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Kardiální markery 
– Dotazník 2019
B. Friedecký, J. Kratochvíla,  
K. Kotaška, M. Štěpánková

Implementace aktuálních doporučení ke stanovení 
kardiálních markerů do praxe je základem bezpečné 
péče o pacienty. A právě míru implementace prvků 
těchto doporučení do rutinní laboratorní praxe sle-
duje dotazník, který by měl zmapovat aktuální stav 
a poskytnout laboratořím informace o možnostech 
případného zlepšení.
Dotazník byl pro účastníky programů SEKK k dis-
pozici v aplikaci Cibule na webu SEKKu od 15. 8. 
do 2. 9. 2019. Oslovili jsme 403 pracovišť a z nich 
dotazník vyplnilo 217 (tedy 54 %), za což jim velice 
děkujeme.
Pro každou otázku je níže v tabulce uveden přehled 
odpovědí respondentů. Poznámky respondentů, kte-
ré naleznete v samostatném souboru, nebyly nijak 
„redakčně upravovány“, a to ani tehdy, když obsahují 
mylné nebo chybné informace. 142 respondentů 
byly nemocniční laboratoře.

V průběhu zpracování dat jsme považovali za užiteč-
né ještě zvlášť vyhodnotit skupinu 11 pracovišť, 
utvořenou z nemocničních laboratoří fakultních 
a velkých krajských nemocnic, které je možné 
považovat za standard zejména v oblasti postana-
lytické činnosti – tato skupina je níže označována 
jako „referenční skupina“. Otázky dotazníku nebyly 
vytvořeny „de novo“, ale vycházeli jsme z dotazníku 
pracovní skupiny EFLM Task Group on Cardiac 
Markers (European Federation of Clinical Chemis-
try and Laboratory Medicine), který byl rozeslán na 
jaře 2019 do řady evropských, amerických a kanad-
ských laboratoří a prostřednictvím výboru ČSKB 
i do českých laboratoří. Až bude tento dotazník 
EFLM vyhodnocen a publikován, bude k dispozici 
cenný srovnávací materiál.

Dotazník má za cíl mapování postanalytické 
fáze tak klíčových vyšetření jako jsou troponiny 
a natriuretické peptidy. Individuální hodnocení 
jednotlivých laboratoři nebylo jeho cílem. Pod 
přehledem odpovědí jsou vždy uvedeny poznámky 
autorů dotazníku. 

Poznámka: Relativní počty odpovědí jsou zaokrouh-
leny na celá čísla, a proto jejich součet nemusí být 
přesně 100 %.

Kardiální troponiny
Otázka 1: Poskytuje vaše laboratoř 24hodinový servis stanovení kardiálních troponinů k diagnóze 
AMI?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 8 4 %
Ne 
Ne (referenční skupina)

76 
1

35 % 
9 %

Ano 
Ano (referenční skupina)  

133 
10

61 % 
91 %

Poskytnutí 24hodinového servisu by mělo být četnější a referenční skupina laboratoří postupuje v souladu 
s tímto doporučením.
Otázka 2: Které další kardiální markery používáte ve vaší laboratoři k diagnostice akutních koronár-
ních syndromů?

Odpověď Počet všichni/ referenční skupina
Neuvedeno 46 / 4
CK 120 / 4
CK-MB 84 / 4
Myoglobin 110 / 5
Jiné (prosíme, uveďte v poznámce) 32 / 3

K detekci akutního infarktu myokardu (AMI) není zapotřebí jiných kardiálních markerů než stanovení 
hs cTn I/T. Laboratorní část textů 3. a 4. univerzální definice AMI (1) je založena právě jen na výsledcích 
stanovení hs cTnI/T. 
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Otázka 3: Kterou z metod používáte ke stanovení troponinů ve vaší laboratoři?
Odpověď Počet všichni/ referenční skupina
Neuvedeno 26 / 1
Vysoce citlivé stanovení (hs) cTnI 97 / 2
cTnI 17 / 1
Vysoce citlivé stanovení (hs) cTnT 75 / 7
cTnT 5 / 0

Odpovědi ukazují převládající používání stanovení hs cTnT/I - 89 %. Jen jedna z laboratoří referenční 
skupiny nepoužívala stanovení hs troponinů.

