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Nejvyšší ocenění České společnosti klinické biochemie - Hořejšího medaile – letos 
udělena panu prof. MUDr. Jaroslavu Rackovi, DrSc.

Prof. MUDr. Jaro-
slav Racek, DrSc. svůj 
osobní i profesní život 
spojil s Plzní, kde v le-
tech    1969-75 vystu-
doval obor všeobecné 
lékařství na Lékařské 
fakultě UK v Plzni. Po 
promoci nastoupil na 
oddělení klinické bio-
chemie fakultní ne-
mocnice v Plzni, kde 
více než 45 let pracuje 
postupně jako lékař, 
zástupce primáře a od 

roku 1991 jako primář. Od ledna 1997 je vedoucím 
Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 
který byl v roce 2003 přejmenován na Ústav klinické 
biochemie a hematologie LF UK a FN Plzeň. V letech 
1997-2021 byl současně vedoucím Ústavu lékařské 
chemie a biochemie Lékařské fakulty. Působil též jako 
náměstek ředitelky FN pro laboratorní obory (2001-
2007). 

Profesor Racek atestoval v našem oboru v roce 
1978 a 1981, poté na 3. lékařské fakultě UK obhájil 
v roce 1985 kandidátskou disertační práci na téma 
Biosenzor pro stanovení laktátu. Habilitační práce „Bu-
něčné biosenzory v klinické biochemii“ byla podkladem 
pro jmenování docentem pro obor biochemie v roce 
1991 a profesorem v oboru klinická biochemie byl jme-
nován roku 1997. Jeho vědecké zaměření na oxidační 
stres, antioxidanty a onemocnění ledvin bylo podkla-
dem doktorské disertační práce na téma „Antioxidanty 
a ovlivnění oxidativního stresu“ obhájené na 1. lékařské 
fakultě UK v Praze v roce 2001 a obdržel titul doktor 
lékařských věd (DrSc.) v oboru vnitřní nemoci. Je čest-
ným členem Vědecké rady LF UK v Plzni, členem vě-
decké rady Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT; 
člen a školitel oborové rady Biochemie a patobioche-
mie doktorského studia biomedicíny UK. 

Během svého pedagogického působení nejen na 
fakultě, ale též v rámci specializačního a celoživotního 
vzdělávání vychoval několik generací odborníků nejen 
v klinické biochemii, lékařů. Mnoho tisíc studentů vy-
zkoušel. Studenti jej mají rádi pro jeho lidský přístup  
a schopnost velmi didakticky přednášet, a také pro 
jeho ochotu vše vysvětlit. 

Jaroslav patří mezi přední odborníky na oxidační 
stres a jeho působení na organismus, ale i ochranu 
před ním nejen u nás, ale i v zahraničí, kde přednáší 
na významných evropských a světových konferencích. 
Práce z problematiky biosenzorů a jejich využití v medi-
cíně vystřídaly práce z oblasti ovlivnění oxidačního stre-
su zejména v nefrologii při chronické renální insuficienci 
a selhání. Publikoval více než 350 prací, z nichž třetina 

byla v impaktovaných časopisech, které byly citovány 
více než 1900krát. Byl řešitelem několika grantů IGA 
MZ ČR, projektů institucionálního výzkumu a je nosi-
telem tří vynálezů. Je autorem několika učebních tex-
tů a sedmi monografií, z nichž zmíním tři: Cell-Based 
Biosensors, vydanou v roce 1994 v Pensylvánii (USA), 
Oxidační stres a možnosti jeho ovlivnění a „Rackovu“ 
Klinickou biochemii, která byla vydána již třikrát, napo-
sledy v roce 2021. Tato monografie slouží jako základní 
učební text na českých i slovenských vysokých ško-
lách pro její didaktické zpracování a soustředěním se 
na podstatné znalosti z našeho oboru. Odborné práce 
prof. Racka opakovaně získaly Cenu ČSKB za nejlepší 
publikaci z oboru klinická biochemie a laboratorní me-
dicína (1999, 2007) a za nejlepší edukační publikaci  
v oboru klinická biochemie (2006, 2018, 2019).

Profesor Racek je několik období členem výboru 
naší společnosti a druhé období jejím předsedou, je 
velmi aktivní v rámci evropských a světových organi-
zací klinické biochemie a laboratorní medicíny jako je 
EFLM a IFCC, kde byl naším reprezentantem, je zapo-
jen do organizace registru EFLM a je předsedou Ná-
rodní koordinační komise Lab Tests Online. Dále je člen 
American Association of Clinical Chemistry and Labo-
ratory Medicine (AACC); European Renal Association 
and European Dialysis and Transplantation Association 
(ERA – EDTA). 

Jak odpočívá a relaxuje Jaroslav? Užívá si 5 vnoučat 
od tří dětí, rád s nimi cestuje po Čechách i do zahraničí. 
Rád fotografuje rostliny a živou přírodu, což jsem mohl 
poznat na našich společných cestách v zahraničí. 

Jardu jsem poznal před necelými 30 lety jako za-
čínající kolega na biochemii v Kateřinské ulici a lékař 
na nefrologickém oddělení I. Interní kliniky 1.LF UK  
a VFN, neboť naším společným odborným zájmem byl 
oxidační stres, antioxidanty a nefrologie – nestali jsme 
se rivaly, ale přáteli. Setkávali jsme se na národních  
a mezinárodních konferencích, diskutovali jsme spolu 
nejen odborné otázky a medicínu, ale i životní události 
a svět kolem nás. Společně spolupracujeme ve výboru 
společnosti a víme, že se na sebe můžeme spolehnout. 

Chci mu poděkovat za to, co mne a kolegy nejen  
z Plzně naučil, za jeho skromnost a obětavost pro  
pacienty, kolegy a náš obor klinická biochemie. 

Prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. patří mezi nejvý-
znamnější osobnosti oboru klinická biochemie a uděle-
ní Hořejšího medaile České společnosti klinické bioche-
mie ČLS JEP u příležitosti jeho významného životního 
jubilea je výrazem poděkování a uznání jeho práce pro 
českou klinickou biochemii a medicínu vůbec.

Milý Jardo, ad multos annos.
 

Tomáš Zima 
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Čestné členství ČSKB pro doc. Ing. Drahomíru Springer, Ph.D.

Doc. Ing. Drahomí-
ra Springer, Ph.D., je 
absolventkou Vysoké 
školy chemicko-tech-
nologické v oboru 
kvasná chemie a bioin-
ženýrství (1981-1985). 
Po promoci nastoupila 
na Oddělení klinické 
biochemie na Fakultní 
poliklinice na Karlově 
náměstí a tomuto pra-
covišti, které několikrát 
změnilo svůj název do 
nynějšího Ústavu lékař-

ské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a FN 
je věrná dosud. 

Od počátku její práce jako analytika se soustředi-
la na problematiku endokrinologie, monitorování léčiv 
a nádorových markerů v úzké spolupráci s klinickými 
pracovišti nejen VFN, ale také Endokrinologickým ústa-
vem či zahraničními pracovišti. Její zaměření se později 
rozšířilo o screening vrozených vývojových vad, kde 
patří k předním odborníkům nejen u nás, ale i v zahra-
ničí. Docentka Springer v roce 1994 vykonala zkouš-
ku ze speciální průpravy na úseku činnosti Vyšetřovací 
metody v klinické biochemii a v roce 2003 v instrumen-
tální chemii a toxikologii. Působí v Referenční laboratoři 
pro klinickou biochemii při ÚLBLD VFN, kde se věnuje 
zejména problematice POCT testování. 

V roce 2009 ukončila doktorské studium na 1. LF 
UK Praha v oboru biochemie a patobiochemie se za-
měřením na poruchy funkce štítné žlázy v těhotenství. 
Úspěšně obhájila habilitační práci na téma Využití imu-
noanalytických metod v diagnostice závažných one-
mocnění a byla jmenována docentkou pro obor klinická 
biochemie v roce 2017.

Od roku 1999 vyučuje na 1. lékařské fakultě UK v ně-
kolika studijních programech jak pro studenty lékařství, 
tak další specializace ve zdravotnictví, v bakalářských 
a magisterských programech problematiku klinické 
biochemie zejména analytických metod, endokrinolo-
gie, screeningu, POCT. Vyučuje též studenty VŠCHT 
a Přírodovědecké fakulty UK. Několik let působila jako 
odborná asistentka i na 2.LF UK. Vede bakalářské  
a diplomové práce studentů několika vysokých škol. 

 Významná je její přednášková činnost v rámci 
specializačního a celoživotního vzdělávaní jak na IPVZ, 
tak akreditovaných pracovištích. Přednáší na akcích 
pořádaných odbornými společnostmi a v rámci od-
borných uživatelských setkání. Musím zmínit zejména 
tradiční Imunoanalytické dny a vedení pravidelného 
bloku týkajícího se prenatálního screeningu vrozených 
vývojových vad a shrnutí výsledků práce všech labo-
ratoří, které se screeningem zabývají. Na kongresech  
a konferencích naší společnosti přednáší o nově vydá-
vaných odborných doporučeních, vyšetřování poruch 

funkce štítné žlázy v těhotenství, kontrole glukometrů, 
ale i o dalších tématech. Podílí se na přípravě a orga-
nizaci Akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborné 
zdravotnické laboratorní metody pořádaného UK.

