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Příručka laboratorních  
vyšetření a in vitro 
diagnostika lidského 
genomu
Beránek M.

1. Úvod
Otevřené sdílení datových sítí umožňuje již dva-
cet let rychlý, efektivní a levný přenos aktuálních 
informací z oblasti laboratorní diagnostiky. Každý 
den tak sledujeme zprávy ze života naší společnosti, 
prohlížíme nejnovější odborné publikace, listujeme 
v elektronických učebnicích a doplňujeme naše 
povědomí o méně frekventovaných vyšetřeních, 
která lze v ČR provádět (1). Databáze vyšetřovacích 
metod však nejsou jen abecedně tříděné laboratorní 
položky ani manažerské ukazatele našich analy-
tických dovedností. Zahrnují ve svém kontextu 
bezpočet fyzikálních, chemických a biologických 
principů, jejichž pochopení a zvládnutí tvoří základ 
pro další rozvoj laboratorních postupů.  
Od letošního roku byl na Portálu laboratorní medi-
cíny (2) spuštěn nový informační zdroj nazvaný 
Příručka laboratorních vyšetření. Jejím myšlen-
kovým tvůrcem je doc. RNDr. Petr Štern, CSc. 
Příručka poskytuje přehled nejdůležitějších vyšet-
ření prováděných v oblastech klinické biochemie, 
imunochemie a imunologie, TDM a toxikologie, 
molekulární biologie a hematologie. Přestože jsou 
do ní postupně vkládány další informace, obsahuje 
již nyní úctyhodných 538 záznamů. V oddíle týkají-
cím se molekulární biologie (MB) byly do příručky 
vloženy informace o vyšetřeních lidského genomu, 
která lze uskutečnit pomocí in vitro diagnostických 
(IVD) souprav vybavených značkou shody (CE, 
Conformité Européenne).
Příručka laboratorních vyšetření je živý organismus, 
počet nabízených produktů v ní postupně narůstá, 
vyšetřovací principy se doplňují a údaje upravují. 
V oblasti MB lze předpokládat, že řada vyšetření 
bude v blízké budoucnosti prováděna čipovými 
technologiemi, sekvenováním nové generace či 
nanoskopy. Nelze vyloučit, že obrovská kvanta dat 
a výsledků analýz budou sdílena na chráněných 
virtuálních úložištích. Pro využitelnost těchto dat 
pro klinické účely však bude nezbytné, aby veškeré 
používané biotechnologie splňovaly požadavky 
IVD diagnostiky, ať již z hlediska vyšetřovacích 
souprav či z pohledu formální a obsahové správnosti 
poskytovaných příbalových informací. Zkusme se 

proto krátce zamyslet nad tím, zda nároky vyplýva-
jící z přidělené značky IVD splňují již ty současné 
molekulárně-biologické soupravy.  

2.  Formální stránka příbalové 
informace IVD souprav 

Označení IVD zahrnuje laboratorní systémy a pro-
středky určené pro in vitro diagnostiku (3). Příslušná 
evropská směrnice 98/79 EC pro IVD je v plně šíři 
platná od 1. 1. 2006. Výrobci, potažmo distributoro-
vi, ukládá povinnost nabízet výrobky s dokumentací 
v českém jazyce, zpřístupňovat data o jejich výrobě, 
uvádět složení nabízených reagencií (včetně dat 
o jejich bezpečnosti) a informovat prokazatelným 
způsobem zákazníky o změnách provedených v IVD 
soupravách. 
Realita některých IVD souprav z oblasti MB po 
formální stránce pokulhává za ideálním stavem. 
Dokumentace bývá někdy dodávána v českém jazyce 
jen na přiloženém elektronickém médiu, překlady 
v obecné části bývají sice provedeny profesionálními 
překladateli, leč v klíčových částech textu (pracovní 
postupy, technické pokyny, poznámky či popisy 
obrázků) postrádají smysluplný a pochopitelný 
analytický základ. Pro ilustraci lze uvést překlad: 
„Používejte čerstvé pipetovací špičky odolné vůči 
aerosolu“ nebo zcela nevhodné spojení „žíhání 
sondy“z anglického „probe annealing“. 