Otázka 4: Které analytické systémy používáte ke stanovení troponinů ve vaší laboratoři?
Odpověď Počet
Neuvedeno 23
Abbott Architect/Alinity 40
Beckman Coulter Access 2 5
Beckman Coulter Unicel Dx 26
Bio Mérieux Vidas 3
Roche Cobas e411 50
Roche Elecsys 10
Roche Modular E 170 5
Siemens Advia Centaur 17
Siemens Atellica 5
Siemens Dimension 5
Siemens Immulite 2
TOSOH AIA 6
Ortho Vitros 0
Jiné (prosíme, uveďte v poznámce) 33

Četnost použitých metod a přístrojových platforem je následující: 28 % Roche, 9,5 % Siemens Advia/Attelica, 
17 % Abbott Architect/Alinity, 13,5 % Beckman Access/Unicel.
U referenční skupiny je používáno 64 % přístrojových platforem Roche, po jedné z platforem Abbott, 
Siemens Advia a Radiometer AQT FLEX. Jedna laboratoř této skupiny údaj neuvádí.

Otázka 5: Horní mez referenčního limitu (URL, cut off) ve vaší laboratoři je odvozena z:

Odpověď Počet
absolutně relativně

Neuvedeno 29 13 %
Doporučení (IFCC, ESC, ČSKB apod.) 30 14 %
Údajů v pracovní dokumentaci výrobce 156 72 %
Z vlastních dat  0 0 %
Jiný zdroj (prosíme, uveďte v poznámce) 2 1 %

86 % laboratoří používá dobře definovaných dat v souladu s mezinárodními doporučeními (data výrobců 
a data z textů doporučení) a to je potěšující zjištění. Data z jiných zdrojů nebo z hodnocení vlastních 
experimentů mají nevýznamné zastoupení. Používání čísel s jedním desetinným místem je v rozporu 
s doporučovaným vyjádřením celým číslem. U referenční skupiny bylo uvedeno 91 % dobře definovaných 
dat (data výrobce nebo mezinárodní doporučení).
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Otázka 6: Uveďte velikost horní meze referenčního limitu (URL, cut off) pro troponiny včetně jednotky 
(příklad: cTnT 14 ng/L):

Slovní odpovědi účastníků: Počet
cTnI ng/L

15,6 1
16,0 1
17,5 4
17,8 2
18,3 1
19,0 1
19,6 1
19,8 15
20,0 5
26,0 2
26,2 1
27,0 1
28,0 1
34,0 11
34,2 20
40,0 3
42,9 2
44,0 1
45,0 2
46,47 2
46,5 1
47,0 3
53,0 2
53,53 1
54,0 2
56,0 1
57,0 1
57,27 1
58,0 1
58,04 2
58,05 1
58,2 1
59,0 1
60,0 5
60,4 1
78,0 1
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100,0 1
290,0 2

cTnT ng/L
14,0 72
17,0 1
30,0 1
50,0 2
90,0 1

Vysoká shoda s platným limitem (94 %) je u stanovení hs cTnT. Hodnoty při stanovení cTnI jsou přes velké 
zlepšení stále závislé na laboratoři a výrobci. Pracuje se celosvětově na dalším zlepšení situace pomocí 
vývoje certifikovaného referenčního materiálu, zatím s nevýraznými výsledky. Extrémně vysoké hodnoty 
(290 ng/L) se kryjí s použitím obsoletní platformy Siemens Immulite. Nejfrekventovanější hodnoty pro 
cTnI (34 ng/L) odpovídají přibližně údajům pro hs cTnI Abbott, Beckman, Siemens Advia-Attelica. Mno-
hem užší spektrum platforem v referenční skupině odpovídá mnohem užšímu rozsahu číselných hodnot 
rozhodovacích limitů. Absolutní shoda (14 ng/L) je u stanovení hs cTnT. Jediná laboratoř referenčního 
souboru má URL o řád vyšší, což je ve shodě s obsoletním používáním non hs cTnI v ní (patrně Siemens 
Immulite).