 Vědecká práce paní docentky Springer za-
hrnuje mnoho publikací vydaných jak v českých, tak 
zejména zahraničních časopisech. Její prioritní práce 
jsou o určení referenčních intervalů hormonů štítné žlá-
zy v prvním trimestru těhotenství s následným dopo-
ručeným algoritmem pro screening poruch štítné žlá-
zy v těhotenství na souboru více než 5000 těhotných.  
V oblasti výzkumu nádorových markerů za zmínku stojí 
srovnávací studie mezi různými analytickými systémy  
u vybraných nádorových markerů. Tyto výsledky pre-
zentovala na mezinárodních akcích – Euromedlab, 
Labkvalita a další.  

 Docentka Springer je od roku 1986 členkou 
naší společnosti a od roku 2014 místopředsedkyně vý-
boru. Významně se podílí na vzniku a aktualizaci řady 
doporučení spolu dalšími odbornými společnostmi  
z oblasti diabetologie, endokrinologie, onkologie, ana-
lytické problematiky či systémům kontroly kvality, kde 
se podílí na několika cyklech SEKK. Působí v pracovní 
skupině EFLM pro Guidelines.

Je členkou atestační komise pro obor klinická bio-
chemie, Rady pro akreditaci klinických laboratoří ČLS 
JEP či Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví 
ČR. Též mnoho let působí v ISOBM – International 
Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine  
a podílela se na přípravě jejího kongresu v Praze v roce 
2007.

Drahušku jsem poznal před více než 20 lety jako 
kolega a později nový přednosta pracoviště, a od té 
doby se setkáváme, diskutujeme a přátelíme se; pa-
tří mezi mé nejbližší spolupracovníky. Vzpomínám na 
chvíle, kdy jsme diskutovali prosazování screeningu 
thyreopatií na VZP či nyní diskusi o zavedení NIPT do 
algoritmu screeningu péče o těhotné, nebo společné 
hledání vhodných analytických systémů pro různá imu-
nochemická stanovení, která budou pro pacienty nej-
spolehlivější. Chci jí poděkovat za vše, co mne a moje 
další kolegy a kolegyně naučila.

Drahušku známe všichni jako obětavého člověka, 
který je vždy připraven pomoci radou. 

Doc. Ing. Drahomíra Springer, PhD. patří mezi vý-
znamné osobnosti oboru klinická biochemie. Udělení 
Čestného členství České společnosti klinické bioche-
mie ČLS JEP u příležitosti jejího životního jubilea je 
výrazem poděkování a uznání její práce pro českou 
klinickou biochemii a další obory jako je třeba endokri-
nologie. 

Milá Drahuško, ad multos annos.
 

Tomáš Zima 
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Čestné členství ČSKB pro Ing. Vladimíra Bartoše, Ph.D.

Ing. Bartoš se naro-
dil před 65 lety (30. 1. 
1956) v Ostravě, kde 
také v roce 1975 ukon-
čil své středoškolské 
studium na Matičním 
gymnáziu. Zde se za-
čal utvářet také jeho 
vztah k chemii, který 
ho přivedl ke studiu na 
VŠCHT v Praze, kde se 
specializoval v oboru 
technologie jaderných 
paliv a radiochemie.  
V září 1981, ihned po 

absolvování vojenské základní služby, nastoupil na pra-
coviště Oddělení nukleární medicíny tehdejšího KÚNZ 
v Ostravě a této instituci (dnešní Fakultní nemocnici v 
Ostravě) zůstal věrný po celých 40 let svého profesního 
života.

Součástí Oddělení nukleární medicíny byla rovněž 
RIA laboratoř, kterou vedl Ing. Milan Závada. Ten byl 
nejen výborným radiochemikem a jedním z inovátorů, 
kteří se zasloužili o využití radioimunoanalytických me-
tod v klinické praxi, zároveň ale také prakticky zaváděl 
postupy kontroly kvality v této oblasti laboratorní dia-
gnostiky. Díky jeho iniciativě byla Ministerstvem zdra-
votnictví založena v roce 1981 Referenční laboratoř pro 
metody radiosaturační analýzy, jejímž vedoucím se stal 
Ing. Závada a kam Ing. Bartoš nastoupil. 

V době nástupu do RIA laboratoře ONM zde pra-
coval ještě další odborník, doc. RNDr. Kristian Šafarčík, 
Ph.D., který měl významný vliv na odborný růst Ing. 
Bartoše. Všichni tři vytvořili kolektiv, který vlastními si-
lami vyvinul celou řadu tzv. „home-made“ RIA metod, 
včetně vývoje a přípravy vlastních specifických proti-
látek a značených radioindikátorů. Tyto metody našly 
uplatnění nejen v portfoliu metod využívaných v labora-
toři pro klinickou praxi (např. stanovení řady hormonů), 
ale také ve výzkumu, např. stanovování námelových 
alkaloidů. Připravené specifické protilátky (např. proti 
hCG nebo TSH) byly navíc používány na řadě pracovišť 
v ČR, případně byly využity při výrobě diagnostických 
souprav. 

Smysl pro systém, pořádek a kvalitu laborator-
ní práce, které byly Ing. Závadovi vlastní, vyhovovaly 
také Ing. Bartošovi a ovlivnily tak jeho další odborné 
nasměrování do oblasti systému managementu kvality 
zprvu se zaměřením na radioimunoanalytické metody  
a později obecně na problematiku klinických laboratoří. 
Ing. Bartoš se tak podílel na zpracování metodických 
pokynů pro interní kontrolu kvality metod radiosaturač-
ní analýzy a také na zavedení funkčního systému EHK 
pro laboratoře zabývající se touto problematikou. Pro 
tento účel se Ing. Bartoš podílel nejen na vývoji vlast-
ního softwaru pro hodnocení výsledků jednotlivých, ale 
současně také na přípravě vlastních kontrolních vzorků. 

Samostatnou problematikou v rámci Referenč-

ní laboratoře bylo testování diagnostických souprav 
před jejich uváděním na trh. Jednalo se o určitou ob-
dobu činnosti autorizované osoby pro testování IVDD  
a dnešního udělování CE značky v době, kdy tato pro-
blematika v oblasti laboratorní diagnostiky ještě nebyla 
vůbec na světě. Ve spolupráci s tehdejšími tuzemskými 
výrobci tak Ing. Bartoš nepochybně přispěl k výběru  
a dostupnosti kvalitních diagnostických souprav pro re-
alizaci RIA metod v českých laboratořích.

Ing. Bartoš byl dlouholetým členem ČSNM JEP, ze-
jména její sekce Imunoanalytických metod, kdy něko-
lik let zastával také funkci jejího předsedy. Nejen díky 
tomu, ale i vzhledem k práci v Referenční laboratoři, se 
aktivně zapojoval i do řízení oboru, resp. později od-
bornosti 815 – Laboratoř nukleární medicíny. Zároveň 
patřil mezi zastánce prosazování úzké spolupráce mezi 
laboratorními odbory, zejména pak spolupráce s klinic-
kou biochemií. Z jeho aktivit týkajících se této oblasti 
lze uvést například nemalý podíl na vytváření NČLP, ze-
jména položek týkajících se imunoanalytických vyšet-
ření, spolupráci a společnou gesci společností ČSNM 
a ČSKB při pořádání imunoanalytických dnů, nebo 
snahu o vytvoření jednoho společného programu EHK 
pro oblast endokrinologických vyšetření, který se stal 
funkčním od roku 1997 pod hlavičkou SEKK. I v tomto 
případě se Ing. Bartoš nemalou měrou podílel na návr-
hu a vypracování metodiky hodnocení těchto zkoušek. 
Od té doby, tedy více než 25 let, až dodnes také působí 
jako supervizor programů E1 a E2.

Potřebu úzké spolupráce mezi původním ONM  
a OKB prosazoval i v podmínkách FN Ostrava a spolu 
s doc. Šafarčíkem stál u zrodu dnešního Ústavu labo-
ratorní (diagnostiky) medicíny. Do této nově vytvořené 
organizační složky FNO byla začleněna i původní RIA 
laboratoř ONM a od roku 2010 je tak Ing. Bartoš pra-
covníkem OKB ÚLM, kde posledních 10 let zastává 
funkci manažera kvality.

V roce 2000 projevilo Ministerstvo zdravotnictví zá-
jem na akreditaci svých referenčních laboratoří, mezi 
nimi tedy i RL pro metody RSA. Ta byla úspěšně akre-
ditována ČIA v roce 2003 a od té doby se také datu-
je spolupráce Ing. Bartoše s ČIA, kde dodnes působí 
jako odborný posuzovatel (nejprve pro odbornost 815 
a později pak i pro odbornost 801) a podílel se tak na 
auditech řady laboratoří v ČR. Několik let byl rovněž 
členem Technické komise pro zdravotnické laboratoře, 
kde zastupoval odbornost 815. Akreditace zdravotnic-
kých laboratoří a problematika implementace systému 
managementu kvality se tak stala jeho další důležitou 
sférou zájmu. Několik let zastupoval ČSNM rovněž  
v Radě pro akreditaci zdravotnických laboratoří při 
ČLS.

