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Sledování četnosti 
hemolytických sér 
v Ústavu klinické bio-
chemie a diagnostiky 
Fakultní nemocnice 
Hradec Králové 

M. Michajlíková, M. Holečková,  
J. Blažková, B. Friedecký

Sledovali jsme četnost hemolytických vzorků zasí-
laných na centrální příjem ÚKBD z různých klinik 
Fakultní nemocnice Hradci Králové. Výsledky de-
tekce hemolýzy vizuálním posouzením jsme porov-
nali s výsledky získanými měřením hemolytického 
indexu. U metod AST, LDH a K jsme přehodnotili 
velikosti rozhodovacích limitů hemolytických inde-
xů uvedených v pracovním návodu výrobce. Vyhod-
notili jsme vliv měření sérových indexů na  časový 
nárůst doby analýz. Nakonec jsme porovnali četnost 
hemolýzy ve vzorcích na jednotlivých odděleních.
Výsledky sledování a jejich stručná diskuse jsou 
obsahem našeho sdělení.
Frekvence hemolytických sér byla sledována za 
půlroční období vizuálním hodnocením s použi-
tím podmínkového exportu dat z LIS OpenLIMS. 
Četnost silně hemolytických sér, které byly důvo-
dem pro odmítnutí vzorku, byla vyhodnocena ze 
záznamů v Evidenční knize neshod pro odmítnutí 
vzorku na centrálním příjmu materiálu.Výsledky 
vizuálního sledování byly porovnány s výsledky 
získanými měřením sérových indexů na analyzátoru 
Modular Roche. Sérové indexy se automaticky mě-
řily po naředění vzorku séra 0,9% roztokem NaCl 
sledováním absorbance v rozmezí vlnových délek 
od 400 do 700 nm. 
V tabulce 1 jsou uvedeny námi používané a z lite-
ratury převzaté rozhodovací limity k detekci he-
molýzy a slovnímu hodnocení jejího stupně. Slovní 
hodnocení hemolýzy používáme jako komentář 

k výsledkům měření tam, kde je hemolýza deteko-
vána a kde nedojde k odmítnutí vzorku. V případě 
neakceptovatelně vysoké hemolýzy analýzu nepro-
vádíme a žádáme o nový odběr a slovní hodnocení 
zaznamenáme do příslušné dokumentace.

Četnost hemolýzy byla vizuálně vyhodnocena po 
dobu 6 měsíců u 103 578 vzorků a po dobu tří měsíců 
také souběžně stanovením hodnoty hemolytického 
indexu (měřící systém Modular Roche). Zatímco 
při vizuálním hodnocení bylo dosaženo četnosti 
hemolýzy za sledované období 1,3 %, při stanovení 
hemolytického indexu vzrostla tato hodnota na 
3,5 %. Hemolytický index , díky podstatně vyšší cit-
livosti, zachytí mnoho vzorků navíc v oblasti „slabé“ 
hemolýzy, kde vizuální detekce selhává (Simundic 
A. H., Clin Chem Lab Med, 2009).

Jaký má taková změna počtu detekovaných hemolýz 
vliv na vyhodnocení úrovně kvality laboratorních 
vzorků? Podle prozatímních hodnot indikátorů 
kvality, publikovaných Pracovní skupinou pro labo-
ratorní chyby a bezpečnost pacientů IFCC, by měla 
být maximální akceptovatelná hodnota počtu hemo-
lýz 2 % (Sciacovelli L a spol., Clin Chem Lab Med, 
2011). Pokud by byl celý systém odběru a příjmu 
vzorků sér Fakultní nemocnice podroben hodno-
cení kvality z hlediska hemolýzy, byl by při aplikaci 
vizuálního hodnocení hodnocen jako vyhovující, 
ale při aplikaci pokročilejší metody hemolytického 
indexu jako nevyhovující.

Pro srovnání uvádíme, že mezi výsledky hodnocení 
chylozity provedené vizuálně a měřením lipemic-
kého indexu je pozorovaná diference mnohem 
menší než u hemolýzy. U 103 578 sér hodnocených 
vizuálně po dobu šesti měsíců, byla četnost chylozity 
0,39 %, zatímco u 48 681 vzorků hodnocených po 
dobu 3 měsíců měřením lipemického indexu, byla 
četnost chylozních vzorků 0,3 %. Vzhledem k roz-
dílné době hodnocení a možnému kolísání četnosti 
chylozity v čase lze tuto diferenci považovat velmi 
pravděpodobně za nevýznamnou.  