Otázka 7: Velikost horní meze referenčního limitu (URL, cut off) ve vaší laboratoři je určena jako:

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 48 22 %
Hodnota 99. percentilu 160 74 %
Hodnota korespondující s CV = 10 % 9 4 %
Hodnota korespondující s CV = 20 % 0 0 %
Jiná hodnota (prosíme, uveďte v poznámce) 0 0 %

99. percentil zůstává zatím klíčový jako horní hranice referenčního intervalu -rozhodovacího limitu. Byl 
použit celkově u 74 % laboratoří a u 82 % u referenční skupiny.

Otázka 8: Používáte hodnocení změn koncentrace troponinů v čase, tedy metody „rule out“?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 46 21 %
Nepoužíváme 126 58 %
Používáme dle mezinárodních doporučení (ESC, a 43 20 %
Používáme dle literatury (prosíme, uveďte citace v poznámce) 2 1 %

Jen menšina laboratoří (21 %) používá postup „rule out“. U referenční skupiny je situace v tomto bodě 
příznivější, jde o šest laboratoří (55 %).
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Otázka 9: Používáte-li metodu „rule out“, uveďte jaký algoritmus:

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 170 78 %
0-1 hodinový 24 11 %
0-2 hodinový 4 2 %
0-3 hodinový 16 7 %
0-6 hodinový 1 1 %
Jiný (prosíme, uveďte v poznámce) 2 1 %

Využívání algoritmu delta hodnot a „rule out“ či „rule in“ hodnocení je teprve v začátcích. Pokud se algo-
ritmus vůbec používá, upřednostňuje se typ 0 až 1 hodina. U referenční skupiny je situace o něco lepší (6 
účastníků algoritmus používá, z toho 4x algoritmus 0 až 3 hod., 2x algoritmus 0 až 1 hod.).

Otázka 10: Uveďte vámi používané delta hodnoty (v jednotkách měření nebo procentech) pro vámi 
používané časové algoritmy (příklad: cTnI 3 ng/L 1 hod, 5 ng/L 2 hod)

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Nepoužíváme 9
hsTnT >14 ng/L 0 hod, zvýšení o 10 ng/L 3 hod 1
cTnT hs relativní změna > 80 % původní hodnoty 1
hsTnI 4 ng/L 1 hod 3
cTnT 20 % 1
cTnI 6 ng/L 2 hod 1
cTnT 3 ng/L 1 hodina 6
cTnT 3 ng/L 2
cTnT 5ng/L 1 hod 2
když cTnI>54 ng/L (3 hod), delta >= 20 % 1
hs-cTnI   20 % první hodnoty 3 hod. 1
cTnI hs 29 ng/L 3 hod 1
delta hs cTnI 20 % původní hodnoty 1
cTnT 10ng/L 2hod 1
cTnT 10ng/L 1
cTnT 6 ng/L 3 hod 1
cTnI 2 ng/L rule out, 6 ng/L rule in 1 hod 1
cTnI 15 ng/L 1 hod pro rule-in 1
rule out 3 ng/L 1 hod, rule on 12 ng/L 1 hod 1
1.cTnI Norma: 50 %/3h.1.cTnI zvýšen: 20 %/3 hod. 1
cTnI < 3 ng/L 1 hod 1
cTnI-hs 2 ng/L 0 hod. 5 ng/L 1 hod.,delta 2 ng/L 1
toto řeší internista, kardiolog 2
Uvedeno v poznámce 3

Algoritmus postanalytické interpretace pomocí delta hodnot je zcela na počátku a je trvale diskutován. 
Nejčetnější je použití absolutní hodnoty delta při jednohodinovém algoritmu, ale interval používaných 
hodnot je velmi široký. Posouzení experty společností ČSKB a ČKS (Česká kardiologická společnost) 
a uvedení jejich stanoviska (doporučení) by bylo jistě na místě. Také u referenční skupiny bylo uvedeno 
u šesti laboratoří šest různých hodnot delta. 1x relativní (20 %), 5 x absolutní od 3 do 20 ng/L).
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Otázka 11: Vydáváte komentáře k výsledkům troponinů?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 48 22 %
Ne 164 76 %
Hodnocením delta hodnot manuálně 0 0 %
Hodnocením delta hodnot podle počítačového programu 2 1 %
Jinak (prosíme, uveďte v poznámce) 3 1 %