Problematika managementu kvality byla rovněž 
předmětem jeho doktorského studia, které úspěšně 
ukončil na VŠB TÚ Ostrava v roce 2009 a vedle imu-
noanalýzy se stala také součástí jeho pedagogických 
aktivit. Ing. Bartoš vyučuje na Lékařské fakultě Ost-
ravské univerzity, na IPVZ a do letošního roku také na 
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VŠB-Technické univerzitě Ostrava. V souvislosti s touto 
činností vytvořil nebo se spolupodílel na vytvoření mno-
ha výukových materiálů.

Vedle učebních textů je Ing. Bartoš autorem nebo 
spoluautorem řady odborných publikací, především  
z oblasti realizace imunoanalytických metod, nebo do-
týkajících se problematiky řízení kvality ve zdravotnic-
kých laboratořích. Rovněž se podílel na tvorbě několika 
doporučení ČSKB, zejména doporučení k provádění 
odhadu nejistot a jejich vyjadřování.

Na závěr osobní poznámka. Za 40 let naší téměř 
každodenní spolupráce by nutně mělo dojít mezi námi 
k nějaké rozepři, konfliktu nebo něčemu podobnému. 
Nestalo se. Je to i díky Vláďově toleranci, umění vy-
hodnotit situaci v poklidu a schopnosti hledat přijatelná 
řešení. Nemá každý to štěstí mít takového spolupra-
covníka a kamaráda.

doc. RNDr. Kristian Šafarčík, Ph.D. 



Klinická biochemie a metabolismus 3/2021162

Čestné členství ČSKB pro paní Zdeňku Pešákovou

Paní Zdeňka Pešáková se narodila v prosinci 1953 
v Brně, kde prožila své mládí. Na základní škole ji bavila 
chemie a tak se rozhodla pro studium na Zdravotnické 
škole v Brně, obor zdravotní laborant, kde v roce 1973 
úspěšně odmaturovala. Po maturitě nastoupila do své-
ho prvního zaměstnání na OKBH FN u sv. Anny Brno.

Do Gottwaldova (nynějšího Zlína) ji přivedl manžel, 
který vyrostl v Luhačovicích a po studiích na LF UJEP 
Brno nastoupil do gottwaldovské nemocnice na dětské 
oddělení.

Od 1.1.1974 začala pracovat na transfúzním oddě-
lení OÚNZ Gottwaldov a po mateřské dovolené, v roce 
1975, nastoupila na oddělení klinické biochemie vede-
né primářem MUDr. Petrem Urbanem. V roce 1982, 
vystudovala specializační vzdělání v oboru klinická bio-
chemie. Tím její vzdělávání v oboru nekončilo. Pokroky 
v biochemii byly a jsou obrovské a to vyžaduje neustá-
lé vzdělávání. Zdeňka se nejen vzdělávala, ale také se 
spolupodílela na rozvoji a vzdělávání svých kolegyň. To 
vše jak formou kurzů, tak samostudiem. Svůj velký zá-
jem o obor prokázala i vstupem do ČSKB, kde se stala 
členkou sekce biochemických laborantů.

K 1.1.1988 nastoupila do funkce vedoucí laborant-
ky OKB a tyto povinnosti svědomitě plnila až do roku 
2005.

Po roce 1990 nastalo hektické období, plné změn. 
Dobrých i špatných. Práce nebyla jednoduchá. Roz-
hodnutím tehdejšího vedení nemocnice Zlín došlo  
k rozdělení OKB na dvě samostatná oddělení a to pů-
vodní OKB a OKB na Interní klinice. V roce 1998 byla 
tato dvě oddělení opět sloučena. Bylo velmi složité ná-
sledně stmelit kolektiv a zajistit tak jeho dobrou funkč-
nost, která je předpokladem k výkonu kvalitní práce.  
I přes tato úskalí měla Zdeňka svoji práci ráda, a přes-
tože si již mohla užívat zaslouženého důchodu, ještě 
další 3 roky velmi kvalitně vykonávala profesi zdravot-
ního laboranta na našem oddělení a i tím byla oporou 
laboratorního provozu. 

Zdeňka dokázala dělit svůj čas spravedlivě mezi 
svoji profesi a rodinu. S manželem mají dva syny, kteří 
se věnují architektuře a nyní se už těší ze 4 vnuků. 

I po odchodu do důchodu je neustále aktivní. Zača-
la navštěvovat kurzy výpočetní techniky a angličtiny na 
univerzitě 3. věku T. Bati ve Zlíně. 

Děkujeme paní Zdeňce za celoživotní obětavou prá-
ci na našem oddělení a přejeme jí do dalších let hodně 
pohody a zdraví, aby se mohla těšit ze svých vnoučat 
a užívat si zahrady. 

Bc. Bronislava Jahodová,  
vedoucí laborantka OKBF, KNTB a. s., Zlín.

Vážit si lidí kolem sebe, vzájemný respekt a úcta, to 
nejsou jen slova, ale velmi důležité součásti jakéhokoliv 
mezilidského kontaktu. Paní Zdeňka Pešáková je typ 
zdravotního laboranta, který je oporou laboratorního 
provozu a snem každého vedoucího pracovníka. Je 
to člověk, který se zajímá nejen o stávající situaci, ale  
i o budoucnost. Její odbornost, profesionalita a přátel-
ské jednání bylo velkým předpokladem k zajištění kva-
litní práce v „její“ laboratoři a zásadním přínosem pro 
kvalitní péči o pacienty. Je nám ctí a potěšením předat, 
při příležitosti sjezdu ČSKB, paní Zdeňce Pešákové, 
čestné členství ČSKB.

 
za výbor BL ČSKB Mgr. Martina Bunešová, MBA,

předsedkyně 
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Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi využít příležitosti a na tomto místě, byť 
jen bohužel letmo, připomenout významné osobnos-
ti České společnosti klinické biochemie, čestné členy  
a nositele mnohých dalších společenských uznání, ale 
zejména dlouhodobé spolupracovníky redakce tohoto 
časopisu, kteří v letošním roce slaví nebo již oslavili svá 
životní jubilea. 

Neznám správný klíč k pořadí, jak letošní oslaven-
ce uvést. Podle věku, zásluh pro odbornou společnost 
nebo podle spolupráce s redakcí časopisu Klinická 
biochemie a metabolismus? Všichni jsou významnými 
členy České společnosti klinické biochemie, většinu  
z nich známe z publikací, z jejich přednášek, či osob-
ních setkání odborných i přátelských. 

Začnu výročím ocenění nejvyššího v žebříčku poct 
České společnosti klinické biochemie. Samotná Hořej-
šího medaile je letos udělována již podesáté. Vždy nám 
dává příležitost připomenout si odkaz prof. MUDr. Jaro-
slava Hořejšího, DrSc. S historií vzniku, myšlenkou i re-
alizací Hořejšího medaile je neoddělitelně spjato jméno 
letos jubilujícího doc. MUDr. Petra Schneiderky. Hořejší-
ho medaile se uděluje za celoživotní a/nebo mimořádný 
přínos k rozvoji české klinické biochemie a laboratorní 
medicíny a slavnostně je předávána od r. 2003 každý 
druhý rok na celostátním sjezdu ČSKB, pozoru hodno 
je konstatování, že z deseti laureátů Hořejšího medaile 
se pět řadí mezi letošní jubilanty! Je to náhoda?

V redakci tohoto časopisu jsme zvyklí oslovovat od-
borníky oboru s žádostí o recenzní posouzení prací na-
bízených k publikování. Spolupráce s letošními jubilan-
ty je vždy příkladná; řada z nich také aktivně do tohoto 
časopisu autorsky přispívá. Jistě obdivuhodným byl 
příspěvek Dr. Václava Holečka v minulém čísle věnova-
ný Covidu-19 z hlediska volných radikálů a antioxidan-
tů, kterým devadesátiletý jubilant podtrhl svůj celoživot-
ní zájem o téma volných radikálů a spojil jej s trvalým 
zájmem o soustavné sledování odborné literatury. 

Klinická biochemie a metabolismus, redakce časo-
pisu a obsah většiny vycházejících čísel časopisu jsou 
významně spjaty s jubilantem, kterého chci a musím 
na tomto místě připomenout. Dlouholetý kolega a pří-
tel, dr. Bedřich Friedecký, který ačkoli po deseti letech 
působení opustil pozici šéfredaktora, zůstal pro časo-
pis významným poradcem, a nejen pro mě, zdrojem 
informací, inspirace i nových pohledů na problematiku 
široce přesahující oblast laboratorní medicíny. Za dobu 
posledních patnácti let zřejmě nebylo vydáno jediné 
číslo časopisu Klinická biochemie a metabolismus, kde 
by nebyl alespoň jeden příspěvek Bedřicha Friedecké-
ho, nejinak tomu je v bulletinu FONS. 

