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POCT II. - používané 
systémy
D. Springer

Mezi POCT prostředky můžeme zařadit i jedno-
rázové detekční proužky pro vyšetření moče nebo 
domácí testy pro určení těhotenství. Systémy POCT 
využívají různých analytických principů, mezi které 
patří reflexní fotometrie, spektrofotometrie, imuno-
chromatografie, elektrochemické principy, elektric-
ká impedance,  imunoturbidimetrie i fluorescence. 
Močové proužky slouží ke kvalitativnímu či semi-
kvantitativnímu vyšetření základních parametrů 
(hemoglobin, leukocyty, bilirubin, urobilinogen, 
glukóza, pH, dusitany, ketolátky, ale nyní též 
kreatinin a albumin. Využívají barevné chemické 
reakce a intenzita zabarvení každé zóny odpovídá 
koncentraci vyšetřovaného analytu.
Imunochromatografické proužky využívají imu-
nochemický princip stanovení a mají široké využití  
- stanovení troponinu, infekčních antigenů nebo 
protilátek (Chlamydia trachomatis, streptokoky 
skupin A, Helicobacter pylori, HIV). Nejrozšířenější 
jsou domácí těhotenské testy, které stanovují hladinu 
choriového gonadotropinu (hCG) v moči, případ-
ně ovulační testy detekující zvýšené množství LH 
(luteinizační hormon) v moči a slouží k předpovědi 
ovulace. Často jsou využívané i jednorázové testy 
pro screening drog, a to jak v moči, tak ve slinách. 
Imunochromatografické systémy obsahují obvykle 
ještě kontrolní linii, která se vybarví vždy, pokud je 
test funkční. Druhá, detekční linie je pak zvýrazněna 
pouze v případě pozitivity testu.
Nejběžnější skupinou POCT systémů, tedy spoje-
ní přístroj – testovací proužek, jsou glukometry 
pracující na principu biosenzorů. Využívají enzy-
matickou reakci glukózy s glukosooxidázou nebo 
glukosodehydrogenázou s elektrochemickou detekcí. 
Glukometry jsou používány diabetiky, praktickými 
lékaři, diabetology, pediatry, ale také většinou nemoc-
ničních oddělení. Není možné je používat u paci-
entů s poruchami periferního oběhu (dehydratace, 
hyperglykemicko-hyperosmolární stav, hypotenze, 
šok), s kyslíkovou terapií, s léčbou vysokými dáv-
kami redukujících látek, u dialyzovaných pacientů, 
novorozenců a pacientů s výraznou hyperlipidémií. 
Všechny hodnoty nad 15 mmol/l a pod 3 mmol/l 
musí být ověřeny v klinické laboratoři.
Glukometry v ambulancích je třeba pravidelně 
kontrolovat srovnáním s příslušnou laboratoří 
minimálně jednou ročně. Povolená odchylka hod-

noty naměřené glukometrem od hodnoty naměřené 
v laboratoři při koncentracích ≥ 5,6 mmol/l může 
být maximálně 15 %. Při koncentracích pod 5,6 
mmol/l musí být odchylka menší než +/- 0,8 mmol/l. 
Na stránkách www.cskb.cz je k dispozici Doporuče-
ní k použití, výběru a kontrole glukometrů. 

Koagulometry fungují nejčastěji na elektroche-
mickém principu. V posledních letech dochází ke 
zvýšení počtu osob, u kterých je nezbytná anti-
koagulační léčba a z ní plynoucí nutnost kontroly 
a případné úpravy medikace. Roste tak význam 
POCT systémů pro stanovení protrombinového 
času s výsledky udávanými v jednotkách INR 
(International Normalized Ratio), které k tomuto 
účelu využívají praktičtí lékaři. Při výběru vhodného 
přístroje je třeba prokázat srovnatelnost výsledků 
získaných v laboratoři, kde se používá ke stanovení 
protrombinového testu citrátová plazma, a POCT 
systému, který pracuje s plnou krví a kde je odlišný 
i způsob detekce konečného bodu reakce. Obvykle 
je doporučeno periodicky provádět vnitřní kontrolu 
kvality současným vyšetřením periferní krve na 
POCT přístroji a vyšetřením citrátové plazmy od 
téhož pacienta.

Imunoturbidimetrickou reakci využívají velmi 
často POCT přístroje ke stanovení CRP (C reaktivní 
protein). Praktický lékař pro děti a dorost řeší něko-
likrát denně otázku, jakou léčbu zvolit u nemocných 
s akutním onemocněním. Zda doporučit antibi-
otikum, účinné jen na bakteriální onemocnění, 
nebo zvolit symptomatickou terapii. Stanovení 
CRP v ordinaci lékaře umožňuje zahájení včasné 
antibiotické léčby. Imunoturbidimetrický princip 
stanovení je shodný s metodami používanými 
v klasické biochemické laboratoři. Zároveň jsou tyto 
systémy kalibrovány s návazností na certifikovaný 
referenční materiál, takže je možné předpokládat 
shodu výsledků laboratorních a POCT.