Výsledky prakticky nejsou komentované vůbec, a to ani v referenční skupině. Několikrát je v komentářích 
laboratoří silně zdůrazňováno přesvědčení, že taková činnost nepatří do sféry laboratorní práce. To je velmi 
kontroverzní tvrzení. Doporučení IFCC ((International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine) a AACC (American Association for Clinical Chemistry) z roku 2018 (uveřejněné a komentované 
v bulletinu FONS 1/2018 na straně 24-25) jednoznačně doporučují konzultace a komunikace laboratoří 
s kliniky jak pro analytické a neanalytické aspekty, tak i pro delta hodnoty. Tento aktivní přístup k postana-
lytické fázi by měl být i součástí laboratorní příručky. Laboratorní výsledky jsou minimálně plnohodnotnou 
součástí diagnostického procesu a omezení se na dodávání pouhých čísel u klíčových analytů snižuje 
odbornou prestiž laboratoří. Ve zmíněném doporučení je uvedena i potřeba používání aspoň jednoho 
kontrolního vzorku vnitřní kontroly kvality s koncentrací blízkou hodnotě mezi stanovitelnosti. 

Otázka 12: Používáte stanovení troponinů také pro jiné účely, než vyloučení/potvrzení akutních 
koronárních syndromů?

Odpověď Počet
Neuvedeno 69
Ne 82
Kardiochirurgie 15
PCI (angioplastika koronárního stentu) 9
Plicní embolie 40
Chemoterapie 16
Obecná chirurgie 14
Jiné (prosíme, uveďte v poznámce) 20

57 % účastníků se aplikací a hodnocením cTn mimo oblast akutních koronárních syndromů nezabývá. 
I u referenční skupiny jde o podobný postup (64 %).

Otázka 13: Máte limitovaný počet stanovení troponinů na jednoho pacienta po přijetí k péči?

Odpověď Počet
absolutně relativně

Neuvedeno 59 27 %
Ne 142 65 %
Ano 16 7 %

Většinou nejsou laboratoře omezené limitací počtu vyšetření. Platí to pro 65 % všech laboratoří a 73 % 
v případě referenční skupiny. 
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Otázka 14: Máte-li limitovaný počet stanovení troponinů na jednoho pacienta, uveďte počet:

Slovní odpovědi účastníků: Počet
2 1
3 6
4 8
8 1
nemáme 17

Většinově není počet stanovení troponinů na jednoho pacienta limitován, a to je potěšující fakt.

Otázka 15: Používáte jiné hodnoty URL (cut off) u CABG (aortokoronární bypass)?

Odpověď Počet
absolutně relativně

Neuvedeno 114 53 %
Ne 101 47 %
Ano 2 1 %

Nejsou používané odlišné hodnoty URL u CABG, ačkoliv takové existují. Jen jedna laboratoř referenční 
skupiny má cut off pro CABG v souladu s 4. univerzální definicí akutního infarktu myokardu ESC (1).

Otázka 16: Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte velikost URL včetně jednotky:

Slovní odpovědi účastníků: Počet
140 ng/L 1
70 ng/L 1

Podle 4. univerzální definice AMI je cut off pro diagnózu AMI u CABG roven hodnotě 10x 99. percentil. 
Jen jedna laboratoř referenční skupiny toto kritérium používá.

Otázka 17: Provádíte u stanovení troponinů interní kontrolu kvality?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 41 19 %
Ne 1 1 %
Ano, výhradně v oblasti koncentrací blízkých hodnotám URL 9 4 %
Ano, a to jak v oblasti koncentrací blízkých hodnotám URL, tak v oblasti 
vysokých koncentrací v horní části kalibrační funkce 166 77 %

Odpovědi na provádění vnitřní kontroly kvality (IQC) se blíží ideálnímu stavu, pokud jde o nevyhnutelnost 
zejména kontroly hodnot blízkých hodnotám 99. percentilu (URL). Totéž platí i pro referenční skupinu.