Vážím si pochopitelně mnohaleté spolupráce s prof. 
Vladimírem Paličkou. Jeho obsáhlé curriculum vitae  
a pracovní nasazení bylo a stále je obdivuhodné. 
Pro mne byl téměř třicet let přednostou, nadřízeným  
s maximálním lidským pochopením pro spolupracov-
níky. Vladimír převzal otěže oboru klinické biochemie 
v r. 1990 s dlouhodobou vizí zaměření oboru klinické 
biochemie, také svými významnými aktivitami v mezi-

národní spolupráci získal pro obor české klinické bio-
chemie významné mezinárodní renomé.

Třetím z mých blízkých královéhradeckých spolu-
pracovníků dlouhá léta byl prof. Miloš Tichý – v paměti 
nás všech laskavý, vlídný, usměvavý, studenty milova-
ný, neúnavný propagátor významu laboratorní diagnos-
tiky monoklonálních gamapatií, vždy ochotný spolupra-
covníkům a studentům předávat své zkušenosti. Letos 
se v Hradci Králové koná také jubilejní, prof. Tichým 
založená, v pořadí dvacátá konference mezioborového 
významu věnovaná problematice monoklonálních ga-
mapatií.

V souvislosti se vzděláváním nebylo řadu let možné 
v oboru klinické biochemie minout doc. Petra Šterna, 
na první pohled přísně vyhlížejícího, po bližším sezná-
mení přívětivého kolegu se zářícíma očima, vždy pre-
cizně připraveného přednášet a neúnavně bojovat za 
prosazování publikací v zájmu dobré věci.  

Za více než šedesátileté období existence České 
společnosti klinické biochemie byly řadu let nejenom 
členy výboru, ale také na pozici předsedů společnos-
ti osobnosti mající v letopočtu svého narození 6 nebo  
1. Připomeňme si i sto páté výročí narození a třicáté vý-
ročí úmrtí nepřehlédnutelné osobnosti, která po řadu let 
formovala a reprezentovala československou klinickou 
biochemii doma i v zahraničí, profesora Jiřího Homolky. 
Z letošních jubilantů vedli Českou společnost klinické 
biochemie profesoři Palička, Zima a prim. Kalla. Karel 
Kalla zastával také třináct let funkci vědeckého sekre-
táře ČSKB, řadu let také střádal záznamy o důležitých 
událostech v dění oboru. Profesor Jaroslav Racek je 
předsedou současným a letošním laureátem Hořejší-
ho medaile. Skutečnost, že Jarda patří ke spolehlivým 
spolupracovníkům redakce, je pro mne velmi cenná. 

Česká společnost klinické biochemie vždy měla 
ve svých řadách významné členy zabývající se oblast-
mi metrologie, standardizace a referenčních materi-
álů. Také jim můžeme být vděčni za vysokou úroveň 
tuzemského systému externího hodnocení kvality.  
Z našich letošních oslavenců mezi takové patří dr. 
Josef Kratochvíla, neúnavný bojovník za dodržování 
přesné nomenklatury laboratorních měření, odborník 
uznávaný doma i v zahraničí, mnohaletý supervizor 
řady cyklů SEKK. Také na stránkách našeho časopisu 
a v bulletinu FONS se setkáváme často s publikace-
mi zaměřenými na standardizační procesy laboratorní 
diagnostiky autorské dvojice Friedecký - Kratochvíla. 
Se systémem externí kontroly kvality v České republi-
ce jsou právem spojována také jméno dalších jubilantů  
- doc. Petra Schneiderky, doc. Petra Šterna, Ing. Luď-
ka Šprongla, Ing. Vladimíra Bartoše, či doc. Ing. Draho-
míry Springer. Analytici dr. Zdeněk Kubíček a dr. Miloš 
Pollak jsou osobnostmi majícími společné nejen dlou-
holeté působení na severní Moravě, ale i systematický 
a pragmatický přístup k výpočtům, či statistice. 

Redakci časopisu Klinická biochemie a metabolis-
mus napomáhá s odborným posuzováním prací kromě 
redakční rady i tzv. redakční kruh odborníků, z jejichž 
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řad je mezi letošními jubilanty třeba zmínit dr. Mirku Ne-
kulovou, která zasvětila významnou část své profesní 
kariéry nádorovým markerům, či ing. Jana Špačka, re-
spektovaného odborníka v oblasti přístrojové techniky. 

Vážení jubilanti, přeji vám všem především pevné 
zdraví, pohodu, optimismus, lásku a radost ze všeho, 
co vás těší. Chci vám všem moc poděkovat za dosa-
vadní spolupráci s redakcí našeho časopisu, za váš 
čas, vstřícnost a ochotu  - minulou, přítomnou a dou-
fám i budoucí. 

Protože není reálné na malém prostoru shrnout 
vše důležité týkající se oslavenců, životopisná data  
a bezpočet odborných aktivit letošních oslavenců snad 
brzy zase uvidíme na webu České společnosti klinické 
biochemie, v textu nejsou uváděny ani plné tituly, proto 

na závěr ještě krátký přehled řazený sestupně podle 
dosaženého věku: 

MUDr. Václav Holeček, CSc., MUDr. Karel Kalla, 
doc. MUDr. Petr Schneiderka, CSc., prof. RNDr. Miloš 
Tichý, CSc., RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D., RNDr. Jo-
sef Kratochvíla, RNDr. Zdeněk Kubíček, MUDr. Mirosla-
va Nekulová, CSc., prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., 
dr.h.c., RNDr. Miloš Pollak, Ing. Jan Špaček, doc. 
RNDr. Petr Štern, CSc., prof. MUDr. Jaroslav Racek, 
DrSc., Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D., Ing. Luděk Šprongl, 
Doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D., prof. MUDr. To-
máš Zima, DrSc.

Jaroslava Vávrová
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ODBORNÝ PROGRAM 

NEDĚLE 10. 10. 2021 

16.30 
Hořejšího přednáška 

PL-1 Racek J.  
Záludnosti imunochemických metod

PONDĚLÍ 11. 10. 2021 

8.30-10.10 
Blok B1: Možnosti laboratoře u nemocných s urolitiázou  
Laboratory options for patients with urolithiasis 
Koordinuje: MUDr. Tomáš Šálek, Ph.D., EuSpLM

B-1-1 Stejskal D. (Ostrava) 
Základy diagnostiky a metafylaxe pacientů s urolitiázou 
Basics of diagnosis ond metaphylaxis of patients with urolithiasis

B-1-2 Kotaška, K., Polák, M., Brisuda, A., Průša R. (Praha) 
Vzácný případ polykyanoakrylátu jako močového konkrementu u pacienta po bilaterální 
hernioplastice  
The rare case of polycyanoacrylate as a urinary concretion in a patient after bilateral hernioplasty

B-1-3 Petřík, A. (České Budějovice, Praha) 
Urolitiáza: Klinický marker pro dědičné poruchy metabolismu 
Urolithiasis: Clinical marker for inherited metabolic disorder

B-1-4 Stibůrková B. (Praha)  
Urolitiáza: Klinický marker pro dědičné poruchy metabolismu 
Urolithiasis: Clinical marker for inherited metabolic disorder

B-1-5 Šálek T. (Zlín) 
Urolitiáza – Rizikové faktory 
Kydney stones - Risk factors

10.30 – 12.00 
Blok B2: Kazuistiky z laboratorní medicíny  
Casereport from laboratory medicine  
Koordinuje: prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

B-2-1 V. Soška, O. Kyselák (Brno) 
Jak může nastavení referenčních mezí ovlivnit terapii pacienta 
How setting reference limits can affect patient therapy

B-2-2 Kalousová M., Macášek J., Zeman M. (Praha) 
Realimentační syndrom po paleodietě 
Refeeding syndrome after paleodiet

B-2-3 Topolčan O. (Plzeň) 
Kazuistiky- proč? 
Casereport- why?

B-2-4 Novák J. (České Budějovice)  
Autoimunitní dysregulační komplikace běžné variabilní imunodeficience 
Autoimmune dysregulatory complications of common variable immunodeficiency

B-2-5 Rajdl D., Šašek L. (Plzeň) 
Metabolická acidóza nebo respirační alkalóza? 
Metabolic acidosis or respiratory alkalosis?

B-2-6 Randák D., Malina P. (Písek) 
Skrytá příčina hypokalémie 
Hidden cause of hypokalemia 
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13.00 – 13.45 
Plenární přednáška

PL-2 Cadamuro J. (Salzburg, Austria) 
Laboratory result reporting

13.45 – 15.15 
Blok B3: Laboratorní vyšetření u onemocnění štítné žlázy   
Laboratory screening for thyroid disease 
Koordinuje: doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.

