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Testování analyzátoru 
Premier Hb9210TM

Malášková L.

Úvod
Hemoglobin dospělého člověka je obvykle tvořen 
HbA (97 % z celkového množství), HbA2 (2,5 %) 
a HbF (0,5 %). HbA se skládá ze čtyř polypepti-
dových řetězců - dvou řetězců α a dvou řetězců β. 
Chromatografická analýza HbA  identifikuje několik 
minoritních hemoglobinů (HbA1a, HbA1b a HbA1c), 
které jsou souhrnně označovány jako HbA1, rychlý 
– „fast“ hemoglobin, protože v elektrickém poli 
migrují mnohem rychleji než HbA. 
HbA1c vzniká reakcí glukózy s N-terminálním 
reziduem valinu každého β-řetězce HbA za tvorby 
nestabilní Schiffovy báze. Schiffova báze může 
disociovat nebo projít Amadoriho přesmykem za 
vzniku stabilního ketoaminu, HbA1c.
Vznik glykovaného hemoglobinu je v podstatě ire-
verzibilní a koncentrace v krvi závisí jak na životnosti 
červených krvinek (asi 100 - 120 dnů), tak na kon-
centraci glukózy. Protože rychlost tvorby glykovaného 
hemoglobinu je přímo úměrná koncentraci glukózy 
v krvi, představuje koncentrace glykovaného hemo-
globinu integrované hodnoty glukózy v předchozích 
8 až 12 týdnech. 
Nestabilní meziprodukty (Schiffova báze) mohou 
být zahrnuty do měření HbA1c především v běžných 
iontově výměnných metodách a mohou produkovat 

zavádějící vysoké výsledky (1).  Labilní frakce se 
rychle mění s akutními změnami koncentrace glu-
kózy v krvi, a proto není ukazatelem dlouhodobé 
kompenzace glykémie.       

Principy stanovení
Existuje řada metod, kterými lze stanovit koncentra-
ci glykovaného hemoglobinu. Mezi nejčastěji použí-
vané patří imunochemické stanovení a stanovení 
pomocí HPLC. V případě chromatografie lze využít 
iontově výměnnou vysokotlakou chromatografii 
nebo afinitní HPLC.
Testovaný analyzátor Premier Hb9210TM pracuje na 
principu afinitní boronátové chromatografie.
První použití boronátové afinitní chromatografie 
bylo popsáno v práci Mallia a spolupracovníků 
(2). 
Glykované proteiny (hemoglobin a plazmatické 
proteiny) obsahují 1,2-cis-diolové skupiny, které se 
u neglykovaných proteinů nevyskytují. Tyto diolové 
skupiny představují podstatu dělení glykovaných 
a neglykovaných proteinů metodou boronátové 
afinitní chromatografie. V této analytické metodě 
se naváže kyselina boronová na povrch nosiče 
v koloně.  Při průchodu roztoků proteinů kolonou 
se glykovaná složka zadrží na koloně v důsledku 
tvorby komplexu diolové skupiny s boronátem, 
zatímco neglykovaná složka je eluována z kolony. 
Následně je eluována glykovaná složka, která je ve 
vazbě komplexu nahrazena elučním činidlem.

Obr 1. Afinitní vazba glykovaného proteinu
Analyzátor Premier Hb9210TM  pracuje na principu 
boronátové afinitní chromatografie a vysokotlaké 
kapalinové chromatografie. Analytická kolona 
obsahuje aminofenylboronovou kyselinu navázanou 
na porézní polymer (gel). Hemolyzované vzorky 
jsou nastříknuty na kolonu v mobilní fázi, kterou 
představuje pufr A. Glykovaná složka se váže na 
boronát, zatímco neglykovaná složka prochází kolo-
nou na detektor, kde je detekována při 413±2 nm.  
Po eluci neglykované složky je systémem změněna 

mobilní fáze z pufru A na pufr B, který nahradí 
navázanou glykovanou složku postupující kolonou 
na detektor. 
Schéma celého procesu je uvedeno na obrázku 2.

Výsledky
V laboratoři FN Brno byl analyzátor Premier 
Hb9210TM  (výrobce Trinity Biotech, Irsko) testován 
po dobu jednoho měsíce a výsledky stanovení byly 
porovnávány s výsledky systému, který laboratoř 
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rutinně používá a který pracuje na principu iontově 
výměnné vysokotlaké chromatografie. 
Pacientské vzorky byly nejdříve změřeny na systému 
používaném v laboratoři a ihned poté na analyzátoru 
Premier Hb9210TM, výjimkou byla jediná série, která 
byla měřena až po třech dnech (jednalo se o víkend).

Postupy přípravy a měření kalibrátorů a kontrol-
ních vzorků jsou na obou analyzátorech velmi 
podobné.
Obsluha analyzátoru je po zaškolení a s použitím 
manuálu snadná. Software analyzátoru je uživatel-
sky velmi příjemný, pro rutinní práci stačí obsluze 
orientace v základní pracovní obrazovce. Během 
měsíčního provozu nezaznamenala obsluha žádný 
větší problém.
Celkem bylo během měsíčního testování změřeno 
889 vzorků, z tohoto počtu stanovení jen ve 23 
případech byla zjištěna nedostatečná plocha píků 
pro vyhodnocení a nebyl vydán výsledek (toto je 
možné jednoduše odstranit změnou v nastavení 
parametrů přístroje, které však nebyly upravovány 
z důvodu zachování stejných podmínek měření). Do 
výsledného srovnání byly zahrnuty všechny namě-
řené výsledky, přesto shoda se stávajícím systémem 
ve FN Brno byla více než vyhovující. 

Obr. 2.

Obr. 3.
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Obr. 4.
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Obr. 5.
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Obr. 6.
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Obr. 7.
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Závěr
Během měsíčního testování byla prokázána použitel-
nost přístroje Premier Hb9210TM v rutinní laborato-
ři. V průběhu práce jsme ocenili snadnost obsluhy, 
přehlednost při vyhodnocování získaného výsledku 
(na chromatogramu jsou pouze 2 píky) a rychlost 
přístroje (stanovení za 66 sekund).
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