Otázka 18: Je součástí vaší laboratorní příručky návod pro klinické použití troponinů?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 50 23 %
Ne 101 47 %
Ano 66 30 %

Existence klinického použití troponinů v laboratorní příručce jen u 30 % účastníků odpovídá nízké aktivitě 
postanalytické fáze. U referenční skupiny je situace příznivější (64 %).  Součástí laboratorní příručky by 
měla být i kapitola týkající se interpretace výsledků. 
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Natriuretické peptidy
Otázka 1: Které natriuretické peptidy stanovujete ve vaší laboratoři?

Odpověď Počet
Neuvedeno 39
Nestanovujeme 29
BNP 25
NT-proANP 0
NT-proBNP 130

71 % laboratoří stanovuje NT-proBNP, 14 % BNP, 16 % nestanovuje natriuretické peptidy vůbec. U referenční 
skupiny převažuje rovněž stanovení NT-proBNP (8x), jen jedna laboratoř postupuje velmi progresivně 
a stanovuje oba natriuretické peptidy.

Otázka 2: V jakých jednotkách vydáváte výsledky stanovení natriuretických peptidů?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 84 39 %
ng/L 114 53 %
pg/mL 19 9 %
µg/L 0 0 %

Převládají ng/L, používají se i pg/mL se stejnými číselnými hodnotami, které jsou ale v rozporu s dopo-
ručeními IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) i IFCC. V odpovědích v rubrice 
„neuvedeno“ se skrývají patrně výsledky, udané v molární koncentraci. Je zajímavé, že s jejich použitím 
skupina EFML Task Group vůbec nepočítá. Stejně tak je nedoporučuje Doporučení ČSKB z roku 2019, 
které jednoznačně uvádí jako základní jednotky ng/L. Bylo by vhodné tuto skutečnost respektovat.

Otázka 3: Provádíte při stanovení natriuretických peptidů vnitřní kontrolu kvality?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 73 34 %
Ne 3 1 %
Ano a alespoň jeden kontrolní materiál má hodnotu pod nejnižším 
používaným cut off 75 35 %

Ano, ale nemáme zavedena kritéria pro konkrétní koncentrace  
v kontrolních materiálech 66 30 %

IQC není organizovaná tak dobře jako u stanovení troponinů. Jen 35 % účastníků používá kontrolní 
materiály s klinicky kritickými hodnotami. U referenční skupiny je to 46 % účastníků.

Otázka 4: Máte v laboratorní příručce informaci o klinickém použití natriuretických peptidů?

Odpověď Počet
absolutně relativně

Neuvedeno 81 37 %
Ne 72 33 %
Ano 64 30 %

Jen 30 % účastníků má podchyceno klinické použití stanovení v laboratorní příručce. U referenční skupiny 
je to 64 %.
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Otázka 5: Používáte stanovení natriuretických peptidů také pro jiné účely, než vyloučení/potvrzení 
akutních koronárních syndromů (ACS)?

Odpověď Počet
Neuvedeno 0
Ne 21
Plicní embolie 39
Renální onemocnění 23
Rozlišení kardiální a nekardiální příčiny dušnosti 96
Jiné (prosíme, uveďte v poznámce) 14

89 % laboratoří používá natriuretické peptidy i pro jiné účely než ACS.  72 % udává rozlišení kardiální 
a nekardiální dušnosti jako hlavní indikaci použití. U referenční skupiny je to dokonce 100 %.

Otázka 6: Jaké platformy používáte pro stanovení BNP?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 181 83 %
Abbott 19 9 %
Beckman Coulter 0 0 %
Beckman Unicel Dx 5 2 %
ET Healthcare Pylon 0 0 %
Siemens Advia Centaur 4 2 %
Siemens Atellica 0 0 %
Siemens Dimension 1 1 %
Tosoh AIA 1 1 %
Jiné (prosíme, uveďte v poznámce) 6 3 %

Pro stanovení BNP je dominantní přístrojovou platformou Abbott, následují Beckman a Siemens. Ovšem 
počet odpovědí byl nízký.

