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Preanalytická fáze 
laboratorního  
vyšetření
Bunešová M.

Ve dnech 20. – 21. března 2015 proběhl v Portu již 
3. Evropský monotematický kongres na téma  pre-
analytické fáze laboratorního vyšetření. Vzhledem 
k důležitosti tohoto tématu si dovoluji předat zprávu 
z kongresu čtenářům bulletinu. 
Úvodem kongresu pozdravila účastníky prof. Anna-
Maria Simundic, z pověření EFLM přednesl úvodní 
pozdrav prof. Mauro Panthegini a se zahajovací 
přednáškou: „Preanalytická fáze - minulost, přítom-
nost a budoucnost“ přijel autor knihy: „Vzorek: Od 
pacienta k laboratoři“ pan profesor Walter Guder. 
Na kongresu v Portu bylo 600 účastníků a vystaveno 
171 posterů. Na prvním kongresu o preanalytické 
fázi, v Parmě, r. 2011, bylo 300 účastníků se 33 poste-
ry. Přestože se v České republice klinické laboratoře 
věnují této problematice a provádějí vyhodnocování 
kvality přijímaných biologických vzorků ke zpraco-
vání za použití indikátorů kvality, tak, jak vyžaduje 
norma ISO 15189, na obou těchto kongresech bylo 
prezentováno pouze po jedné práci z ČR. 
Tim Lang referoval o „nepotřebných, pro pacienta 
nevhodných testech“ požadovaných na laborato-
řích a o možnostech ovlivnění snížení požadavků 
opakování testů. Ekonomická neefektivita v těchto 
oblastech je v klinických laboratořích stejným pro-
blémem, ať se jedná o jakoukoliv zemi. V následují-
cím sdělení se Mercedes Ibarz ze Španělska věnovala 
statistice v počtu provedených laboratorních vyšet-
ření a výdajům ve Španělském zdravotnictví. Nákla-
dy za laboratorní vyšetření ve srovnání s celkovými 
výdaji za zdravotnictví jsou velmi obdobné, jako 
u nás. Náklady na klinické laboratoře jsou < 2 % 
z celkových výdajů ve zdravotnictví. Zdůraznila zvy-
šovanou důležitost indikátorů kvality v laboratorní 
práci. Představila vzdělávací program pro pacienty 
jako konečné uživatele laboratorních služeb, kteří 
by tak mohli vystupovat v diskusích se svými lékaři 
se základní orientací o smysluplnosti laboratorních 
vyšetření. Gabriella de Carli z Říma přednesla 
vyhodnocení implementace evropské direktivy 
2010/32/EU o prevenci proti zbytečným poraněním 
při zacházení s odběrovými nástroji a pomůckami. 
Nizozemí tuto direktivu implementovalo následně 
po vydání, v roce 2011 a například Anglie a Belgie 
v květnu 2013. Prevence poranění prokazatelně 
napomohla ke snížení jejich počtu u flebotomistů. 

Mads Nybo z Dánska přednesl zamyšlení nad nut-
ností harmonizace doby „lačnění“ před provedením 
krevního odběru. Současně věnoval pozornost 
fyzické aktivitě pacienta, kouření, pitného režimu 
a taky možnostem ovlivnění výsledků analýz užívá-
ním léků. Byla položena otázka do pléna: „Proč je 
harmonizace v této oblasti tak obtížná?“ Fyzickými 
aktivitami pacientů, které jsou důležité v preanaly-
tické variabilitě, se v samostatném sdělení zabýval 
Giuseppe Banfi ze sportovního lékařství. V odpo-
lední sekci prvního dne kongresu prof. Giuseppe 
Lippi předložil vliv použitých kontrastních látek při 
vyšetření pacientů a následně provedeného krevního 
odběru. Kontrastní látky představují velký, málo stu-
dovaný zdroj rizika ovlivnění výsledků laboratorních 
vyšetření (např. baryumsulfát, gadolinium nebo 
ioexol) již řadu let. Mám na mysli vliv na centrifugaci 
vzorku, kdy dojde sice k separaci krevního koláče od 
séra či plasmy, ale s oddělením fází v opačném pořa-
dí. Sérum, plasma je na dně nádobky, krevní koláč, 
případně i separační gel jsou u hladiny (Obrázek 
1). Kolik dalších takových a podobných interferencí 
existuje, o kterých možná ani nevíme? A jsou ty 
známé dostatečně zohledněny při vyhodnocování 
laboratorních výsledků ošetřujícím lékařem?
Dále se zástupci evropských odborných společností 
ve svých tématech zaobírali centrifugací, novými 
typy rychlých centrifug, významně zkracujících 
dobu oddělení plasmy/séra od krevních elementů. 
Dalším tématem byla preanalytická fáze u POCT, 
která se vyznačuje sice sníženou četností preanaly-
tických chyb (zejména pak chyb transportu vzorků), 
ovšem za cenu významného zvýšení chyb analytic-
kých. Tématem indikátorů kvality v preanalytické 
fázi se zabýval prof. Mario Plebani, který pojetí 
smyčky kvality „brain to brain“ (mozky v laborato-
řích versus mozky na klinických odděleních) rozšířil 
o „patient’s brain“ (o již výše zmíněnou aktivitu 
samotných pacientů). Materiály vzdělávacího portá-
lu pracovní skupiny preanalytické fáze jsou dostupné 
na adrese www.ifcc-mqi.com.
Monitorování teploty a času v průběhu transportu 
biologického materiálu bylo neméně důležitým 
sdělením, stejně jako velké pokroky a ještě větší 
plány v provádění cyklů EQAS pro preanalytic-
kou fázi. Pilotní studie EQAS v preanalytické 
fázi byla provedena v listopadu 2014, cirkulář 
byl rozeslán do různých zemí, nebyl přeložen do 
místních jazyků. Zpětná vazba však měla vysokou 
výpovědní hodnotu.  Jistě není bez zajímavosti, že 
např. u hemolytických vzorků klinické laboratoře 
v 10 % analýzu opakují, 44 % opakují analýzu 
a výsledek odešlou s komentářem, 21 % odešlou 
výsledek s komentářem a 23 % odešlou výsledek. 
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Sdělení podpořilo potřebu harmonizace indiká-
torů kvality preanalytické fáze v různých zemích 
a laboratořích. 
Na závěr kongresu předneslo 15 zástupců evrop-
ských zemí informace ze své národní odborné 
společnosti. Z pověření výboru ČSKB za Českou 
republiku přednesla sdělení Martina Bunešová. Při 
porovnání obsahů sdělení národních reprezentantů 
nejsme v oblasti preanalytické fáze úplně na chvostě, 
nicméně by bylo více než vhodné nejen pokračovat, 
ale i významně zvýšit aktivitu. Jde o oblast, kde by 
velmi cenné výsledky mohly poskytnout i malé 
laboratoře, nejen fakultní pracoviště. Na rozdíl od 

některých zemí u nás nepracuje oficiálně ustanovena 
pracovní skupina preanalytické fáze, nicméně zápal 
a entuziasmus tuto oficialitu do jisté míry nahrazuje 
(obráceně by to bylo méně radostné). Ovšem, zase 
na rozdíl od některých států, u nás již proběhly dva 
cykly EQA věnované preanalytické a též postanaly-
tické fázi. Absolutní shoda byla u všech národních 
reprezentantů nejen v názoru na nutnost provedení 
harmonizace indikátorů kvality preanalytické fáze, 
ale i na možnost harmonizace a její implementace 
v hodnocení indikátorů kvality preanalytických 
činnosti v evropských zemích.  
  


