G nebo 23G
Odběry provádět v co největší vzdálenosti od 
hematomu

Dezinfekční roztoky použité při venepunkci 
- Pokud se nenechá dezinfekce na bázi alkoholu 
před odběrem dostatečně oschnout, může způso-
bit hemolýzu

Nechat dezinfekční roztok před odběrem dosta-
tečně uschnout

Doba zatažení paže turniketem 
- V případě ponechání zataženého turniketu 
(Esmarch) příliš dlouhou dobu, dojde k he-
mokoncentraci. Změněné osmotické poměry 
způsobí hemolýzu

Povolit turniket jak nejdříve je to možné
Turniket by neměl být zatažen déle než 1 minutu
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Zdroj hemolýzy Opatření
Traumatizující odběr 
- Hemolýza může být důsledkem poškození žíly 
jehlou při nepřesně zvoleném místě vpichu

Dodržovat zásady správné venepunkce.
Nesnažit se opakovanou repozicí jehly po vpichu 
nebo opakovaným nápichem jehly „najít“ cévu. 
Zvolit jiné místo odběru

Typ odběrové nádobky 
- Nesprávně zvolený typ odběrové nádobky může 
způsobit hemolýzu, zejména u některých patolo-
gických stavů

V závislosti na stavu žil pacienta zvolit vhodnou 
odběrovou zkumavku s ohledem na množství 
vakua
Použití speciálních zkumavek s menším vakuem 
(s pomalým plněním) pomáhá snižovat hemolýzu

Náplň odběrové zkumavky 
- Nesprávný poměr koncentrace aditiv (K – oxa-
lát, EDTA) a odebrané krve může způsobit 
prasknutí erytrocytů

Plnit zkumavky po požadovanou hladinu, aby se 
zajistil správný poměr krev-aditivum

Prudké promíchání vzorku způsobuje prasknutí 
erytrocytů

Vzorek promíchat jemným otočením zkumav-
ky o 180° nahoru a dolů. Opakovat dle pokynů 
výrobce

Nepromíchání vzorku s aditivy jednak naruší 
poměr jejich koncentrace s odebranou krví a do-
jde k hemolýze (K-oxalát), jednak brání funkci 
aditiva

Vzorek promíchat jemným otočením zkumav-
ky o 180° nahoru a dolů. Opakovat dle pokynů 
výrobce

Přestříknutí krve přes jehlu do odběrových 
zkumavek není vhodné z důvodu mechanického 
poškození erytrocytů 
- Pokud nelze jinak, musí být prováděno pod co 
nejmenším tlakem a velikost stříkačky musí být 
adekvátní odebíranému objemu (v příliš velkých 
stříkačkách dochází ke srážení a hemolýze)

Před použitím prověřit pohyblivost pístu stříkačky
Ujistit se, že velikost stříkačky je adekvátní odebí-
ranému objemu
Převádět krev ihned po odběru do odběrové 
zkumavky
Netlačit na píst při převodu krve do vakuové 
odběrové zkumavky
Převádět krev do zkumavky pod úhlem tak, aby 
pomalu stékala po stěně dolů.

3. Hemolýza způsobená transportem vzorku

Původ vzorku: gynekologicko-porodnická a no-
vorozenecká odd., akutní příjmy, JIP a ARO 
- tato oddělení používají často k odběru katetry 
- závažnost zdravotního stavu pacientů na oddě-
leních JIP, ARO, akutních příjmech atd. zvyšuje 
pravděpodobnost in-vivo hemolýzy

viz sekce „Katetr, intravenózní odběr“

Transport potrubní poštou 
- hemolýza při transportu potrubní poštou může 
být způsobena prudkými změnami rychlosti, 
úhly a celkovou délkou systému potrubí a v ne-
poslední řadě nedostatečným odtlumením 
vzorku v přepravované patroně

Ověřit certifikaci potrubního systému pro pře-
pravu biologického materiálu
Zajistit dostatečné odtlumení vzorku v patroně
Vyvarovat se vysokých rychlostí. Snížit rychlost 
na hladinu kompatibilní s akceptovatelným 
množstvím hemolytických vzorků
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Transport po sanitáři 
- vzorky mohou být při transportu vystaveny 
nevhodným podmínkám a zacházení, včetně 
pozdního doručení, což může způsobit hemolýzu

Poučit sanitáře o zásadách manipulace s bio-
logickým materiálem a požadavcích na časové 
kritérium transportu vzorků
Připravit speciální podmínky pro transport vzor-
ku, pokud je požadováno
Oddělit sérum/plasmu od buněčné složky do 2 
hodin po odběru, pokud není specifikováno jinak
Použít vhodný transportní kontejner, zajistit 
vhodnou teplotu, a pokud je to možné, zajistit 
vertikální transport vzorků