Otázka 7: Používáte BNP pro diagnostiku akutního srdečního selhání?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 155 71 %
Ne 43 20 %
Ano 19 9 %

Jen minimum použití u ACS, a to i v případě referenční skupiny.
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Otázka 8: Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte velikost cut off včetně jednotky:

Slovní odpovědi účastníků: Počet
100 ng/L 13
125 ng/L 1
10 pmol/L 1
28,9 pmol/L 1
50 pmol/L 1
400 ng/L 1
450 ng/L 1

Problém jednotek viz nesoulad s otázkou o jednotkách (jejich neúplná formulace). Klinická interpretace 
je nejasná a potřeba národního doporučení zřejmá. Postanalytická činnost je velmi omezená.

Otázka 9: Používáte BNP pro diagnostiku chronického srdečního selhání?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 164 76 %
Ne 31 14 %
Ano 22 10 %

Enigmatická odpověď. Validní interpretace stanovení BNP přímo souvisí s odpovědí „ano“.

Otázka 10: Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte velikost cut off včetně jednotky:

Slovní odpovědi účastníků: Počet
30 ng/L 1
35 ng/L 4
100 ng/L 9
125 ng/L 2
450 ng/L 1
10 pmol/L 1
28,9 pmol/L 1
29 pmol/L 1

Neujasněnost hodnot, nedostatečná harmonizace jednotek navzdory doporučení ČSKB (viz již otázka 2).
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Otázka 11: Jaké platformy používáte pro stanovení NT-proBNP?

Odpověď Počet
Neuvedeno 90
Abbott Architect 15
BioMérieux 2
Ortho-Vitros 0
Roche 71
Siemens Advia Centaur 6
Siemens Atellica 4
Siemens Dimension 2
Siemens Immulite 2
Jiné (prosíme, uveďte v poznámce) 28

Dominuje přístrojová platforma Roche pro NT-proBNP. Stejně tak i v referenční skupině (7x Roche,1x 
Siemens Advia).

Otázka 12: Používáte NT-proBNP pro diagnostiku akutního srdečního selhání?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 108 50 %
Ne 43 20 %
Ano 66 30 %

Vysoký počet bez odpovědi, nízká četnost použití při ACS (30 %). Je však zajímavé, že četnost laboratoří 
používajících NT-proBNP u akutního koronárního syndromu je v referenční skupině podstatně vyšší 
(55 %). 

Otázka 13: Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte velikost cut off včetně jednotky:

Slovní odpovědi účastníků: Počet
125 ng/L 36
300 ng/L 11
400 ng/L 1
450 ng/L 4
500 ng/L 1
1800 ng/L 2
2000 ng/L 1
14,8 pmol/L 1

Problém jednotek a jejich vliv na interpretaci výsledků již dostatečně zmíněn u otázky 2.

Otázka 14: Používáte NT-proBNP pro diagnostiku chronického srdečního selhání?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 121 56 %
Ne 15 7 %
Ano 81 37 %

Natriuretické peptidy jsou hlavním laboratorním markerem chronických srdečních poruch.
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Otázka 15: Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, uveďte velikost cut off včetně jednotky:

Slovní odpovědi účastníků: Počet
125 ng/L 57
128 ng/L 1
130 ng/L 1
300 ng/L 2
400 ng/L 1
450 ng/L 3
500 ng/L 1
1000 ng/L 1
10 pmol/L 1
14,7 pmol/L 1
14,8 pmol/L 4
Dle věku 1
Dle klinika 1

Již opakovaně byla zmíněná potřeba vyřešit harmonizaci jednotek měření. U referenční skupiny i v celku 
převládá odpovídající hodnota cut off 125 ng/L. 
Otázka 16: Zohledňujete u cut off akutního srdečního selhávání pro NT-proBNP věk pacienta?

Odpověď
Počet

absolutně relativně
Neuvedeno 115 53 %
Ne 42 19 %
Ano 60 28 %

Ohled na věk u cut off hodnot by měl být obecně respektovaný. U referenční skupiny věk zohledněn ve 
čtyřech případech, ve třech nikoliv a ve třech neuvedeno.
Otázka 17: Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, shodují se vaše hodnoty s uvedeným 
příkladem? Do 50 let 450 ng/L; 50 až 75 let 900 ng/L; nad 75 let 1800 ng/L. Jestliže ne, uveďte vámi 
používaná kritéria.