B-3-1 Bílek R. (Praha) 
Tyreoglobulin a patofyziologie štítné žlázy. 
Thyroglobulin and pathophysiology of the thyroid gland

B-3-2 Topolčan O., Fuchsová R., Kučera R. et al. (Plzeň) 
Indikace a interpretace výsledků parametrů funkce štítné žlázy 
Indication and interpretation of results thyroid parametres

B-3-3 Koudelková M., Jiskra J., Springer D. et al. (Brno, Praha) 
Je časný screening štítné žlázy v těhotenství opravdu důležitý? Co nám ukazují data 
Is early thyroid screening in pregnancy really important? What the data shows

B-3-4 Telnarová M., Černá J. (Ostrava)  
Tyreopatie v těhotenství z pohledu laboratoře 
Laboratory view of thyropathy in pregnancy

B-3-5 Doubková D., Doubek R. (Brno, Zlín, Pelhřimov) 
Tyreopatie v těhotenství z pohledu gynekologa 
Thyroid disease in pregnancy from the gynaecologic viewpoint

B-3-6 Špitálníková S., Horáček J., Komendová I. (Havlíčkův Brod) 
Plošné sledování onemocnění štítné žlázy u těhotných žen 
Universal Screening Tyreopatie in Pregancy

15.45 – 17.15 
Blok B4: Vyšetření extrahumánního genomu    
Screening of the extrahuman genome  
Koordinuje: prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D

B-4-1 Dřevínek P. (Praha)  
O čem je molekulární mikrobiologie dnešní doby 
What is the molecular biology of today?

B-4-2 Amlerová J. (Plzeň) 
Molekulární detekce jen jednoho agens a POCT 
Molecular detection of only one agent and POCT

B-4-3 Bébrová E. (Praha) 
Molekulární detekce vícero vícero agens zároveň a POCT 
Molecular detection of multiple agents simultaneously and POCT

B-4-4 Lengerová M. (Brno) 
Jak analyzovat genom SARS-CoV-2 a k čemu je to dobré 
How to analyze the SARS-CoV-2 genome and what it is good for

B-4-5 Hrabák J. (Plzeň)  
Má metagenomika své místo v klinické mikrobiologii? 
Does metagenomics have a place in clinical microbiology?
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ÚTERÝ 12. 10. 2021 

8.30 – 10.00 
Blok B5: Využití hmotnostní spektrometrie v klinické laboratoři   
The use of mass spectrometry in the clinical laboratory 
Koordinuje: doc. RNDr. David Friedecký, Ph.D.

B-1-1 Kožich V., Ješina P., Krijt J. et al. (Praha) 
Nález hypo- nebo hyperhomocysteinemie: využití cílené metabolomiky a genomiky ke stanovení 
etiologie 
Observation of hypo- or hyperhomocysteinemia: utility of targeted metabolomics and genomics for 
elucidation of etiology

B-5-2 Kotasová M., Lacina O., Springer D., Brutvan T., Ježková J., Zima T. (Praha) 
Stanovení dexamethasonu pomocí dvoudimenzionální kapalinové chromatografie ve spojení s 
tandemovou hmotnostní spektrometrií (2D-LC/MS/MS) 
Determination of dexamethasone by 2D-LC/MS/MS

B-5-3 Rajska M., Prochazková P. (SPADIA Lab a.s.) 
Optimalizace laboratorních procesů: navýšení kapacity vyšetření volných metanefrinů v plazmě 
pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí 
Workflow optimization: increasing samples throughput for determination of free metanephrines in 
plasma by liquid chromatography mass spectrometry

B-5-4 Friedecký D., Kvasnička A., Kouřil Š., Najdekr L. (Olomouc) 
Lipidomika a její význam pro laboratorní diagnostiku 
Lipidomics and its importance for laboratory diagnostics

13.00 – 13.45 
Plenární přednáška

PL-3 Montagnana M. (Verona, Italy) 
The impact of pre-analytical phase on the quality of laboratory testing: State-of-the-art and future 
perspectives

11.15 – 12.45 
Blok B6: Markery kostního metabolismu   
Markers of bone metabolism  
Koordinuje: MUDr. Richard Pikner, Ph.D.

B-6-1 Pikner  R. (Klatovy) 
Kostní markery – prenanalytické  a postanalytické ovlivnění a jak  interpretovat referenční  meze 
Bone  Turnover Markers  – Prenanalytical and Postanalytical Considerations and  How  to 
Interprete Reference Ranges

B-6-2 Eastell R. (Sheffield, UK) 
Monitoring osteoporosis treatment using bone turnover markers

B-6-3 Palička V, Dusilová Sulková S. (Hradec Králové) 
Kostní markery u chronického renálního selhání a během dialýzy 
Bone turnover markers in chronic kidney disease and haemodialysis

B-6-4 Topolčan O., Kučera R., Karlíková M. et al. (Plzeň)  
D vitamin v české populaci 
D vitamine in czech population
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POSTERY

P-1 
Mydlárová Blaščáková M., Poráčová J., Janigová M., Nagy M. (Prešov, Komárno, SR) 
Vybrané biochemické markery osteoporózy u postmenopauzálnych žien východného Slovenska 
Selected biochemical markers of osteoporosis in postmenopausal women of eastern Slovakia 
 
P-2

Prošková J., Krhovská P., Petrová P., Bačovský J., Minařík J. (Olomouc) 
Kostní biomarkery a jejich vztah k aktivitě onemocnění pacientů s mnohočetným myelomem 
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ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK

PL-2 

Laboratory result reporting

Cadamuro J.
Chair of Working group Preanalytical phase EFLM, 
Department of Laboratory Medicine, Paracelsus 
Medical University, Salzburg, Austria

Laboratory medicine has evolved massively over the 
past decades, currently contributing to the majority of 
medical decision making in almost every health care 
setting. However, these forthcomings have been made 
almost solely within the analytical part of the total tes-
ting process (TTP). Only in recent years, the pre-analy-
tical process steps of the TTP have been attended to 
but the post-analytical steps still need to be addressed. 
One major topic of the latter is the way laboratories are 
communicating their highly accurate and quality cont-
rolled results to physicians, patients or institutions.
Badly designed laboratory reports, either electroni- 
cally or physical, may cause the physician to overlook 
important information, potentially jeopardizing patient 
safety. Laboratory results are displayed ideally in a way 
that it merges with other important diagnostic, anam-
nestic, clinical or therapeutic information of the patient 
within an electronic health record (EHR) system. Labo-
ratories have to acknowledge the fact that physicians 
need to process a lot of information at the same time, 
which may cause an information overload (1). Additio-
nally, they are often distracted by beepers, the ringing 
telephone, and the patients or colleagues needing their 
attention. 
Additionally, there are several other variable needed 
to be considered when formatting a laboratory report 
such as patient type, medical specialty, data type, de-
vice the report is displayed on, context, single or cumu-
lative report and status of report. Most importantly, the 
laboratory needs to know who the report is intended 
for (Patient, physician, police, judges, etc.). 
The European Federation of Clinical Chemistry and La-
boratory Medicine (EFLM) Working Group of Postana-
lytics (WG-POST) recently published a review on this 
topic, including current practices and possible soluti-
ons, providing a perspective that this matter will be ad-
dressed in the near future (2).
References
1. Bawden D., Robinson L. The dark side of informati-
on: overload, anxiety and other paradoxes and patho-
logies. Journal of Information Science. 2008;35(2):180-
91.
2. Cadamuro J., Hillarp A., Unger A., von Meyer A., 
Bauca J.M., Plekhanova O., et al. Presentation and 
formatting of laboratory results: a narrative review on 
behalf of the European Federation of Clinical Chemi-
stry and Laboratory Medicine (EFLM) Working Group  
„postanalytical phase“ (WG-POST). Crit Rev Clin Lab 
Sci. 2021:1-41.

PL-3 

The impact of pre-analytical phase on the 
quality of laboratory testing: State-of-the-art 
and future perspectives

Montagnana M.
Member of Working group Postanalytical phase EFLM, 
Laboratory of Clinical Chemistry and Haematology, 
University Hospital of Verona, Italy

Laboratory errors, defined as any defect potentially 
occurring from ordering tests by the physician to re-
porting and interpretation of test results, are substantial 
parts of those diagnostic errors that may contribute to 
delayed, wrong or missed diagnosis. Although the-
se errors can relate to any activity of the total testing 
process (conventionally known as the “brain-to brain” 
cycle), pre-analytical phase still represents the most 
vulnerable step, in which potentially very damaging 
errors for the patient can creep. Even if most activities 
at greater risk of error (i.e. patient identification, samp-
le collection, sample transportation) take place outside 
the lab environment and are only partially under control 
of laboratory staff, mistakes made prior to sample ana-
lysis may still influence the quality of test results and 
thereby compromise patient safety. Errors can be typi-
cally classified as cognitive (due to poor knowledge or 
judgement) and non-cognitive (due to interruptions in 
the process that is routine or relatively automatic). The  
Swiss cheese model, originally conceived and pub-
lished by James Reason at the beginning of this cen-
tury, has become a dominant paradigm for assessing 
medical errors, and is applicable also to laboratory mis-
takes. Accidental events should be predicted for lowe-
ring the risk of system failures, for example by means of 
an exhaustive process analysis, dissemination of ope-
rating guidelines and best-practice recommendations, 
as well as by introducing error-tracking systems. Defen-
ces should be strengthened and diversified, whilst sys-
tem’s vulnerability should be decreased, for example by 
enhancing education and training. Finally, identification 
and implementation of reliable and universally agreed 
quality indicators are mandatory for clinical laboratory 
accreditation according to the International Organiza-
tion for Standardization (ISO) 15189:2012 standard. 
Despite the great efforts of the entire scientific commu-
nity of laboratory medicine, and in particular of the Eu-
ropean Federation of Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine (EFLM) Working Group for Pre-analytical Pha-
se (WG-PRE), harmonization and standardization were 
not equally achieved and implemented in all stages of 
the process.
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B-1-1

