
Klinická biochemie a metabolismus 1/2021 25
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Úvod

Biochemické a hematologické změny u pacientů 
s  COVID-19, pozorované pomocí rutinních laborator-
ních metod nemohou sloužit přímo k diagnóze choro-
by, ale sledování výrazných změn v průběhu choroby 
umožňuje:

 � posouzení stupně a závažnosti nemoci, 
 � monitorování průběhu choroby, 
 � prognózu jejího vývoje, zejména u pacientů s  těž-
kým průběhem choroby.

Shrnutí změn biochemických a hemato-
logických analytů u COVID-19

Souhrn dat, doporučených pracovní skupinou IFCC 
“Task Force on COVID-19“ k monitorování pacientů [1, 
2] je uveden v Tabulce 1.

Vyšetření parametrů krevního obrazu je pro monito-
rování onemocnění COVID-19 základní. Změna počtu 
leukocytů patří k typickým nálezům pro tuto chorobu, 
stejně jako pokles počtu eozinofilů. Ten, společně se 
zvýšením počtu neutrofilů, ukazuje možný nepříznivý 

trend vývoje. Trombocyty společně s dalšími parametry 
hemokoagulace uvedenými v Tabulce 1, jsou pro moni-
torování choroby důležité zejména pro jejich schopnost 
posoudit závažnost nemoci.

Zvýšení hodnot markerů zánětu je dalším typickým 
nálezem pro pacienty s COVID-19. Prokalcitonin navíc 
může detekovat výskyt druhotných bakteriálních infek-
cí. Kromě v  tabulce uvedených markerů zánětu byly 
nově použity i některé další (IL-6, presepsin a jiné, na-
příklad k případné detekci cytokinové „bouře“). Klíčové 
k monitoringu průběhu choroby, a zejména ke sledování 
hypoxie a metabolické acidózy, jsou parametry acido-
báze, jmenovitě pH, pCO2, pO2, bikarbonátů a laktátu. 

U pacientů s  COVID-19 se často objevují zvýše-
né hodnoty kardiálních markerů [3, 4]. Může jít nejen  
o symptom akutního koronárního syndromu, ale i o ne-
specifické zvýšení, související se změnami myokardiál-
ního ACE 2 (angiotensin converting enzyme) [3], takže 
výsledky vyžadují opatrnou interpretaci. Detailní studie 
ukazují, že zvyšování troponinu u pacientů s COVID-19 
úměrně zvyšuje riziko mortality, což je demonstrováno 
Kaplanovými-Maierovými křivkami přežití v  podrobné 
práci [4]. Při hodnocení kardiálních markerů je vzhledem 
k stavu jejich harmonizace nezbytné pečlivé zohledně-
ní použité metody a hodnot 99 percentilů. Nezbytné je 
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sledování a hodnocení markerů ledvinových (kreatinin, 
močovina) a jaterních funkcí (ALT, bilirubin). Nejčastěji 
jsou z  klasických biochemických analytů registrovány 
změny hodnot LD a albuminu. Obojí mohou detekovat 
zvýšení rizika těžkého průběhu choroby. 

Četnost změn hodnot různých markerů k monitoro-

vání COVID-19 ukazuje Tabulka 2, založená na datech 
belgických pacientů [4]. Z  tohoto pohledu jsou zvlášť 
důležitá stanovení D-dimerů, feritinu, CRP, počtu eozi-
nofilů, LD a fibrinogenu. V jiných publikacích se mohou 
data číselně poněkud lišit, ale trend jejich změn se zdá 
být obecný.

Table 1. List of analytes recommended to monitoring in patients according to IFCC Task Force on COVID-19 [1, 2].

Analyte Change in Covid 19

Haematology

Lymphocytes Decrease

Neutrophils Increase

Eosinophils Decrease

Thrombocytes Decrease

D-Dimers Increase

PT/APTT Decrease

Fibrinogen Decrease /Increase

Acid-base analytes

pH Decrease

pCO2 Increase

pO2 Decrease

Lactate Increase

Inflammatory markers

Procalcitonin (PCT) Increase

CRP Increase

Ferritin Increase

ESR Increase

Cardiac markers

cTnI/T hs Increase

Multisystem failures

Albumin Decrease

LD Increase

Creatinine (urea) Increase

ALT / bilirubin Increase

Table 2. Frequency of changed analyte values in hospital admission COVID-19 patients [5].