Délka trvání transportu 
- kontakt erytrocytů se sérem/plasmou po delší 
době způsobuje hemolýzu

Oddělit sérum/plasmu od buněčné složky do 2 
hodin po odběru, pokud není specifikováno jinak
Používat odběrové zkumavky s gelovým separáto-
rem k oddělení séra/plasmy od krvinek
Dohlížet na splnění podmínek a zásad transportu 
biologických vzorků

Teplota během transportu 
- Prasknutí erytrocytů může nastat při zvýšené 
teplotě, při zmrazení vzorku nastává prasknutí 
erytrocytů vždy

Uchovávat vzorky při teplotě +20 až +25 °C 
pokud není stanoveno jinak
Použít vhodný transportní kontejner
Zajistit vhodnou teplotu, a pokud je to možné, 
vertikální transport vzorků
Pokud vzorek vyžaduje transport na ledu, ujistěte 
se, že jde o tající led, který zajistí konzistentní 
teplotu +2 až +8 °C a zároveň nedojde ke zmra-
zení vzorku
Vzorky by během transportu neměly být zmraze-
ny, pokud není stanoveno jinak

4. Hemolýza způsobená preanalytickou úpravou vzorku

Doba mezi odběrem a centrifugací 
- kontakt erytrocytů se sérem/plasmou po delší 
době způsobuje hemolýzu

Oddělte sérum nebo plasmu od buněk centrifu-
gací do 2 hodin od odběru, pokud není specifiko-
váno jinak

Teplotní extrémy během centrifugace  
způsobují prasknutí erytrocytů

Ujistit se, že teplota při centrifugaci je v souladu 
s doporučením výrobce
Při použití zkumavek s gelovým separátorem 
postupovat dle doporučení výrobce. Obecně by 
teplota neměla klesnout pod +4 °C

Rychlost centrifugace 
- centrifugace při nevhodně vysoké odstředivé 
síle může způsobit prasknutí erytrocytů

Ujistit se, že centrifugace probíhá za podmínek 
(odstředivá síla, čas) stanovených výrobcem
Zkontrolovat anamnézu a stav pacienta kvůli 
možné fragilitě erytrocytů
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Špatná integrita gelové dělící vrstvy 
- některé faktory, jako užívání kontrastních látek, 
zvýšené koncentrace plasmatických proteinů atd., 
mohou ovlivnit propustnost gelové bariéry mezi 
sérem/plasmou a krvinkami, které mohou volně 
prostupovat do séra/plasmy, což vede k jejich 
hemolýze. 

Zajistit podmínky centrifugace stanovené výrob-
cem (odstředivá síla, čas)
Zkontrolovat anamnézu a diagnózu pacienta
Zajistit skladování odběrových zkumavek při 
vhodné teplotě

Recentrifugace vzorku 
- Při recentrifugaci vzorku se erytrocyty dostávají 
do opětovného kontaktu se sérem a lyzované 
buňky jsou homogenizovány v séru/plasmě

Nerecentrifugovat zkumavky s gelovým separáto-
rem. V případě potřeby recentrifugovat alikvot
U bezgelových zkumavek uchovávat alikvot 
séra/plasmy

Závěr
Ze zdrojů dostupných na www.specimencare.com 
je možné připravit kvalitní edukační materiál pro 
odebírající personál, případně zde hledat náměty 
na řešení problematických situací, se kterými se 
v laboratoři v rámci monitorování preanalytické 
fáze setkáváme. Je velmi pravděpodobné, že do bu-
doucna se snaha o minimalizaci incidence hemolýzy 
ve vzorcích rozšíří také do dalších laboratorních 
oborů (6).
Na Pracovišti laboratorních metod IKEM je hemo-
lýza v biochemických vzorcích zjišťována měřením 
hemolytického indexu. Na základě hodnoty tohoto 
indexu jsou číselné výsledky, které mohou být hemo-
lýzou ovlivněny, nahrazeny textovým komentářem 
„hemolýza“. Jednotlivá oddělení IKEM jsou v rámci 
pravidelného čtvrtletního vyhodnocení neshod 
v preanalytické fázi informována nejen o tom, kolik 
hemolytických vzorků za dané období měla, ale také 
jak se tyto počty vyvíjejí v čase. Pro všechna oddě-
lení připravujeme pravidelná školení a semináře 
o preanalytické fázi (poslední odborná konference 
na téma: „LABORATORNÍ PRAXE“ se v IKEM 
uskutečnila 6. 12. 2011).
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