3.  Informace o aktuálních změnách 
v diagnostických soupravách

Jakákoliv změna v laboratorním postupu by v IVD 
soupravách měla být doprovázena procesem nové 
validace a prokazatelným informováním zákazní-
ka. Pokud platí povinnost vést řízenou laboratorní 
dokumentaci v papírové podobě, mělo by toto pravi-
dlo platit nejen pro samotnou IVD dokumentaci, ale 
i pro komunikaci se zákazníkem. Je naprosto nepři-
jatelné „dohadovat“ se například s distributorem 
o tom, že nás o chystané změně „včas“ informoval 
emailem nebo to někomu z kolegů osobně sdělil při 
obchodní schůzce. 
Změna v dokumentaci je platná vždy od určité 
výrobní šarže a měla by být viditelně a výrazně 
označena na dodaném balení. Informace o změně 
uvedená drobným písmem kdesi v příbalové infor-
maci zdánlivě (a věřme, že zcela neodůvodněně) 
připomíná často medializované praktiky českých 
„šmejdů“. Krédo výrobců a distributorů prostředků 
IVD by mělo být stejné jako krédo laboratorních 
pracovníků: poskytovat jednoznačné a spolehlivé 
informace s cílem pomoci v rychlé diagnostice 
a léčbě chorob. Nevhodný způsob předání infor-
mace o změně soupravy může v důsledku poškodit 
i zdraví pacienta.   
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4.  Objednávky, balení a distribuce 
IVD souprav

Ideální a naprosto správné z hlediska logistiky je 
objednání a dodávka prostředků IVD označených 
příslušným katalogovým číslem. V případě komplet-
ních IVD souprav vkládají výrobci do jednoho balení 
reagencie určené pro izolaci, reverzní transkripci 
a polymerázovou řetězovou reakci (PCR) odděleně 
v různých krabičkách. Bohužel, u některých souprav 
mají tyto krabičky různé exspirační lhůty. Záhy po 
otevření takové soupravy mohou nastat technické 
problémy. Převyšuje-li totiž počet požadavků v našem 
pracovním protokolu objem zbývajících reagencií 
z načnuté soupravy, je laborant nucen otevřít paralel-
ně i soupravu novou. V rámci jednoho protokolu jsou 
tak kombinovány reagencie z různých šarží, pokud 
distributor nedodal obě balení totožná.  

Zkusili jsme distributory těchto typů souprav kon-
taktovat s dotazem, jak má laborant za těchto okol-
ností postupovat. Náš dotaz zněl, jaká exspirace je 
v IVD soupravě vlastně „ta správná“, pokud izolační 
reagencie, reagencie pro reverzní transkripci a rea-
gencie pro PCR mají uvedeny tři různé exspirace. 
Jeden z distributorů navrhl vypsat si tyto exspirace 
v rámci soupravy a respektovat exspiraci nejkratší. 
Prakticky to znamená dopsat na všechny krabičky 
jinou exspiraci než je uvedena výrobcem a tu pak 
uvádět v příslušném pracovním protokolu. Jaká slast 
pro oko auditora! 

Druhý distributor sebevědomě zkonstatoval, že 
jejich IVD soupravy jsou natolik kvalitní, že můžeme 
bez problémů používat exspiraci nejdelší. Myslím, že 
ani tento nápad není zcela správný. Laboratorní per-
sonál proto většinou volí variantu „nejmenšího zla“, 
tedy, že do pracovního protokolu poctivě vypisuje 
šarže a exspirace všech komponent dané soupravy. 
Považte však situaci zmíněnou v předešlém odstavci 
- pro každou položku počínaje izolací a konče PCR 
musí laborant zaznamenat vždy všechny šarže 
v obou otevřených soupravách, tedy šest různých 
šarží a šest různých exspirací! Pracovní protokol 
v tu chvíli připomíná spíše účtenku z restaurační-
ho zařízení než originální laboratorní dokument 
obsahující kromě jiného i osobní data pacientů 
a výsledky jejich vyšetření.