Základy diagnostiky a metafylaxe pacientů  
s urolitiázou 
Basics of diagnosis ond metaphylaxis  
of patients with urolithiasis

Stejskal D.
Ústav laboratorní medicíny, Fakultní nemocnice, 
Ostrava a Katedra biomedicínských oborů LF OU, 
Ostrava 
e-mail: david.stejskal@fno.cz

Je prezentován přehled o urolitiáze, což je onemoc-
nění charakterizované tvorbou močových kamenů  
v ledvinách či močových cestách. Urolitiáza není ná-
lez mikroskopických krystalů v močovém sedimentu. 
Urolitiázou, jako interním onemocněním s urologickými 
důsledky, se poprvé začal zabývat Pak a kolektiv v 70. 
letech minulého století, kdy vznikly první algoritmy pro 
diagnostiku a podařil se podstatný pokles recidiv ze 70 
až na 10 %. Vysoká tendence k recidivám obvykle ne-
končí odstraněním konkrementu, ale je nutná prevence 
vzniku recidiv. Metabolické vyšetření s řadou výpočtů 
není obvykle záležitostí urologů, ale spíše nefrologů, 
biochemiků a pediatrů. Mnoho pacientů s recidivující 
urolitiázou není vyšetřeno vůbec, pacient je pak sužo-
ván recidivami konkrementů, renálními kolikami, posti-
žením funkce ledvin. Podstatná je i ekonomická strán-
ka věci, kdy neúčelná terapie stojí statisícové částky. 
Na druhé straně se množí nepravdivé námitky, že při 
velkém rozvoji litotrypse není podrobné vyšetření po-
třebné. V prezentaci je podán přehled etiopatogeneze 
konkrementů, jejich dělení do skupin a základy meta-
fylaxe, to je dietní, režimové a farmakologické terapie. 

B-1-2

Vzácný případ polykyanoakrylátu jako 
močového konkrementu u pacienta po 
bilaterální hernioplastice 
The rare case of polycyanoacrylate as a urinary 
concretion in a patient after bilateral hernioplasty

Kotaška K., Polák M., Brisuda A., Průša R.
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a 
FN Motol, Praha 
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 
e-mail: karel.kotaska@fnmotol.cz

Prezentovaná kasuistika ukazuje vzácný případ vý-
skytu kyanoakrylátové urolitiázy močového měchýře 
u 60letého muže. Aplikace kyanoakrylátu užitého pro 
léčbu seromu po laparoskopické hernioplastice vedla 
k uvolnění n-polybutylkyanoakrylátu do močového mě-
chýře, což mělo za následek tvorbu konkrementu. Kon-
krement byl získán cystoskopickou laserovou litotrypsí  
a prostřednictvím infračervené spektroskopie byl jako 
hlavní složka identifikován kyanoakrylát.

B-1-3

Terapie urolitiázy - současný stav 
Treatment of Urolithiasis - Contemporary Status

Petřík A.
Urologické oddělení, Nemocnice České Budějovice 
a.s.  
Urologická klinika 1. LF UK Praha 
e-mail: petrik@nemcb.cz

Urolitiáza je poměrně časté onemocnění postihující 
všechny věkové skupiny. Mezi základní metody, užívané 
v terapii urolitiázy patří ESWL (Extracoeropreal Shock 
Wave Lithotripsy, v někdy též nazývaná LERV – litotryp-
se extrakorporální rázovou vlnou), PNL (Percutaneus 
Nephrolithotomy, označovaná též jako PEK, tj. perku-
tánní extrakce konkrementu) a ureteroskopie (URS), jak 
semirigidní tak flexibilní, která zahrnuje i retrográdní in-
trarenální chirurgii (RIRS). Laparoskopie, instrumentace 
a otevřená chirurgie mají význam jen okrajový.
Výběr metody k odstranění konkrementu pacienta se 
řídí velikostí lokalizací a složením konkrementu, anato-
mickými poměry, komplikujícími faktory, celkovým sta-
vem pacienta a jeho preferencí, technickým a personál-
ním vybavením pracoviště.
V posledních létech je patrný příklon k endoskopickým 
metodám oproti ESWL. Extrakorporální litotrypse vy-
užívá pro dezintegraci konkrementů v organismu me-
chanických vlastností rázových vln, které jsou genero-
vány mimo tělo pacienta a fokusovány do ohniska, ve 
kterém se nachází konkrement. Je indikována u nefro-
litiázy pod 15 mm a ureterolitiázy pod 10 mm. Základní 
výhodou metody ne minimální invazivita, bez nutnosti 
celkové anestesie. 
Perkutánní nefrolitolapaxe spočívá v odstranění kon-
krementu rigidním přístrojem, zavedeným punkčně 
vytvořeným kanálem z povrchu těla do dutého systé-
mu ledviny. Perkutánní přístup je vyhrazen pro terapii 
odlitkové a objemné nefrolitiázy, litiázy dolního kalichu  
s nepříznivými anatomickými poměry a pro tvrdé kon-
krementy vzdorujících ESWL (brushit, whewellit, cystin). 
Ureteroskopicky lze odstranit litiázu pomocí semirigid-
ních či flexibilních přístrojů zavedených retrográdně do 
ureteru, případně do dutého systému ledviny. Indikací 
jsou v ureteru konkrementy nad 10 mm, konkremen-
ty nezaměřitelné ESWL, u nefrolitázy konkrementy do  
15 mm.

B-1-4

Urolitiáza: Klinický marker pro dědičné poruchy 
metabolismu 
Urolithiasis: Clinical marker for inherited metabolic 
disorder

Stibůrková B.
Revmatologický ústav, Praha 
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu  
1. LF UK a VFN, Praha 
e-mail: stiburkova@revma.cz
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Cíl: Obsahem sdělení jsou vybrané příčiny urolitiáz u pa-
cientů se suspektním podezřením na dědičné onemoc-
nění purinového metabolismu, včetně zahrnutí projevu 
urolitiázy do diferenciálně diagnostického schématu. 
Metody: Biochemické, enzymologické a genetické 
analýzy příčin lithiáz.
Výsledky: Urátová i xantinová litiáza jsou častým kli-
nickým markerem u pacientů s poruchou v produkci  
a/nebo exkreci kyseliny močové. Oba typy litiáz jsou 
spojeny s hypourikémií i hyperurikémií. Xantinová litiá-
za je typická pro pacienty s nadprodukcí kyseliny mo-
čové na základě přímého postižení recyklace a synté-
zy - deficit hypoxantin-guaninfosforibozyl-transferázy  
a superaktivita fosforibozylpyrofosfátsyntetázy. Dále je 
významným markerem u enzymových deficitů v degra-
dační purinové dráze: deficitu xantin oxidázy/dehydro-
genázy, aldehyd oxidázy, molybden kofaktor sulfurázy 
a sulfit oxidázy. 
Urátová litiáza může být prvotním klinickým markerem 
u výše zmíněných purinových onemocnění s nadpro-
dukcí kyseliny močové. Nicméně urátová litiáza se 
vyskytuje také u pacientů s výraznou hypourikémií  
a hyperurikosurií, na základě postižení vylučování ky-
seliny močové urátovými transportéry URAT1 a GLUT9  
v proximálních renálních tubulech. Urátová litiáza je 
také častým klinickým projevem u pacientů s hyperu-
rikémií a klinicky definovanou dnou, zvláště u pacientů 
se sníženou exkreční frakcí kyseliny močové – nejčas-
těji na základě poruch sekrece kyseliny močové trans-
portérem ABCG2. 
Závěr: Stanovení finální diagnózy u pacientů s dědič-
nými metabolickými poruchami je nezbytnou součástí 
léčby a prevence vzniku urolitiáz. Zároveň projev litiázy, 
zejména v dětském věku, je užitečným klinickým mar-
kerem v diferenciálně-diagnostickém schématu.

B-1-5

Urolitiáza – Rizikové faktory 
Kydney stones - Risk factors

Šálek T.
Oddělení Klinické Biochemie a Farmakologie, Krajská 
nemocnice T. Bati, a. s., Zlín 
e-mail: tsalek@seznam.cz

Cíl: Na příkladu kazuistik ukázat jednotlivé rizikové fak-
tory urolitiázy a jejich terapeutické ovlivnění.
Metody: U pacientů jsou stanovovány následující testy 
v plazmě: Na, K, Cl, Mg, P, Ca, hydrogenuhličitanový 
aniont, kreatinin, kyselina močová, 25-OH vitamin D, 
parathormon, kreatinin, glukóza a jaterní testy. V moči 
se vyšetřují: pH (pH metrem), kreatinin, osmolalita, Na, 
K, Cl, pH, Ca, Mg, P, kyselina močová, citráty, oxaláty, 
amonný kationt a v neposlední řadě se provádí rozbor 
močového kamene pomocí infračervené spektroskopie.
Výsledky: Jsou popsány konkrétní kazuistiky ukazující 
nadbytek kamenotvorných látek nebo nedostatek inhi-
bitorů litogeneze v moči u pacientů s urolitiázou.
Závěr: Diagnostika a léčba urolitiázy vyžaduje komplex-
ní znalost metabolismu napříč různými oblastmi medi-
cíny. 