Analyte % values out of reference interval

D-dimer 100

CRP (C-reactive protein) 100

Ferritin 92

Eosionophils 92

Fibrinogen 82

LD 80

Lymphocytes 62

Albumin 53

Thrombocytes 34

ALT 32

Neutrophils 26
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Data z Tabulky 2 jsou ve shodě s výsledky diagnos-
tické správnosti a klinické senzitivity analytů, stanovené 
hodnotami ROC AUC (Receiver Operating Characteris- 
tic – Area Under Curve) v  práci [6]. Nejvyšší hodnoty 
AUC u analytů s  nejvýznamnějšími změnami klesají  
v řadě feritin, eozinofily, LD, CRP, lymfocyty, D-dimery  
a další (s méně významnými změnami).

Komplexnější pohled poskytuje časový průběh hod-
not analytů během choroby, který také upozorňuje na 
existenci časných a pozdních markerů, souvisejících  
s jejími klinickými fázemi - zánětlivou reakcí a orgáno-
vým poškozením [5]. Data, získaná pozorováním časo-
vých průběhů změn jsou stručně shrnuta v Tabulce 3.

Sledování doporučených analytů a parametrů dává 
možnost snadného rozlišení mírného a silného průběhu 
choroby včetně predikce výsledku léčby i případného 
úmrtí pacienta. Data o tomto využití testu jsou uvedená 
v Tabulce 4.

Pro pacienty v  kritické fázi onemocnění je typické 
masivní zvýšení hodnot cytokinů, které může dosáh-
nout až hodnot, vyšších o tři řády a dosahovat maxima 
až po 20 i více dnech [16, 20]. Demonstrace labora-
torních parametrů u starší pacientky se silným (severe) 
průběhem nemoci a s  předpokládaným syndromem 
cytokinové bouře je uvedena v Tabulce 7.

Harmonizace, analytická kvalita  
a rozhodovací limity 

Lze uvést několik příkladů zřejmé potřeby harmoniza-
ce měření při biochemickém a hematologickém sledo-
vání. Při stanovení albuminu v séru je vysoká závislost 
výsledků měření na metodě se signifikantně zvýšenou 
hodnotou bias u metody BCG (metoda s vazbou na 
barvivo bromkresolovou zeleň). Je proto vhodné prefe-
rovat metody imunochemické nebo metody na principu 
BCP (vazba na barvivo bromkresolový purpur) [11]. Při 
stanovení D-dimerů jsou používány dvojí jednotky mě-
ření. Doporučuje se použití jediné z obou, a to jednotky 
mg/L FEU [11]. Velké rezervy má způsob prezentace 
výsledků a hodnocení laboratorních dat. Harmonizace 
zde spočívá hlavně v upřesnění pojmů při dělení testo-
vaných osob (probandů) do skupin, například do sku-
pin mírného a silného (severe) COVID-19. Příkladem 
může být prokalcitonin, kde data rizika (odds ratio-OR) 
jsou udána u čtyř autorů v intervalu 3,2 až 10,9, patrně  
podle subjektivní klasifikace stupně choroby u pacien-
tů. Podobné problémy s  nedostatkem harmonizace 
měření a klasifikace pacientů pozorujeme u trombocytů  
a prealbuminu [9, 10]. Další potřebu harmonizace 
pozorujeme u hodnot cut-off mezi stupni závažnosti 
choroby, případně i rizika mortality. To je zřejmé z dat 
Tabulky 4 u albuminu a D-dimeru. Asi 7x až 8x vyš-

Table 3. Early and late markers for monitoring of COVID-19.

Early markers CRP, D-dimer, LD, ferritin, fibrinogen, albumin

Time peak values approx. within after 10 days from admission

Disease phase inflammatory reaction

Late markers troponin, BNP, ALT, neutrophils

Time peak values approx. within 3 weeks from admission

Disease phase organ failure

Table 4. Comparison of differences in „mild“ and „severe“ COVID-19 patients.

Analyte
Mild COVID-19 

(non-ICU patients)  
Severe COVID-19 

(ICU patients) 
Literature

CRP Lower values Significantly higher values p < 0.05                 [5]

LD Lower values
Significantly higher values p < 0.05                   [5]

Cut off for high patients risk 12.2 µkat/L          [7]

Lymphocytes Lower values Significantly higher values p < 0.05                   [5]

D-dimers Mild increase ≥ 4 fold of higher reference limit                     [11]

Procalcitonin Mild increase (OR=1)                                             Average of odds ratio cca 5.0                        [8]

Thrombocytes Insignificant changes                                            approx. 30 % decrease against non-ICU         [8]

Albumin
Patients values 25 to 34 g/L      Patients values 16-20 g/L                                [7, 9,11]

