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NACBlog

B. Friedecký

NACB (Národní akademie klinické biochemie) 
je vědecký orgán Americké asociace klinické 
biochemie (AACC). Je známa zejména tvorbou 
řady doporučení (guidelines) z oblasti laboratorní 
medicíny, které obvykle představují velmi ceněné 
odborné a vědecké texty. Tato doporučení jsou 
známa jako Laboratory Medicine Practical Guides 
(LMPG) Informace o organizaci a činnosti NACB 
jsou dostupné přes www.aacc.org. Od ledna 2011 
existuje a je přístupný blog NACB (NACBlog). 
Obsahuje krátké texty, pojednávající o závažných 
tématech laboratorní medicíny, psané experty na 
daná témata. Blog je otevřený, nepřetržitě přístupný 
ke čtení a komentování a komunikovat s ním lze 
nejen z webové stránky www.aacc.org, ale i pomocí 
Facebooku nebo Twitteru. 
Pro informaci poskytuji velmi stručný komentář 
k některým článkům s přáním příjemné četby a za-
jímavých diskuzí. 

Leden 2011
Kreatinin v séru. 
Lepší, než jeho samotný výsledek je poskytovat 
současně také hodnotu eGFR. Pak lze dosáhnout 
významně vyšší klinické citlivosti. Významná je 
nízká biologická variace (nižší, než u cystatinu 
C) a dostupnost spolehlivě určených referenčních 
intervalů pracovní skupinou IFCC v roce 2008. 
Referenční intervaly IFCC jsou zjištěny s použitím 
enzymatické metody stanovení. 

Ultrasensitivní stanovení cTn. 
Mělo by být spojené s odstupňovaným hodnoce-
ním výsledků podle dosažené preciznosti měření. 
Hodnota CV % ≤ 10 vyhovuje mezinárodním 
doporučením, hodnota CV % 10-20 je považována 
za klinicky použitelnou, hodnota CV % > 20 je kli-
nicky nevyhovující. Nové generace ultrasenzitivních 
stanovení cTn, které jsou na trhu, umožňují kvanti-
fikovat již ≥ 95 % všech výsledků měření (možnost 
stanovení populačních referenčních intervalů 
v blízké budoucnosti). 

Únor 2011
Pseudohyponatremie. 
Shrnutí polozapomenutého, ale často se vyskytujícího 
problému, vznikajícího u vzorků sér s atypicky vysoký-
mi koncentracemi lipidů a proteinů a projevujícího se 
falešně sníženou koncentrací je uvedena závislost pseu-
dohyponatrémie na použité metodě, jmenovitě vliv 
použití u metody přímé fotometrie (bez ředění vzorku). 

Identifikace pacienta 
pomocí čárového kódu nemusí být dostatečně spo-
lehlivá. Možné závady spočívají ve funkci tiskárny, 
identifikačním náramku, v umístění vytištěného 
barkódu. Zdůrazňuje se nezbytnost verifikace zaří-
zení s barkódem před jeho rutinním používáním. 

Kontrola pacientů s inzulinovou 
terapií pomocí glukometrů. 
Problémy možných hypoglykemií s často fatálními 
důsledky, cílové hodnoty glykémie, samotná vhod-
nost glukometrů pro tento účel. 
Je spolehlivější plazmatická glukóza na lačno nebo 
HbA1c k detekci diabetu a jeho rizika? Stručně jsou 
uvedeny argumenty pro obě vyšetření bez definitivní 
odpovědi. 
Březen 2011
Informace o novorozeneckém bilirubinu, interpre-
tačních nomogramech a o transkutánním stanovení 
jeho koncentrace. 
Duben 2011
Hmotnostní spektrometrie
Krátký, ilustrativní referát o současnosti a bu-
doucnosti hmotnostní spektrometrie v klinické 
laboratoři. Je možný, zejména díky aplikaci MS/MS 
metody a módu MRM očekávat razantní průnik do 
rutinních měření metabolitů i enzymů v nepříliš 
vzdálené budoucnosti. 
Květen 2011
Chyba měření glukometrů
Dosavadní, normou ISO 15197 uvedená tolerovaná 
chyba glukometrů 20 % ve srovnání s laboratorní 
metodou, představuje, jak bylo opakovaně zjištěno, 
závažné riziko pro zdraví pacientů. Je nově navr-
hovaná hodnota chyby 15 % od laboratorní metody 
dostatečnou zárukou kvality glukometrů? Nebo je 
třeba zvolit toleranční limit 10 nebo dokonce 5 %. 