Boronátová afinitní analýza využívá specifické 
reakce glykovaného hemoglobinu HbA1c, při které 
dochází ke zhášení fluorescence boronátového kon-
jugátu. Přístroj pak měří fluorescenci, která odpovídá 
koncentraci HbA1c. Vyšetření hladiny HbA1c v krvi 
je považováno za rutinní a nejefektivnější nástroj 
sledování terapie u diabetu mellitu. Požadavky na 
analytickou kvalitu nejsou v literatuře formulovány 
jednotně, nejčastěji je uváděn požadavek preciznosti 
měření vyjádřený variačním koeficientem CV ≤ 4 %, 
bias < 4 %, a celkovou chybou měření menší než 10 %.  
Systém by měl mít srovnání s metodou stanovení 
HbA1c v klinické laboratoři s platným certifikátem 
o EHK. Schopnost přístrojů POCT vyhovět těmto 
požadavkům by měla být rozhodujícím kritériem 
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pro jejich výběr. Uživatel musí být schopen zajistit 
vnitřní kontrolu kvality i EHK a zároveň systema-
tickou a preventivní údržbu POCT zařízení. Měření 
na systémech POCT nepředstavuje zlepšení péče 
o diabetiky. Tyto přístroje by měly být používány 
pouze tehdy, pokud není trvale a rychle dostupné 
kvalitní a standardizované stanovení glykovaného 
hemoglobinu HbA1c v klinické laboratoři s vybu-
dovaným systémem posuzování a zabezpečování 
kvality. Systémy POCT je nutno před používáním 
verifikovat a v praxi kontinuálně kontrolovat. 
Kazetové systémy (cartridge) můžeme rozdělit na 
jednoanalytové přístroje/kazety  pro jednorázové 
použití např. kazety pro vyšetření prokalcitoninu 
nebo na multifunkční, kde můžeme vyšetřit základní 
spektrum statimových analytů (ionty, pH, troponin, 
kreatinin, glukóza, koagulace apod.), čehož využívá 
například rychlá záchranná služba. 
V současnosti jsou běžně dostupné POCT systémy 
ke stanovení markerů srdečního poškození, tedy 
troponinu (TnI nebo TnT),  CK-MB mass a myo-
globinu, ale také markeru srdečního selhávání BNP 
nebo tromboembolického markeru - D-dimeru. 
Tato vyšetření je možné s výhodou využít při prv-
ním kontaktu lékaře s nemocným i na pracovištích 
intenzivní kardiologické péče při podezření na 
akutní infarkt myokardu, ale jen tehdy, kdy není 
dosažitelné laboratorní stanovení těchto markerů 
do 60 minut. 
Testy pro stanovení krve ve stolici
Rakovina tlustého střeva je jedním z nejčastějších 
onkologických onemocnění mužů a žen. Jednorá-
zové testy, které je možné zakoupit v lékárně nebo 
jsou nabízeny v ambulancích praktických lékařů 
a gynekologů, mohou odhalit přítomnost krve ve 
stolici. Příčinou krvácení může být rakovina tlustého 
střeva nebo žaludku, polypy, vředová choroba, či 
další onemocnění trávicího traktu. Tyto testy mají 
vysokou falešnou pozitivitu, ale také negativitu, 

není možné je kvantitativně vyhodnotit a rozhodně 
nemohou sloužit jako podklad k doporučení na 
kolonoskopii. V současné době je pro screening 
kolorektálního karcinomu (KRCA) doporučeno 
použití kvantitativních testů, s přesně nastaveným 
kritériem pozitivity (cut-off) a externí kontrolou 
ověřenou přesností a správností analytického proce-
su. Kvantitativní hodnota koncentrace hemoglobinu 
ve stolici umožňuje jak lékaři, tak i pacientovi, pod-
statně spolehlivěji posoudit výsledek testu a riziko 
kolorektálního karcinomu.
Spolu s vývojem nových technologií pro použití 
v POCT se bude rozšiřovat i význam a rozšíření 
takových systémů, které svou rychlou odpovědí 
budou moci ušetřit čas při stanovení diagnózy, 
a tím i náklady na akutní léčbu. Velký rozvoj těchto 
technik zaznamenávají v USA, Kanadě, Austrálii 
a v dalších zemích, kde je velká vzdálenost od 
místa péče do zdravotnických laboratoří. Některé 
nadšené světové trendy nelze transformovat bez 
uvážení do našich podmínek, kde je obydlenost 
území a síť zdravotnických zařízení velmi hustá. 
V následujících letech se bude rozvíjet neinvazivní 
testování s využitím analýzy extracelulární teku-
tiny pomocí nanotechnologií a s přenosem údajů 
prostřednictvím mobilních technologií a využívaní 
zobrazovacích technik. POCT v budoucnu zahrne 
jistě také vyšetření DNA či RNA. 
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