Slovní odpovědi účastníků: Počet
Shodují se 22
Do 75 let 125 ng/L, nad 75 let 450 ng/L 21
Do 75 let 125 ng/L, nad 75 let 449 ng/L 1
Do 75 let 125 ng/L, nad 75 let 448 ng/L 1
Nad 75 let 450 ng/L 1
Do 75 let 450 ng/L, nad 75 let 1800 ng/L 1
Do 50 let 0-88 ng/L, 50-100 let 227 ng/L 1
18-44 115 ng/L. 45-54 172 ng/L, 55-64 263 ng/L, 65-74 349 ng/L, nad 75 let 738 ng/L 1
Do 75 let 14,8 pmol/L, nad 75 let 53 pmol/L 1
18-44 85,8 ng/L, 45-54 121 ng/L, 55-64 210 ng/L, 65-74 376 ng/L, > 75 486 ng/L 1
18-45 115 ng/L, 45-55 263 ng/L, 65-75 349 ng/L, >100 486 ng/L 1
Do 75 let 14,75 pmol/L, nad 75 let 63,0 pmol/L 1
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Slovní odpovědi účastníků: Počet
Do 50 let 121pg/ml, 50-75 let 376 pg/ml, nad 75 let 486 pg/ml 1
Cut off <125; slabě zvýšena 125 - 300; zvýšena 300 - 900; silně zvýšena >900 ng/L 1
Viz poznámka 1
Používáme dle výrobce Roche 1
Kritéria se liší dle věku a pohlaví, v uvedeném rozsahu nelze uvést 1

Jen málo laboratoří se věnuje interpretaci výsledků měření těchto analytů důkladněji. Přitom podle sou-
časných názorů patří mezi několik analytů s nejvyšší klinickou hodnotou vůbec. U referenční skupiny je 
u čtyř laboratoří z 11 hlubší interpretace výsledků provedena.

Závěr
Mezi účastníky převažuje zcela obsoletní názor 
o malé souvislosti analytické a postanalytické fáze 
laboratorních vyšetření kardiálních markerů. Tento 
přístup je velmi kontroverzní a neodpovídá názoru 
na potřebu integrace všech fází laboratorní činnosti 
(neanalytické, analytické a postanalytické). Dotaz-
ník byl proto výrazně zaměřen na postanalytickou 
fázi laboratorního vyšetření ve shodě s obecně při-
jímaným faktem, že analytická měření mají význam 
jen tehdy, pokud jsou konzultována a integrovaná 
s klinickými skutečnostmi (clinical peer review).
Situace u stanovení kardiálních troponinů je pod-
statně příznivější než při stanovení natriuretických 
peptidů. 
Přednostně by bylo zapotřebí podle našeho názoru 
vyřešit:
l Problém plného nasazení hs cTnT/I metod i tam, 

kde nejsou ještě používané.
l Problém jednotek měření při stanovení BNP 

a NT-proBNP.
l Problém hodnot diagnostických rozhodovacích 

limitů/mezí u natriuretických peptidů včetně 
jejich diskriminace podle věku a pohlaví.

Zásadní návrh, plynoucí též z výše 
uvedených dat dotazníku:
Je potřebná aktualizace doporučení o laboratorním 
vyšetření kardiálních troponinů, korespondující 
se současným mezinárodním doporučením ESC 

(European Society of Cardiology:  4. univerzální 
definice akutního infarktu myokardu – citace 1) 
a s materiály a daty pracovní skupiny IFCC C-CB 
(International Federation of Clinical Chemistry 
and Laboratory Medicine; Committee on Clinical 
Applications of Cardiac Bio-Markers) citace 2. Zde 
jsou i materiály IFCC C-CB  z června 2019 obsahu-
jící tabulky vhodné pro získání zásadních informací 
o analytických a metrologických znacích metod:
l stanovení BNP, NT-proBNP a MR-proANP
l stanovení hs cTnT/I
l stanovení cTnT/I a hs cTnT/I systémy POCT
l o interferenci hemolýzy a biotinu při stanovení 

cTnT/I a natriuretických peptidů.
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