V tabulce 2 jsou i zajímavá a důležitá data srov-
návající četnost hemolýz na různých klinikách 
Fakultní nemocnice. Z uvedených dat je zřejmé, že 

Tabulka 1. Hodnocení hemolýzy

Hodnocení hemolýzy Rozhodovací limit
Bez hemolýzy Hemoglobin    0,3 g/l (18 umol/l)
Slabá hemolýza Hemoglobin    1,0 g/l (62 umol/l)
Hemolýza Hemoglobin    2,0 g/l (124 umol/l)
Silná hemolýza Hemoglobin    4,0 g/l (248 umol/l)
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na různých odděleních je četnost hemolytických 
vzorků dramaticky odlišná. Podle očekávání byla 
nejvyšší četnost hemolýzy zjištěna Oddělení urgent-
ní medicíny (Emergency). Tvořila asi čtvrtinu počtu 
všech detekovaných případů. Hlavní příčiny těchto 
diferencí je třeba hledat v kvalitě odběru vzorků 
a v dodržování postupů při následném zacházení 
s nimi (promíchávání vzorků, jejich transport do 
laboratoře a časové faktory s tím spojené). Kvalita 
odběru je úzce spjatá s kvalitou práce personálu 
provádějícího odběry. Data získaná sledováním 
hemolýzy jsou zásadní pro posouzení úrovně celé 
preanalytické fáze, protože hemolýza představuje 
obvykle více než 50 % všech preanalytických chyb. 
Tyto údaje by měly být v pravidelných časových 
intervalech dodávány laboratořemi na jednotlivá 
oddělení a měly by z nich být vyvozovány průběžné 
závěry a následná opatření. Jen na podkladě tako-
vých dat je možná efektivní kooperace laboratoří 
s klinikami a vrcholovým managementem zdra-
votních zařízení, která by vedla k zlepšení kvality 
péče o pacienty. Uvedená data ukazují naléhavost 
takové kooperace. 

Tabulka 2. Četnost hemolýz na různých klinikách 
a odděleních

Klinika/oddělení % hemolýz
Emergency 24,8
Geronto-metabolická klinika 18,2
I. interní klinika 12,1
Hemato-onkologická klinika 6,7
Dětská klinika 4,8
Chirurgická klinika 4,2

Rozhodovací limity pro hemolytický index jsou 
uvedeny v tabulce 3 u tří rutinně měřených analytů 
(K,LDH,AST), na jejichž výsledky má hemolýza 
zcela zásadní vliv. Hodnoty uváděné výrobcem 
v pracovní dokumentaci jsou podle naší zkušenosti 
příliš přísné a byly proto zvýšeny na podkladě ex-
perimentů provedených v naší laboratoři. K těmto 
závěrům jsme došli empiricky na podkladě sledování 
vztahu mezi hemolytickými indexy a naměřenými 
výsledky. 

Tabulka 3.  Přehodnocení firemních rozhodovacích limitů hemolytických indexů u K, LDH, AST

Analyt Hemolytický index - firemní hodnota Hemolytický index - laboratorní hodnota
K 16 umol/l 62 umol/l
LDH 6  umol/l 30 umol/l
AST 16 umol/l 62 umol/l

Často diskutovaným problémem je, o kolik se použi-
tím sérových indexů prodlouží doba odezvy a zda je 
takové prodloužení akceptovatelné. V našem přípa-
dě měření sérových indexů na Modularu způsobilo 
při současném měření na čtyřech fotometrických 
modulech časový nárůst doby analýz o nepříliš 
významnou dobu 19 minut na 1000 vzorků. Tuto 
otázku si musí každá laboratoř vyřešit sama podle 
vlastních podmínek.

Shrnutí
Četnost detekce hemolýzy významně závisí 
na použité metodě. Detekce pomocí stanovení 
hemolytického indexu je citlivější než vizuální 
detekce. Vizuální detekce může vést k falešně 
optimističtějším závěrům o kvalitě preanalytické 

fáze. Četnost hemolýzy je patrně velmi odlišná 
na různých odděleních a zřejmě i v různých 
odběrových ambulancích. Četnost hemolýzy je 
možné používat jako ukazatel celkové kvality pre-
analytické fáze. Znalost četnosti hemolýzy může 
být pro oddělení vodítkem k dosažení zlepšené 
kvality odběru. 
Hodnoty rozhodovacích limitů hemolytického 
indexu bude nezbytné standardizovat. 
V současnosti, kdy není standardizace k dispozici, 
doporučujeme jejich experimentální ověření a pří-
padně i jejich změnu na podkladě laboratorních 
experimentů.  
Práce byla  podpořena Výzkumným záměrem MZO 
00179906.


