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Názor na COVID-19
A. Jabor

Během pandemie COVID-19 se otázka laboratorní 
diagnostiky dostala do širokého povědomí veřej-
nosti, v médiích se usadily pojmy laboratoře, PCR 
a protilátky. Klasická Lundbergova smyčka brain-to-
brain byla během počátku pandemie velmi nejistá 
a zřejmě i porušená v základních krocích. 

Question
Zpočátku nebylo jasné, jakou roli bude hrát klinická 
diagnostika onemocnění (vágně definované nespe-
cifickými klinickými příznaky a epidemiologickou 
anamnézou), jak optimálně využívat diagnostické 
metody pro průkaz přítomnosti viru SARS-CoV-2, 
jakou roli sehraje diagnostika pomocí kvalitativního 
nebo kvantitativního stanovení protilátek (s nejas-
nostmi kolem role typu protilátek), zda budou 
efektivní metody průkazu antigenu viru; nebyly jasné 
časové souvislosti z hlediska pozitivity PCR, první 
přítomnosti a přetrvávání výskytu protilátek. Důvo-
dem byl nedostatek informací o novém onemocnění, 
zatajování nebo umělé zkreslování informací z místa 
původu nákazy a chaotické informování o výsledcích 
testování; přístupy různých států se lišily, WHO 
podávalo někdy sporné informace. Ve smyčce brain-
to-brain byl první mozek z Číny („co víme o chorobě 
a testování, abychom mohli indikovat laboratorní 
vyšetření“), druhý z jiné části světa („jak můžeme 
indikovaný test použít u konkrétního pacienta“); 
nebyla tedy porušena jen smyčka brain-to-brain, ale 
i základní princip evidence based medicine. 

Test selection
Nebyla jasná volba vhodného biologického mate-
riálu pro PCR metody (prakticky používané horní 
cesty dýchací, ale mnohem výtěžnější leč spíše 
utopicky dosažitelné dolní cesty dýchací; speku-
lovalo se o likvoru, údaje naznačovaly výskyt viru 
v jiných tělesných tekutinách), nebyly jasné ani 
postupy pro kombinování různých typů vyšetření, 
nebyly ujasněny srozumitelné algoritmy návaznosti 
diagnostických metod.

Ordering, identification
V této části díky rozvinuté infrastruktuře zdra-
votnických zařízení i laboratoří nebylo možné 
očekávat problémy, požadování testů se provádělo 
standardním způsobem, rychle byl vyřešen problém 
elektronického požadování.

Collection
Po vyřešení základního nedostatku odběrových 
prostředků a vyjasnění transportního média byly 

podmínky odběru hygienicky zajištěny dobře, 
pochybnosti panovaly o senzitivitě různých typů 
odběru na identifikaci viru PCR metodami a vhod-
ných časových okamžiků a vhodného intervalu 
opakování. Tyto informace se postupně zlepšovaly 
a diagnostika se mohla více optimalizovat; pro séro-
logická vyšetření se velmi brzy ukázala nevhodnost 
kapilárních odběrů, velmi malá užitečnost jednorá-
zových odběrů bez možnosti posouzení dynamiky 
koncentrací protilátek, selhávání některých „rych-
lotestů“ prováděných nezdravotnickým personálem 
a pomalu se směřovalo k věrohodným odběrům 
na identifikaci virového antigenu (méně dostupné) 
nebo protilátek ve třídách IgM, IgG a IgA ze vzorků 
žilní krve se získáním séra nebo plazmy.

Transportation
Zatímco transport vzorků pro průkaz viru SARS-
CoV-2 molekulárně biologickými metodami byl od 
počátku jasně definován pravidly WHO (zejména 
proto, že tyto pokyny existovaly před pandemií 
COVID-19 pro jiné typy infekčních onemocnění), 
méně jasné byly podmínky pro transport jiných 
biologických materiálů od pacientů s podezřením 
nebo s přítomností COVID-19. Virová RNA byla 
identifikována v různých materiálech, aniž by bylo 
jasné, zda jde jen o RNA nebo živý virus, některé 
firmy doporučovaly před stanovením protilátek 
inaktivaci séra (zahřátím při 56 stupních Celsia 
- SNIBE), jiné firmy speciální zacházení se vzorky 
nedoporučovaly (Beckman Coulter).

Preparation
V případě PCR metod nebyly zvláštní problémy 
kromě počátečního nedostatku izolačních souprav 
pro manuální izolaci RNA. V případě sérologických 
testů panovala výše uvedená nejasnost o virulenci 
krve COVID-19 pozitivních pacientů.