Proposal cut off 29 g/L                                           Proposal cut off 18 g/L                                  [9, 11]

Prealbumin Decrease to 82 (0-129) mg/L                           [10]
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ší hodnoty D-dimeru u těžkého průběhu (pacienti JIP)  
a 85 % pacientů nad cut-off, zatímco u mírného průbě-
hu (non JIP pacienti) jen 37 % nad cut-off. Při stanovení 
albuminu u pacientů s mírnějším průběhem mimo JIP 
navrhují autoři [10] cut-off hodnotu 27 g/L a zjišťují 62 % 
výsledků nad něj, u pacientů s těžkým průběhem je na-
vržen cut off 18 g/L [7] a zjištěna četnost výsledků nad 
cut-off 94 %. 

Kritickým problémem harmonizace výsledků je vy-
soký stupeň konfuze použitých jednotek měření, pozo-
rovaná v publikované literatuře zcela běžně. Tato pak 
může vést i k riziku konfuze prezentovaných číselných 
výsledků.

Soudobé metody stanovení prokalcitoninu nepo-
skytují dostatečné harmonizované výsledky měření. 
V  oblasti koncentrací, blízkých hodnotě cut off jsou  
u čtyř nejfrekventovanějších metod stanovení (Kryptor, 
Vidas, Abbott, Roche) hodnoty směrnic kalibrační funk-
ce 0,795 až 1,19 a důsledkem je 16 až 31 % rozdílných 
diagnostických klasifikací [12]. I u nově na trh uvedené 
metody BRAHMS jsou zaznamenány ve srovnání s vý-
sledky měření Kryptor systematické rozdíly [13].

Stanovení enzymu LD, patřící při sledování pacientů 
s COVID-19 ke klíčovým, je naopak podle dat externího 
hodnocení kvality (EHK) SEKK harmonizované stopro-
centně. 

Data kvality některých analyticky problematických pa-
rametrů, získaná v podzimních cyklech programů EHK 
Referenzinstitut für Bioanalytik (RfB) Bonn Německa  
a SEKK Česká republika jsou v tabulce 5. V České re-
publice data programu SEKK ukazují, že ještě stále asi  
10 % účastníků používá starých jednotek při měření D-di-
meru (u účastníků programu RfB Bonn dokonce 25 %).  
Při stanovení albuminu u účastníků SEKK stále silně 
převládá metoda BCG (93 %) navzdory signifikantní 
hodnotě pozitivního bias.

Fakt zvýšení hodnot kardiálních markerů u COVID-19 
(cTn, NT – proBNP) je všeobecně známý a korespon-
duje se zvýšením rizika akutního poškození myokardu 
(myocardial injury) podle univerzální definice akutního 
infarktu myokardu. Byla publikována celá řada prací 
o kardiálních markerech při COVID-19. Autoři z  ACC 
(Americké kardiologické asociace) [4] vyhodnotili 2240 
výsledků a zjistili prevalenci zvýšených hodnot troponi-
nů v 36 % případů. Dále bylo v této studii konstatováno, 
že vzestup cTnI v intervalu 30 až 90 ng/L zvyšuje riziko 
akutní příhody o 1,75 (hazard ratio HR=1,75), zvýšení 
nad hodnotu cTnI 90 ng/L pak o 300 % (HR = 3,03). 

Tyto jasně vypadající a důvěryhodně působící údaje jsou 
ve skutečnosti zpochybněny nízkou úrovní harmonizace 
měření kardiálních troponinů, a tak je nutné uvědomit si 
některé nezbytné zásady jejich analytiky a interpretace. 
V souvislosti s COVID-19 je znovu shrnul Kavsak et al. 
[14]. Jde o preferenci hs-metod, zohlednění různosti 99 
percentilů u různých metod, vliv pohlaví a věku na ně, 
vliv hodnot LoD a LoQ (mez detekce a mez stanovitel-
nosti), vliv diferencí mezi typy vzorků (sérum, plasma, 
plná krev). Opatrnosti hodnocení kardiálních markerů 
nezbývá ani při vědomí obecné platnosti poznatku, že 
jejich zvýšené hodnoty jsou pro pacienty riskantní. Spe-
ciálním problémem je orientace v  jednotkách měření 
a používání jiných jednotek, než doporučených ng/L. 
Sami jsme nalezli minimálně dvě (zde necitované) prá-
ce, kde byla u hodnot cTnI evidentně uvedená chybná 
čísla, vzniklá právě konfuzí jednotek měření.  

