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Preanalytická fáze

P. Malina

ZPráva o „2nd EFLM-Bd 
EuroPEan ConFErEnCE on 
PrEanaLytiCaL PhasE“
Ve dnech 1.-2. 3. 2013 jsem se zúčastnil konference 
spolupořádané Evropskou federací laboratorní 
medicíny a společností Becton-Dickinson v ho-
telu Westin v chorvatském Záhřebu. Rád bych se 
s Vámi podělil o poznatky, které byly na konferenci 
prezentovány.
Jak už z názvu vyplývá, konference byla výhradně za-
měřena na preanalytickou fázi laboratorních vyšet-
ření a podotýkám, že nejen biochemických. Všemi 
sděleními se jako červená nit vinula problematika 
preanalytických laboratorních chyb a možností 
jejich redukce. Zazněla celá řada témat:
1. Laboratorní chyby
2. Indikátory kvality preanalytické fáze
3. Odběry žilní krve
4. Krevní plyny
5. Pediatrické vzorky
6. Lipemické vzorky
7. Audit preanalytické fáze
8. Preanalytika u močových vzorků
9. Preanalytika v molekulární biologii
10. Preanalytika hematologických vyšetření

Přednášejícími byli renomovaní odborníci, kteří na 
dané téma řadu let publikují a věnují se mu. Většina 
sdělení byla prezentována velmi poutavě, ale vyskytli 
se i klasičtí „uspavači hadů“. Jednoznačně největší 
ovace sklidila přednáška profesora Paličky týkající 
se preanalytické fáze molekulárně-biologických 
vyšetření, na což jsme byli spolu s dalšími účastníky 
z České republiky náležitě pyšní.
Avšak pokročím již k jednotlivým sdělením a konkrét-
ním poznatkům. Po úvodních poznámkách prof. Any-
Marie Šimundič, jakožto předsedkyně organizačního 
výboru, vystoupil se shrnujícím sdělením prof. Mario 
Plebani z Padovy (Itálie). Jeho pojednání se týkalo 
laboratorních chyb, indikátorů kvality a jejich využití 
v redukci chyb.  Podle definice je preanalytická chyba 
cokoli, co se objeví před analýzou vzorku a může zhor-
šit „přesnost“ (accuracy) nebo „celistvost“ (complexity) 
laboratorních výsledků, a tudíž kvalitu zdravotní péče 
a bezpečnost pacienta. Podle různých autorů tvoří 
podíl preanalytických chyb na všech laboratorních 
chybách 46-68 % (viz obr. 1). Prof. Plebani opakovaně 
zdůraznil nutnost zaměřit se i na chyby v tzv. pre-pre-

analytické fázi, tzn. zejména na problémy týkající se 
indikace a požadování laboratorních testů. Zde existují 
tři základní varianty pochybení: 
a) Potřebný test není objednán
b) Místo potřebného testu objednán nepotřebný
c) Test byl nepotřebný, ale přesto byl objednán
Z denní praxe všichni víme, jak často k takovýmto 
„omylům“ dochází, což znamená jednak zdržení dia-
gnostického či léčebného procesu, jednak nadměrné 
další vyšetřování a z něj plynoucí riziko poškození 
pacienta. Na druhé straně si dovedu představit, jaké fi-
nanční prostředky by se daly ušetřit omezením indikací 
nepotřebných či úplně zbytečných testů. Dále prof. Ple-
bani uvedl, jaké jsou nejčastější laboratorní chyby:
10 nejčastějších preanalytických chyb:
1. Chybějící vzorek nebo požadavek na test 
2. Špatná nebo chybějící identifikace
3. In vitro hemolýza
4. Nedostatečné sražení vzorku
5. Nesprávná odběrová nádobka
6. Kontaminace infuzí
7. Nedostatečný objem vzorku
8. Nedodržení poměru krev/antikoagulans
9. Nedostatečné promíchání vzorku
10. Neodpovídající transport a skladovací podmínky
Podrobně se prof. Plebani věnoval indikátorům 
kvality, a to zejména těm, které sledují kvalitu prea-
nalytické fáze. Indikátory kvality jsou měřitelné, ob-
jektivní a kvantitativní ukazetele klíčových součástí 
laboratorní činnosti a vypovídají o tom, do jaké míry 
laboratoř dosahuje požadavků a očekávání zákazní-
ků. Jsou nástrojem, který umožňuje kvantifikovat 
kvalitu vybraného aspektu péče porovnáním s urči-
tým kritériem. Na identifikaci a stanovení cílových 
hodnot indikátorů kvality se podílela pracovní sku-
pina IFCC (Working Group: Laboratory Errors and 
Patient Safety) – jejich webová stránka je dostupná 
na adrese: www.ifcc-mqi.com. Bohužel ne vždy, se 
dají data pro výpočet indikátorů kvality jednoduše 
získat – příkladem jsou následující indikátory:
1.	 PRE-QI-1	Počet	požadavků	s	klinickou	otáz-

