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19701970-- ččas her a malin as her a malin 
nezralýchnezralých

•• ÉÉra fotometrických metodra fotometrických metod
•• Bez Bez kitkitůů
•• Bez EHKBez EHK
•• VKK s milimetrovým papVKK s milimetrovým papíírem rem 
•• OpakovanOpakovanéé vzorky jako kontrolnvzorky jako kontrolníí

materimateriááll



19701970
zlatzlatéé hhřřeby metodikeby metodik
•• oo--toluidin, kyselina octovtoluidin, kyselina octováá, var , var 

(glukosa)(glukosa)
•• kyselina skyselina síírovrováá, , anhydridanhydrid kyseliny kyseliny 

octovoctovéé (cholesterol)(cholesterol)
•• titrace (Ca)titrace (Ca)
•• endpointendpoint mměřěřeneníí enzymenzymůů

(30(30--60 minut inkuba60 minut inkubaččnníí doba)doba)
•• plamenovplamenováá fotometrie bez vnitfotometrie bez vnitřřnníích ch 

standardstandardůů (Na, K)(Na, K)



19701970--dokumentacedokumentace

•• Analýzy bez standardnAnalýzy bez standardníích ch 
operaoperaččnníích postupch postupůů

•• Zlatý vZlatý věěk modifikack modifikacíí



19701970--separaseparaččnníí metodymetody

•• pappapíírovrováá efektroforefektroforéézaza s s elucelucíí
nastnastřřííhaných proteinových haných proteinových 
frakcfrakcíí

•• pappapíírovrováá chromatografie chromatografie 
(VMK, AMK)(VMK, AMK)



19701970--referencereference

NavNaváážžky smky směěsných sných „„krystaloidkrystaloidůů““

ReferenReferenččnníí laborantka vybavenlaborantka vybavenáá
PulfrichovýmPulfrichovým fotometremfotometrem

OsobnOsobníí rozvrozváážženeníí vzorkvzorkůů



19701970--paradigmataparadigmata

•• JiJiřříí HomolkaHomolka
(bedekr)(bedekr)

•• RolandRoland RichterichRichterich
(bible, (bible, „„eucharistieeucharistie““))



19701970--shrnutshrnutíí

•• Slzy, pot, krev (W.Slzy, pot, krev (W.ChurchillChurchill 1940)1940)

MoMožžnnáá transformacetransformace

•• Kyseliny, var, hepatitida BKyseliny, var, hepatitida B



20082008-- ééra  automatizace,  ra  automatizace,  
komputerkomputerůů a komercea komerce

•• KinetickKinetickáá mměřěřeneníí enzymenzymůů
•• EnzymovEnzymovéé reagencie u reagencie u 

fotometrických mfotometrických měřěřeneníí
•• ISEISE
•• POCTPOCT
•• ImunochemieImunochemie
•• DNA analýzaDNA analýza



20082008-- progresprogres

•• SpecifiSpecifiččnostnost
•• CitlivostCitlivost
•• RychlostRychlost
•• PPřřesnost (nikoliv jiesnost (nikoliv jižž tak výrazntak výrazněě

pravdivost)pravdivost)



20082008-- ééra pra přříístupnostistupnosti

•• Endokrinologie aEndokrinologie ažž 139 laborato139 laboratořříí

•• TDM  aTDM  ažž 109 laborato109 laboratořříí

•• (HP)LC HbA1c a(HP)LC HbA1c ažž 185 laborato185 laboratořříí



20082008
systsystéémový charakter mový charakter 

•• AnalytickAnalytickéé systsystéémymy
•• SystSystéémy my řříízenzeníí
•• NormyNormy--akreditaceakreditace
•• StandardizaceStandardizace

•• Co Co ččtete Výsosti? tete Výsosti? 
Slova, slova, slovaSlova, slova, slova



20082008--kriteria analytickkriteria analytickéé
výkonnosti výkonnosti 
•• NNÁÁSTROJESTROJE
•• VnitVnitřřnníí kontrolakontrola
•• ExternExterníí hodnocenhodnoceníí (zkou(zkouššeneníí

zpzpůůsobilosti)sobilosti)

•• PARAMETRYPARAMETRY
•• PPřřesnostesnost
•• PravdivostPravdivost
•• NejistotaNejistota



ReferenceReference

•• ReferenReferenččnníí materimateriáályly
•• ReferenReferenččnníí postupypostupy
•• ChemickChemickáá metrologiemetrologie



Budoucnost blBudoucnost blíízkzkáá
i vzdi vzdáálenlenáá

Budoucnost  je  lepBudoucnost  je  lepšíší ilustrovat, ilustrovat, 
nenežž popisovatpopisovat

PrognPrognóózy jsou tzy jsou téémměřěř vvžždy chybndy chybnéé



TTéémata budoucnostimata budoucnosti

•• FarmakogenomikaFarmakogenomika
•• ČČipovipovéé technologietechnologie
•• PeptidomikaPeptidomika
•• ProteomikaProteomika



CytochromCytochrom PP--450 450 



•MRM-peptidomika



FitzGerald et al.: Development of a High-Throughput Automated Analyzer
Clinical Chemistry 51, No. 7, 2005, p.1165–1176



ProtilProtiláátkovtkovéé sensorysensory



DvojrozmDvojrozměěrnrnáá
elektroforelektroforéézaza

SELDI SELDI 
TOF MSTOF MS



ESI TOF MS a MALDI TOF MS-
nástroje proteomiky



ProteomikaProteomika v toku v toku ččasuasu

•• 70                 08            pot70                 08            potéé

•• TZR              CE           MSTZR              CE           MS--MSMS
•• WeltmanWeltman LC           SELDI TOFLC           SELDI TOF
•• TakataTakata MALDI TOFMALDI TOF


