
Laboratorní kvalita a koronavirus 

 

Občas se objevují zprávy o nesouladech při opakováních výsledků detekce koronaviru u stejných 
osob, které lze patrně interpretovat jako případy, kdy výsledky laboratorního vyšetření metodou RT-
PCR nedosáhly dostatečné kvality. Bylo by na čase podívat se na laboratorní vyšetření SARS-CoV-2 
z hlediska jeho kvality. Jako u každého laboratorního vyšetření je validita a kvalita výsledků závislá na 
splnění standardních požadavků pro preanalytické a analytické fáze vyšetření. Metody PCR jsou 
spolehlivé, ale požadavky na kvalitu laboratoří jsou vysoké.  

Seriózní statistická vyhodnocení velkých souborů výsledků co největší části populace, nutná pro řízení 
epidemiologické situace, potřebují nevyhnutelně výsledky o dostatečné kvalitě. 

 K první orientaci o mezích a podmínkách kvality poslouží dobře práce našich známých kolegů z Itálie 
a Chorvatska, psané jazykem,na který jsme jako pracovníci laboratoří klinické biochemie zvyklí. Jde o 
publikaci G-Lippi,AM Simundič,M.Plebani,uveřejněnou v časopise Clin Chem Lab Med a prozatím 
dostupnou ve formě „full textu“ v elektronické verzi na adrese: 

https://doi.org/10.1515/cclm-2020-0285 

 

Obsah práce lze  shrnout: 

Klíčové preanalytické faktory kvality: 

- Bezpečná identifikace vzorku a pacienta (dobře fungující systém ID) 
- Kvalitní odběr materiálu z nosního výtěru (zejména pak dostatečný objem) 
- Dodržení podmínek transportu, skladování a stability odebraného materiálu (zásady jsou 

vypracované v uveřejněných doporučeních CDC,IFCC). 

 Klíčové faktory analytické kvality 

- Dostatečná validace metody 
- Interference při provádění PCR metody a jejich vnitřní kontrola 
- Harmonizace použitých primerů, prob u metod PCR 
- Respektování možnosti diagnostického okna v závislosti na různosti inkubační doby 
- Srovnávání dosažených laboratorních výsledků s CT nálezy (je důležité) 

Literatura, citovaná v uvedené práci umožňuje také přístup k jiným zajímavým a instruktivním 
literárním zdrojům, například k velmi zajímavé citaci 24, popisující vztahy mezi RT-PCR a CT nálezy. 

Zajištění souladu preanalytické fáze s jejími definovanými standardy ( EFLM,CDC a IFCC) 

validace metod RT-PCR , harmonizace s CT nálezy, vytvoření programu externího hodnocení kvality 
vyšetření SARS-CoV-2 jsou klíčové faktory dalšího vývoje metod vyšetření, neboť problém koronaviru 
bude aktuální po dlouhou dobu. 

Z publikovaných dat v ČR není (aspoň nám)úroveň a realizace validací a zejména srovnatelnosti 
výsledků laboratorních vyšetření jasná. Zdá se, že zatím silně převažuje extenzivní pojetí (co nejvíce 
testů) nad vyhodnocováním kvality. 

Ani v aktualizovaných verzích materiálů CDC a IFCC (zde z 14.4.2020) není zatím dostatek těchto 
údajů. 

Podobné problémy jsou i při stanovení protilátek proti SARS CoV-2.Webová stránka FIND(Foundation 
for Innovative New Diagnosis) uvádí hodnoty senzitivita a specifičnosti několika kitů k detekci těchto 
protilátek.Senzitivita kolísá v intervalu 20-90%,specifičnost v intervalu 60-95%. To je ve shodě 
s osobními postřehy některých kolegů(někdo zmiňuje vysoký počet falešně negativních detekcí,jiný 
naopak počet detekcí falešně pozitivních. Navíc počet systémů,ucházejících se o trh, dostoupil 
k dnešnímu dni na 259 u stanovení koronaviru a 245 u stanovení protilátek,což žádoucí harmonizaci 
výsledků neulehčuje.  
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