kou	u	ambulantních	pacientů/Celkový	počet	
požadavků	u	ambulantních	pacientů

2.	 PRE-QI-2	Počet	odpovídajících	(relevantních)	
požadavků	na	testy	ve	vztahu	ke	klinické	otáz-
ce	 u	ambulantních	 pacientů/	 Celkový	 počet	
požadavků	 s	 položenou	 klinickou	 otázkou	
u	ambulantních	pacientů.	

V našich podmínkách si nedovedu dost dobře 
představit jinou než takřka nulovou hodnotu těch-
to indikátorů. Ideální pro evidenci resp. výpočty 
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indikátorů kvality je sofistikovaný laboratorní infor-
mační systém. Pokud si „chybné“ vzorky specificky 
značíme a z LISu dostaneme informaci o počtu 
těchto chybných vzorků a celkovém počtu vzorků, 
je získání hodnot indikátorů kvality velmi snadné, 
což uvedu na následujícím příkladu:
PRE-QI-16: Počet vzorků dodaných v neodpo-
vídajícím čase od odběru/Celkový počet vzorků 
– čitatele evidujeme v LISu (OpenLIMS firmy 
STAPRO) – v případě, pokud překročí čas od odběru 
do dodání vzorku do laboratoře stanovenou dobu 
(např. S_Kalium od mimonemocničních lékařů nad 
4 hod), přidá laborantka do žádanky fiktivní metodu 
„NESHODA“ a do výsledku uvede označení typu 
– zde překročení času. Na konci měsíce získáme 
počet „NESHOD“ daného typu a celkový počet 
vzorků a vypočteme hodnotu daného indikátoru, 
kterou lze porovnat s požadovanou specifikací – ta 
má čtyři úrovně (optimální, žádoucí, minimální 
a nepřijatelná). Důležité je také sledování trendu 
indikátoru v čase. Podrobnější informace k indi-
kátorům kvality, jejich výčet a „cílové hodnoty“ lze 
nalézt v on-line verzi prezentace prof. Plebaniho, jak 
bude uvedeno na závěr článku.
Dvě prezentace byly věnovány odběrům žilní krve, 
jakožto velmi důležitému preanalytickému proce-
su, kde může jednak vzniknout řada chyb, jednak 
může dojít k poranění zdravotnického personálu 
ostrými předměty s potenciálně nebezpečnými 
důsledky (přenos HIV, hepatitid atd.). Prof. Šimun-
dič shrnula průzkum na uvedené téma, který byl 
proveden ve 28 evropských zemích. V řadě z nich 
jsou k dispozici národní doporučení, která podávají 
návod vyčerpávajícím způsobem. Vycházejí z násle-
dujících dokumentů: CLSI H3-A6 Procedures for 
the Collection of Diagnostic Blood Specimens by 
Venipuncture; Approved Standard-Sixth Edition 
(CLSI, 2007) a WHO guidelines on drawing blood: 
best practices in phlebotomy (WHO, 2010). Výuka, 
nácvik a dodržování guidelines snižuje riziko chyb 
a zlepšuje kvalitu péče o pacienty.
Prof. Lippi z Itálie se věnoval analýzám krevních 
plynů. Vyjmenoval možné chyby, které při jejich 
vyšetřování mohou vznikat: 
1.	 PREANALYTICKÁ	FÁZE:	

a. chybná identifikace pacienta /nesprávné 
údaje na žádance

b. požadavek na vyšetření není dokumentován
c. nebalancovaný  heparin/nebo jeho nespráv-

ná koncentrace
d. vzorek odebrán ze žíly a nikoli z arterie 
e. smíchání žilní a arteriální krve během od-

běru

f. nekompletní/špatná heparinizace vzorku 
díky:
i. nedostatečnému objemu vzorku   
ii. nedostatečnému promíchání vzorku

g. kontaminace vzduchem (bubliny vzduchu 
ve vzorku)

h. in vitro hemolýza
i. sražené vzorky
j. špatné skladovací podmínky (čas & teplota)