B-2-1

Jak může nastavení referenčních mezí ovlivnit 
terapii pacienta 
How setting reference limits can affect patient 
therapy

V. Soška, O. Kyselák
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice u sv. 
Anny, Brno 
e-mail: vladimir.soska@fnusa.cz

Cíl: Poukázat na nutnost nastavit referenční meze  
v souladu s doporučeními klinických odborných spo-
lečnosti
Metody: Popis kazuistiky
Výsledky: Nejnovější Evropská doporučení pro ma-
nagement dyslipidémií z roku 2019 uvádějí, že cílová 
hodnota pro LDL-cholesterol (LDLC) u osob ve velmi 
vysokém riziku fatální aterosklerotické kardiovaskulární 
příhody (AS KVP) je pod 1,4 mmol/L, a u osob s reci-
divující AS KVP přes intenzivní terapii statiny je to pod  
1,0 mmol/L. Bezpečné a prognózu zlepšující jsou  
i hodnoty pod 0,5 mmol/L. Ne všichni lékaři v terénní 
praxi se ale již touto informací seznámili. Existuje proto 
riziko, že pacientům, kteří dosáhli LDLC v rozmezí 0,5  
- 1,0 mmol/L, je maximální dávka hypolipidemik redu-
kována s odůvodněním, že na nálezovém listu z labora-
toře je koncentrace LDLC označena jako hodnota pod 
referenčními mezemi, tedy „příliš nízká“. Důsledkem 
snížení dávky hypolipidemik je opětovné zvýšení LDLC 
a pro pacientka tím i nárůst rizika AS KVP.
Závěr: Dolní referenční meze pro LDL-cholesterol  
(a také celkový cholesterol) by měly být nastaveny tak, 
aby zahrnovaly i nejpřísnější cílové (a bezpečné) hodno-
ty dle platných Evropských doporučení.

B-2-2

Realimentační syndrom po paleodietě 
Refeeding syndrome after paleodiet

Kalousová M., Macášek J., Zeman M.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 
1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná 
fakultní nemocnice v Praze  
IV. interní klinika – klinika gastroenterologie a 
hepatologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
e-mail: marta.kalousova@lf1.cuni.cz

Významné změny stravy mohou mít závažné důsledky. 
Cílem práce bylo popsat případ nemocné, která se roz-
hodla držet dva měsíce paleodietu a přitom nevynechat 
obvyklou fyzickou aktivitu – posilovna a několika kilo-
metrové běhy. Jídelníček si připravila sama na základě 
různých doporučení a zahrnoval stravu se značným 
omezením až vynecháním sacharidů. Následný ne-
kontrolovaný příjem sacharidů způsobil realimentační 
syndrom s nutností hospitalizace. Metabolické změny 
zahrnovaly hypofosfatémii, hypokalémii, elevaci transa-
mináz a kreatinkinázy, a byly provázeny klinickými pro-
jevy.
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Realimentační syndrom představuje potenciální pro-
blém nejen u nemocných v pooperačním období, on-
kologických a geriatrických nemocných, ale může být 
hrozbou také při významných změnách diety, případně 
v kombinaci s nezanedbatelnými sportovními výkony. 

Poděkování: Práce byla podpořena výzkumnými zámě-
ry MZ ČR VFN64165 a Progres Q25.
 
B-2-3

Kazuistiky - proč? 
Casereport - why?

Topolčan O.
Oddělení imunochemické diagnostiky, Fakultní 
nemocnice Plzeň 
e-mail: topolcan@fnplzen.cz

Cíle studie: Kazuistiky jsou až dosud prezentací zajíma-
vých, vzácně se vyskytujících, výsledků. V naší studii 
se snažíme dokumentovat, že velké soubory kazuistik 
se mohou mnohdy stát podkladem pro zavedení me-
tody do rutinní diagnostické praxe a umožnit optimální  
intepretace výsledků. 
Metodika: Kazuistiky byly vybrány ze souborů pacien-
tů, u kterých bylo podezření na nádorové onemocnění. 
Na jedné straně se jedná o vyšetření u málo frekvent-
ních vzácných nádorů, ale především jsme se zaměřili 
na využití méně obvyklých imunoanalytických metod  
u nádorových onemocnění s vysokým výskytem v po-
pulaci, jako jsou nádory plic, prostaty a jater. 
Výsledky: Na základě detailního rozboru hladin nádo-
rových markerů se snažíme dokázat, že využití nádoro-
vých markerů v klinické praxi je v současné době pře-
devším v posouzení agresivity onemocnění a odhadu 
predikce vývoje a určení prognózy. Tato diagnostická 
využití, která se stala nedílnou součástí praxe v naší la-
boratoři, vznikla právě na podkladě zobecnění a detail-
ního rozboru výsledků kazuistik jednotlivých pacientů. 
Závěr: Kazuistiky na našem pracovišti umožnily zcela 
nový přístup k využití nádorových markerů v rutinní pra-
xi.

B-2-4

Autoimunitní dysregulační komplikace běžné 
variabilní imunodeficience 
Autoimmune dysregulatory complications of 
common variable immunodeficiency

Novák J.
Centrum klinické imunologie, Nemocnice České 
Budějovice, a.s. 
e-mail: novak.jiri@nemcb.cz

Cíl studie: Poukázat na nejen infekční, ale zejména 
autoimunitní/dysregulační komplikace běžné variabilní 
imunodeficience.
Metody: Laboratorní markery resorpce tenkého střeva, 
gastroskopie s biopsií z duodena (z části pars descen-
dens, D2), histopatologické vyšetření bioptovaného 
materiálu.

Výsledky: U pacientů s primární protilátkovou poruchou 
(např. běžná variabilní imunodeficience-CVID) je nutné 
provádět aktivně screeningová vyšetření k časnému 
odhalení případných neinfekčních komplikací jako jsou 
nádorová (adenokarcinom žaludku, non-Hodgkinský 
lymfom) nebo autoimunitní/dysregulační onemocnění 
(autoimunitní hemolytická anémie, imunitní trombocy-
topénická purpura, celiakie, thyreopatie, perniciózní 
anémie, granulomatózní lymfocytární intersticiální plicní 
nemoc a mnoho dalších).
Prostřednictvím kazuistického sdělení bych zdůraznil 
realizaci screeningových vyšetření, na základě jejichž 
nálezů (latentní sideropenie) mohlo dojít k diagnostice 
celiakie, která by pouhým vyšetřením autoprotilátek 
namířené proti tkáňové transglutamináze, případně 
endomysiu, nebyla téměř možná vzhledem k poruše 
protilátkové odpovědi.
Závěr: Diagnostika, odpověď na bezlepkovou dietu, tak 
jako dodržování dané diety bylo možno ověřit pouze 
opakovaným gastroskopickým vyšetřením. Díky velmi 
dobré spolupráci ze stran pacientky došlo k vymizení 
intraepiteliální lymfocytózy v duodenální sliznici během 
necelých 12-ti měsíců se snížením rizika vzniku střev-
ního lymfomu.

B-2-5

Metabolická acidóza nebo respirační alkalóza? 
Metabolic acidosis or respiratory alkalosis?

Rajdl D., Šašek L.
Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň a LF 
Plzeň UK 
e-mail: rajdl@fnplzen.cz

Poruchy acidobazické rovnováhy jsou časté zejména 
u pacientů na jednotkách intenzivní péče. Asi nejčas-
tější poruchou je zde respirační alkalóza a metabolická 
acidóza. Ačkoli jde o zcela rozdílné poruchy, při jejich 
kompenzaci může výsledný laboratorní obraz být velmi 
podobný. Na příkladech dvou pediatrických pacientů 
si ukážeme, jak kompenzovanou respirační alkalózu 
a kompenzovanou metabolickou acidózu rozpoznat 
kombinací klinických údajů a laboratorních výsledků. 
Prvním pacientem je 2letý chlapec s NCSE (noncon-
vulsive status epilepticus) s protrahovaným buzením 
a ventilátorovou pneumonií. Výsledky pH, pCO2 a BE 
ve třech posledních náběrech byly: 7,44; 3,4 kPa;  
-6,6 mmol/L| 7,42; 2,9 kPa; -9,8 mmol/L | 7,47;  
2,3 kPa ; -9,8 mmol/L. 
Druhým pacientem je 7týdenní kojenec s kongenitálním 
hypoventilačním syndromem, tracheostomií a postup-
ným odpojováním od ventilace. Výsledky pH, pCO2 
a BE ve třech posledních náběrech byly: 7,42;  
2,8 kPa; -10,4 mmol/L | 7,4; 2,7 kPa; -11,6 mmol/L | 7,34;  
4,2 kPa; -8,2 mmol/L. 
Krátce uvedeme i literární přehled a statistický souhrn 
frekvence zmíněných poruch na našem pracovišti.
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B-2-6