Analysis
Zatímco analytika se pro drtivou většinu jiných 
běžných biomarkerů považuje za víceméně zvládnu-
tou, v analytice SARS-CoV-2 vládl naprostý chaos; 
často byly používány metody bez certifikace z místa 
původu pandemie s nepřijatelně nízkou citlivostí, 
s velmi častou falešnou negativitou, metody byly 
nedostatečně validovány jak u výrobců, tak v labo-
ratořích, převládal epidemiologický (i politický) 
imperativ testovat čímkoli a za každou cenu, do 
procesu vyšetřování a experimentů zasahovala poli-
tická rozhodnutí. Standardizace nebyla mnohdy ani 
předmětem snů, harmonizace neexistovala, pouze 
v počáteční fázi diagnostiky bylo provádění PCR 
(naprosto správně) podmíněno úspěchem v EHK 
(berlínská laboratoř, národní referenční laborato-
ře), ale systematický přístup ke kontrole kvality se 
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poměrně brzy vytratil i u metod PCR, pro sérolo-
gické testy žádný systém připraven a zaveden nebyl, 
laboratoře měly pouze možnost vzájemné výměny 
vzorků pro analýzy (je otázka, kdo tyto činnosti 
prováděl). Audity neexistovaly (a pravděpodobně 
by se zjistily nedostatky v plnění elementárních 
požadavků odborných společností, akreditačních 
orgánů a normy ISO 15189), nebyly všeobecně k dis-
pozici kvalitní kontrolní materiály, nebyly vyjasněné 
názory na kontrolu kvality nebo vázla implementace 
postupů kontroly kvality v praxi. Souhrně lze tuto 
fázi označit za období nekontrolovaného používání 
neverifikovaných diagnostik.

Reporting
Technické zajištění vydávání výsledků poskytova-
ných klinickými laboratořemi nebylo vzhledem 
k existujícím informačním systémům a správnému 
nastavení příslušných procesů spojeno s většími 
problémy. Zapojením nezdravotnických pracovišť 
do diagnostiky byly na druhé straně v některých 
případech výsledkové listy zcela mimo optimum 
požadované akreditačními orgány, požadavky na 
archivaci primárních dat a další skutečnosti nemusely 
být nutně v souladu s požadavky běžně kladenými 
na zdravotnická zařízení. To by mohlo být slabším 
bodem v případných forenzních sporech, které nelze 
neočekávat. Naštěstí se poměrně brzy začala řešit 
možnost elektronického přenosu výsledků vyšetřo-
vání. Reportování počtu provedených testů v rámci 
regionů a ČR nemělo souvislost s počty infikovaných 
pacientů, protože celkový počet provedených testů 
byl zkreslen opakovaným vyšetřením u jedné osoby. 
Celosvětově dostupné statistiky na www.worldome-
ters.info byly úžasným zdrojem informací o probí-
hající pandemii. Drobný úsměvný moment tvořily 
výpadky ze statistik o sobotách a nedělích, kdy buď 
lidé neumírali nebo potřeba zajistit vyšetření v režimu 
24/7 není celosvětově ještě plně akceptována.

Interpretation
Hlavním problémem interpretace byla falešná nega-
tivita většiny postupů: v případě PCR byla falešná 
negativita obvykle způsobena nekvalitním odběrem 
vzorku, v literatuře byly popsány série negativních 
výsledků PCR s ojedinělou pozitivitou u pacientů 
s jasnými příznaky a jasnou epidemiologickou 
anamnézou. V případě sérologických testů byla 
častá negativita protilátek (nejen IgM, ale i IgG), 
různá senzitivita detekce různých výrobců, zkřížená 
reaktivita, neujasněný význam protilátek ve třídě IgA 
a IgG, nebyl objasněn proces vytváření protilátek, 
nebylo jasné přetrvávání přítomnosti protilátek, 
získání imunity a podobně, nebyla jasná dynamika 
koncentrací po prodělaném onemocnění.

Action
S přihlédnutím k problémům uvedeným v předcho-
zích bodech je otázkou, jaká mohla být validita jaké-
koli akce na konci smyčky brain-to-brain; nejasnosti 
panovaly minimálně na přelomu dubna a května 
2020, v době odeznívání prvního vrcholu pandemie 
v části evropských států. Větší smysl neměly ani 
experimenty s vyšetřováním protilátek ve vzorku 
populace. Selekční bias a ne zcela vhodná úroveň 
citlivosti testů nepochybně ovlivnily výsledky. 