2.	 ANALYTICKÁ	FÁZE
a. přepsání  - nesprávné zadání údajů a ID 

pacienta 
b. analytická chyba

3.	 POSTANALYTICKÁ	FÁZE
a. chyby při zápisu výsledků
b. nesprávná interpretace výsledků

A dále uvedl doporučení, která by neměla být opo-
menuta při analýze acidobazických vzorků:
1. Používejte odpovídající procedury pro identifi-

kaci pacienta a vzorku
2. Vyšetřujte pacienta za bazálních a stabilních 

podmínek s vyloučením úzkostného stavu (např. 
hyperventilace)

3. Striktně dodržujte anaerobní podmínky při 
odběru (žádné bubliny)

4. Před analýzou vzorek dostatečně promíchejte
5. Upřednostňujte balancovaný heparin v práško-

vých formulích
6. Analyzujte vzorek co nejdříve (do 30 min) nebo 

ho chlaďte při 2-4 °C po dobu méně než 1 h

Dr. Anne Vassault z Francie ve sdělení zajímavě 
kombinujícím angličtinu s francouzštinou hovořila 
o specifických problémech pediatrických vzorků. 
Zdůraznila, že je třeba používat odpovídající metodu 
a analyzátor schopný pracovat s malým objemem 
vzorků (redukce mrtvého objemu) a nastínila pro-
blematiku častých hemolytických vzorků s ohledem 
na stanovení bilirubinu. Dále prezentovala vlivy na 
postanalytické procesy: Interpretace závislá na věku 
a pohlaví a nutnost komunikace mezi odpovědnými 
laboratorními pracovníky a kliniky. Na závěr zdůraz-
nila požadavek normy ISO 15189 na revizi požado-
vaného objemu vzorku: Laboratoř musí periodicky 
prověřovat požadavky na objem vzorku odebíraného 
venepunkcí (a dalších vzorků jako mozkomíšní 
mok), aby se ujistila, že nejsou odebírány nedosta-
tečné ani nadbytečné objemy vzorků.
Problematiky lipemických vzorků se týkalo sdělení 
N. Nikolac ze Záhřebu. Zdůraznila nezbytnost 
využívání lipemického indexu i jeho nedostatky. 
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Praktické problémy s využíváním Lipoclearu ilu-
struje obr. 2. Na podrobnosti odkazuji do on-line 
verze prezentace.
Velmi zajímavá byla přednáška R. A. Bowena 
z Department of Pathology, Stanford University, 
School of Medicine v USA týkající se interferencí 
zkumavek a jejich víček s některými stanovovanými 
analyty. Z jejich závěru vyplynulo, že laboratorní 
pracovníci, výrobci zkumavek a výrobci diagnostik 
by měli společně pečlivěji sledovat vliv zkumavek 
a jejich součástí na laboratorní testy, aby předešli či 
minimalizovali tyto vlivy.
Informace o dalších prezentacích se mi do článku 
již bohužel nevejdou, nicméně všechny vyžádané 
přednášky jsou on-line dostupné na odkazu http://
www.preanalytical-phase.org/programme . Neméně 
zajímavá sdělení z první konference konané v Parmě 
roku 2011 jsou dostupná na odkazu http://www.pre-
analytical-phase.org/past_conference. Krátce se ještě 
zmíním o Záhřebu. Převážná část centra se skládá 
z kombinace typických „žižkovských“ činžáků, na 

něž navazují panelové domy. Historické centrum je 
nevelké, dá se projít během 45 minut, z něho mne 
nejvíce upoutala katedrála svatého Štěpána. Stavba 
katedrály byla dokončena v roce 1263. Roku 1880 
zasáhlo Záhřeb silné zemětřesení, které mělo pro 
katedrálu katastrofické následky, nicméně byla 
znovu obnovena.
Závěrem bych rád poděkoval firmě Becton Dickin-
son Czechia s.r.o., jmenovitě Daně Zieglerové a Da-
niele Horáčikové za to, že mi umožnily se konference 
zúčastnit. Za milou společnost děkuji kromě výše 
jmenovaných Ivě Ouhrabkové, Janě Blažkové, Jance 
Franekové, Tondovi Jaborovi, Karlu Andrejskovi 
a profesoru Vladimíru Paličkovi. V kontextu tohoto 
článku děkuji RNDr. Friedeckému za to, jak svými 
články a přednáškami o preanalytice „ukazuje“ cestu, 
kam ubírat další snažení a práci. 

Literatura:
1. http://www.preanalytical-phase.org/programme
2. Další literární zdroje k dispozici u autora

Obr. 1
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Obr. 2