Z pohledu laboratorního personálu je jediná možná 
varianta IVD souprav ta, kdy jsou všechny obsažené 
reagencie označeny stejnou výrobní šarží a stejnou 
dobou exspirace. Jsem si vědom, že pro mnohé 
výrobce je takový požadavek v této chvíli nereálný. 
Na závěr této podkapitolky snad jen ještě jedna 
drobnost k zamyšlení. V některých soupravách se 
značkou IVD jsou použity reagencie, které jsou 

náchylné ke změně biologické aktivity či změně 
fyzikálně-chemických vlastností při opakovaném 
rozmrazování. Výrobce pro tento účel doporučuje 
rozpipetování této reagencie. Alikvoty se v labora-
toři připravují v plastových zkumavkách o malém 
objemu, které je velmi obtížně popsat číslem šarže 
a dobou exspirace. Odpovídá tento postup všem 
pravidlům práce s IVD soupravou? 

5.  Věcná pochybení 
a nedostatečnost příbalové 
informace 

Ke cti výrobců a distributorů musím přiznat, že 
se v rámci svých možností a kompetencí snaží 
vyhovět našim požadavkům. Proto řada nedostatků 
v soupravách a v příbalových informacích již byla 
odstraněna. Čas od času zaznamenáváme nesoulad 
mezi příbalovou dokumentací, přiloženými certifi-
káty a údaji uvedenými na štítcích reagencií nebo 
referenčních materiálů. Zkumavky mají kupříkladu 
na štítku vytištěnu jinou koncentraci než je uvedena 
v letáčku, štítky neobsahují informace o exspiraci 
nebo na zkumavce chybí informace o příslušném 
reagenčním objemu.
Určitě bychom si přáli, aby příbalové informace 
obsahovaly více klinicky relevantních a aktuálních 
údajů, více pokynů pro správnou interpretaci zís-
kaných výsledků a rozšiřující informace o dalších 
možných genetických změnách v daném lokusu, 
které sice souprava nezachytí, ale jsou popisovány 
v literatuře. Tyto údaje by nám velmi pomohly při 
prvním kontaktu se soupravou nebo při výběrových 
řízeních na příslušné reagencie.
V mnoha případech při práci s IVD soupravami 
založenými na principu real-time PCR jsme si 
ověřili, že dokáží zachytit i některé další genetické 
změny, které nejsou v příbalové informaci uvedeny. 
Zpravidla v tomto případě zákazník při nálezu nové 
varianty musí provést vlastní validaci soupravy, 
přestože má přidělenu značku IVD. 

6.  Závěr
Prostředky IVD se staly běžnou součástí práce 
v molekulárně biologické laboratoři. Touto značkou 
jsou dnes označovány diagnostické soupravy, analy-
tické systémy, malá zařízení i pipetovací špičky. V naší 
každodenní a mnohdy provozně velmi náročné práci 
bychom přivítali hlubší klinický a analytický kontext 
příbalové dokumentace. Apelujeme na vhodnější 
formu poskytování informací o změnách v soupra-
vách, na jednotné značení šarží, jednotnou exspiraci 
pro různé komponenty téže soupravy a na doplnění 
referenčních kontrolních vzorků s deklarovaným 
množstvím nukleové kyseliny či s označeným geno-
typem, pokud tyto vzorky v soupravě chybějí. 
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Vzhledem k celosvětovému elektronickému sdílení 
dat bychom v některých případech též očekávali 
rychlejší zpětnou vazbu výrobců IVD souprav na 
současná doporučení odborných společností. 
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