Co dál?
Pro budoucnost přinesla pandemie COVID-19 
několik podnětů:
l laboratorní medicína je nepostradatelnou sou-

částí zdravotní péče, musí se s ní počítat jako 
s vědeckým základem medicíny,

l politické struktury (i na regionální úrovni) se 
neobejdou bez věrohodných partnerů z dia-
gnostické oblasti medicíny s odborným a morál-
ním kreditem – minimálně ekonomický aspekt 
diagnostiky a jejích výsledků by mohl sehrát 
jednu z pozitivních rolí,

l bude nutné diskutovat, co je potřebné glo-
bálně (v laboratorní medicíně nepochybně 
standardizace vyšetřování), co lokálně (znalost 
genetického vybavení populace, znalost míst-
ních zdravotních rizik), co bude nutné změnit 
(odpolitizovat některé globálně působící insti-
tuce, ovlivnit přístup korporací k přesouvání 
výroby in vitro diagnostických prostředků do 
nových oblastí jen s ohledem na míru zisku), co 
pozitivního z pandemie využít (elektronizace, 
domácí práce, telemedicína, rozvoj sociálních 
služeb, podpora výzkumu, nové technologie 
a další a další), 

l pandemie přinesla (a stále ještě přináší) řadu 
příležitostí pro zdravotnické laboratoře, jak 
z hlediska zavedení nových metod a získání 
příslušného vybavení, tak z hlediska kreditu, 
který bylo (a stále ještě je) možné věrohodným 
a spolehlivým testováním získat; používání labo-
ratorních vyšetření je ovšem nutné zasadit do 
celkového procesu poskytování zdravotní péče, 
nebo alespoň do celkového procesu vyšetřování; 
v celkovém procesu vyšetřování neztratila svůj 
význam smyčka brain-to-brain a samozřejmě 
prvky medicíny podložené průkazy,

l prvky smyčky brain-to-brain musejí být korekt-
ně naplněny, pokud možno cílevědomě před 
zahájením procesu vyšetřování nebo poskyto-
vání zdravotní péče, 

l korektní zvládnutí všech prvků smyčky musejí 
zajistit erudovaní laboratorní pracovníci ve 
spolupráci s partnery z diagnostického prů-
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myslu a v kooperaci s lékaři; absence jednoho 
typu uvedených lidských zdrojů může přispět 
ke zhroucení procesu vyšetřování,

l jakékoli postupy používané v laboratorní medi-
cíně musejí být v současném globálním světě 
ideálně standardizované nebo alespoň harmo-
nizované; pouze za tohoto předpokladu bude 
možné výsledky studií vyhodnocovat a pouze 
za těchto podmínek bude možné čelit globálním 
výzvám a hrozbám,

l podstatná je komunikace a informovanost, 
založená na ověřených faktech a předkládání 
důkazů,

l koluze, ilegální zatajování a falšování jakých-
koli výsledků lidských činností se nutně musí 
vymstít; v medicíně za cenu ztráty lidských 
životů.

Je velkou otázkou, zda se klinickým laboratořím 
podařilo výše uvedené podněty a příležitosti využít. 
Optimisticky se lze domnívat, že diagnostické labo-
ratoře představovaly důležitý prvek ve vyhledávání 
pozitivních a nemocných osob. Pesimisticky lze 
trochu litovat, že nezazněl silněji hlas o významu, 
kvalitě, erudici, spolehlivosti a ochotě pracovníků 

klinických laboratoří v celé pandemii, který by 
expertům z domény klinické diagnostiky otevřel 
dveře k partnerství s politickými strukturami. Svět 
je zařízen tak, že bez viditelných osobností s vůdcov-
skými schopnostmi („leadership“ v tom pozitivním 
významu) hrozí, že laboratorní diagnostika se vrátí 
do suterénu medicíny.

Závěr
Pandemie dosud probíhá. Je naprosto pocho-
pitelné, že v začátku nebylo možné postupovat 
s nejvyšší mírou optimalizace všech činností. Stát 
na přechodnou dobu přešel v některých aspektech 
do téměř válečného režimu. Chyběly informace, 
pokud nechyběly, byly někdy protichůdné. Nebyly 
prostředky, nebyly znalosti. Na počátku byla doba, 
kdy se mohl zrodit jak Král Krysa, tak čestný Peter 
Marlow (James Clavell: King Rat, 1962). Dnes 
(polovina května 2020) ale už musí laboratorní 
diagnostika postupovat standardními cestami, 
musí využívat validované diagnostické soupravy, 
musí být trvale kladen a uspokojován požadavek na 
harmonizaci a standardizaci vyšetřování, musí být 
funkční systémy externí a interní kontroly kvality. 
Jiná cesta není.