Dlouhodobé a metaanalytické studie

Z pákistánských dat plyne, že nejvyšší výpovědní 
hodnotu o stupni fatálnosti choroby COVID-19 vykáza-
ly D-dimery s hodnotou AUC = 0,803 a PCT s hodno-
tou AUC = 0,769 [15]. Shodou okolností jde o analyty 
se signifikantní analytickou problematičností, vyžadují-
cí efektivní kontrolu analytické kvality. Metaanalýza na 
bázi výsledků 32 studií s 10 500 pacienty, hospitalizo-
vanými s chorobou COVID-19 vyhodnotila stupeň rizika 
příslušných analytů určením hodnot OR (odds ratio), 
vyjadřujících číselnou hodnotu násobku standardního 
rizika (OR=1) fatálnosti choroby [16]. Nejprůkazněji ur-
čují velikost rizika prokalcitonin, LD, CRP, D-dimery, po-
čet lymfocytů s hodnotami OR = 3,3 (lymfocyty) až 6,6 
(prokalcitonin). Mezi analyty s hodnotou OR=1,5 až 3 
patří podle této studie AST, ALT, kreatinin, trombocyty.

Podobná studie byla aktuálně publikována jako vý-
sledek retrospektivní studie dlouhodobého sledování 
pacientů s COVID-19 z prvního období pandemie pří-
mo ze zařízení ve Wuchanu [17]. Podle autorů jsou při 
dlouhodobém sledování kritické pro pacienty věk nad 
65 let, zvýšené hodnoty LD, prokalcitoninu a snížené 
hodnoty počtu lymfocytů.

Tabulka 6 ukazuje hodnoty cut off (klinické rozhodo-
vací meze), použité ve studiích [15, 16] s konstatová-
ním, že v některých případech se signifikantně liší a bu-
dou potřebovat časem korekci. Zde lze předpokládat 
klíčový význam co nejvyšší úrovně harmonizace výsled-
ků měření a interpretace těchto výsledků. Je zajímavé, 

Table 5. External quality assesment in problematic analytes for monitoring COVID-19 patients. Autumn 2020, RfB 
Germany and SEKK (Czech and Slovak Republic).

Analyte Comment

D-dimers two different units;  CV = 40 to 45 % (old unit), 

CV = 20 % (FEU) 0.5 mg/L

Procalcitonin significant systematic differences among methods, 

CV ≤ 25 % 10 mg/L

Eosinophils, Ferritin, IL-6 CV = 10 to 20 %

Albumin
BCG vs BCP about 2 g/L systematic error against immunochemistry;  

93 % participants use BCG method
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že metaanalytické a dlouhodobé studie se často vyhý-
bají využití feritinu a eozinofilů, které se naopak v tex-
tech pracovní skupiny IFCC (International Federation  
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) pro  
COVID-19 silně doporučují.

Za zvláštní zmínku stojí možnost využití cytokinů (zde 
interleukinu 6) v případech velmi těžkých průběhů cho-
roby, provázených cytokinovou bouří (Tabulka 7).

Strojová diagnostika (machine learning)  
a COVID-19

Také metod použití souborů big dat, neuronových 
výpočetních sítí a nástrojů strojové diagnostiky (machi-
ne learning) bylo pro diagnostiku a sledování COVID-19 
publikováno dost, nicméně zatím bez převratných 
možností pro denní rutinní praxi [18, 19]. Za zmínku  
a k demonstraci postupu stojí výpočet „corona skóre“ 
[18], využívající kombinace biochemických, hematolo-
gických a demografických dat pacientů ke  stanovení 
číselné hodnoty, která by měla rozlišovat mezi závaž-
ností stupňů COVID-19.  Zatím se zdá, že výsledky 
klasifikace podle tohoto skóre nevykazují stejné závěry 
u různých etnických populací. Studie, kombinující labo-
ratorní a demografická data postupem ANN (arteficiální 
neuronová síť), určená k vyhodnocení šancí na přežití 
u těžkých průběhů COVID-19 zůstává u obecné úva-
hy nad možnostmi takového přístupu. Vcelku lze zatím 
říci, že pandemie COVID-19 může být do budoucnos-

ti vhodným nástrojem k  získání zkušeností s  přístupy 
strojové diagnózy a umělé inteligence.

Shrnutí

Charakter změn koncentrací biochemických a he-
matologických analytů a parametrů je pro pacienty 
s COVID-19 typický. Velikost těchto změn je v souladu 
s intenzitou a časovým průběhem choroby. Jejich vali-
dita významně závisí i na harmonizaci metod vyšetření 
a úrovni diagnostické klasifikace pacientů. 
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