Skrytá příčina hypokalémie 
Hidden cause of hypokalemia

Randák D., Malina P.
Oddělení klinické biochemie, Nemocnice Písek, a.s. 
e-mail: malina@nemopisek.cz

Úvod: Kazuistika popisuje zdánlivě běžný případ hos-
pitalizace na interním oddělení pro hypokalémii u po-
lymorbidní pacientky s čerstvě zahájenou diuretickou 
léčbou. Prohloubení hypokalémie i přes vysazení do-
mnělého hypokalemizujícího léku a výraznou substitu-
ci kalia, akcelerace hypertenze, přibývající polymorfní 
symptomy a rychlá progrese stavu pacientky vede ke 
klinické diagnóze malobuněčného karcinomu plic s ek-
topickou produkcí ACTH.
Vlastní kazuistika: Předkládáme kazuistiku 61 leté poly-
morbidní ženy, léčené mj. pro CHOPN (letitá kuřačka), 
art. hypertenzi, DM2, GERD a s anamnézou přeléče-
né HCV infekce. K hospitalizaci odeslána pro omeze-
nou pohyblivost, bolestivost pletenců dolních končetin  
a sníženou výkonnost. Ve vstupních odběrech zjištěna 
hypokalémie, která předběžně přičítána nové diuretické 
terapii. Za hospitalizace suplementace kaliem, nicmé-
ně v kontrolních odběrech pokles kalemie ke kritickým 
hodnotám (1,95 mmol/L). Vyšetření odpadu iontů do 
moči s překvapivě vysokými ztrátami kalia (až 3 sub-
stituované dávky), což spolu s akcelerací hypertenze  
a nekorigovatelnou hyperglykemií vedlo k podezření na 
poruchu v tvorbě hormonů nadledvin. Zjištěna něko-
likanásobně vyšší hladina ranního kortizolu v séru se 
setřelým cirkadiánním rytmem. ACTH výrazně zvýšen, 
vysokodávkový supresní dexametazonový test potvrdil 
podezření na ektopickou produkci ACTH. Provedeno 
CT vyšetření hrudníku, břicha a malé pánve s nále-
zem tumorózní expanze v levé plíci s metastatickým 
rozsevem do mediastinálních lymf. uzlin , jater a obou 
nadledvin - malobuněčný karcinom plic s paraneopla-
tickou produkcí ACTH. Vzhledem k rychlé deterioraci 
stavu pacientky nezahájena paliativní chemoterapie, 
tato zemřela 19. den od přijetí do nemocniční péče.
Závěr: Při selhání běžných postupů korekce hypokalé-
mie je nutno pomýšlet i na komplexnější mechanismy 
jejího vzniku.
 
B-3-1

Tyreoglobulin a patofyziologie štítné žlázy 
Thyroglobulin and pathophysiology of the thyroid 
gland

Bílek R.
Endokrinologický ústav, Praha 
e-mail: rbilek@endo.cz

Cíl studie: Tyreoglobulin kromě jeho primárního použití 
jako onkomarkeru diferencovaného karcinomu štítné 
žlázy po provedení tyreoidoktomie má i další výpovědní 
hodnotu týkající se stavu štítné žlázy. Jeho koncentra-
ce v cirkulaci je ovlivněna hmotou diferencované tyreo- 
idální tkáně, zánětem nebo zraněním tyreoidální tkáně 

a mírou stimulace štítné žlázy prostřednictvím tyreo- 
tropinového receptoru. Jeho koncentrace tedy může 
odrážet jak jodový deficit, tak i patofyziologické změny 
způsobené onemocněním štítné žlázy a její úspěšnou 
léčbou.
Metody: Byla analyzována data elektorochemiluminis-
cenčních imunoanalitických stanovení tyreoglobulinu 
(ECLIA kity firmy Roche Diagnostics) od pacientů s dia-
gnózami E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07 a E890 
(diagnózy podle WHO – ICD-10 kódů), kteří navštívili 
Endokrinologický ústav v období 2000-2019 (21866 
pacientů) a z populačních studií provedených v ústavu 
(4171 náhodně vybraných jedinců). 
Výsledky: Tyreoidální hyperplasie a struma charak-
teristické pro oblasti se závažným jodovým deficitem 
zvyšují koncentraci tyreoglobulinu. Z populačních studií 
provedených v našem ústavu jsme zjistili, že hodnota 
tyreoglobulinu vyšší než 40 µg/L by měla být důvodem 
pro stanovení jodurie. Z našich výsledků také vyplynulo, 
že tyreoglobulin je v séru zvýšen především u hyper-
tyreózy (E05) a u strumy (E04) neléčených pacientů.  
U všech diagnóz úspěšně léčených pacientů se hod-
noty tyreoglobulinu snížily pod 20 µg/L. 
Závěr: Tyreoglobulin může sloužit jako dlouhodobý 
ukazatel jodového zásobení. Pokles tyreoglobulinu 
může být indikátorem stabilizace štítné žlázy během 
jejího úspěšného léčení.

Práce byla podpořena MZ ČR – RVO (Endokrinologický 
ústav – EÚ, 00023761)

B-3-2

Indikace a interpretace výsledků parametrů 
funkce štítné žlázy 
Indication and interpretation of results thyroid 
parametres

Topolčan O., Fuchsová R., Kučera R., Zehleová J., En-
gová J., Seklová M., Karlíková M., Krčma M.
Oddělení imunochemické diagnostiky, Fakultní 
nemocnice Plzeň; I. interní klinika Fakultní nemocnice 
Plzeň 
e-mail: topolcan@fnplzen.cz

Cíl studie: Ověřit v rutinní praxi dodržování doporuče-
ných postupů vyšetření funkce štítné žlázy. 
Metodika: Byla vyhodnocena indikace a interpreta-
ce výsledků parametrů funkce štítné žlázy za období 
2016- 2020. V souladu s doporučenými postupy en-
dokrinologických společností je hlavním používaným 
vyšetřovacím parametrem TSH (tyrotropin). Optimální 
již není v rutinní praxi vyšetřování volných hormonů štít-
né žlázy. Opomíjí se často především vyšetření volného 
tryjodtyroninu u zvýšené funkce štítné žlázy. Při vyšet-
řování protilátek je nejčastější chybou nadměrné a pro 
kontrolu léčby bezcenné opakované vyšetření antiTPO 
a naopak nedostatečné vyšetřování v závislosti na léč-
bě protilátek proti TSH. Rovněž se často chybuje ve 
vyšetřování antiTG, které se zbytečně vyšetřuje u sníže-
né funkce štítné žlázy a opomíjí se vyšetřovat u nemoc-
ných s nádorem štítné žlázy po léčbě. 
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Závěr: Naše výsledky dokazují, že v rutinní praxi je 
nutné optimalizovat vyšetření parametrů štítné žlázy. 
Opakovaně upozorňovat na chyby v indikaci vyšetření  
a v indikaci výsledků. Optimální způsob vyšetření zkvalit-
ňuje léčebný postup a vede i k ekonomickým úsporám.

B-3-3

Je časný screening štítné žlázy v těhotenství 
opravdu důležitý? Co nám ukazují data 
Is early thyroid screening in pregnancy really 
important? What the data shows

Koudelková M., Jiskra J., Springer D., Límanová Z., 
Chloupková R., Ngo O., Hejduk K., Dušek L., Májek O.
ÚZIS ČR, Národní screeningové centrum, Institut 
biostatistiky a analýz LF MU v Brně 
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice  
v Praze 
Ústav biochemie, Všeobecná fakultní nemocnice  
v Praze. 
e-mail: marcela.koudelkova@uzis.cz

První tři měsíce těhotenství jsou z hlediska vývoje plodu 
nejdůležitější, a v tomto období je plod nejzranitelnější  
z pohledu působení různých negativních vlivů a škodli-
vin. Právě v tomto období je správná funkce štítné žlázy 
zásadní pro vývoj nervové soustavy plodu. Probíhající 
screeningový projekt je zaměřen na časný záchyt tyreo- 
patií v těhotenství, a to vyšetřením hladin tyreoidální-
ho stimulačního hormonu (TSH), volného tyroxinu (FT4)  
a protilátek proti tyroidální peroxidáze (TPOab). Do to-
hoto pilotního projektu jsou zařazeny těhotné ženy od 
18 let s prokázanou nitroděložní graviditou, které ne-
jsou aktivně léčeny pro tyreopatii levotyroxinem, thia-
mazolem ani propylthiouracilem. Náběr těhotných do 
projektu byl zahájen v únoru 2021, k 5. 5. 2021 je pro-
zatím zařazeno 495 pacientek, při čemž validní záznam 
v registru projektu je uzavřen u 464 žen, z nichž u 80 
(17,2 %) evidujeme zvýšenou hladinu sledovaných pa-
rametrů. Tyto ženy byly odeslány na došetření k endo-
krinologovi, kde dále pokračují ve sledování nebo jsou 
na aktivní léčbě. V registru máme prozatím o návštěvě 
u endokrinologa záznam u 61 pacientek – 30 (49,2 %) 
z nich byla nově zavedena aktivní léčba tyreopatie. Ná-
běrová část pilotního projektu bude probíhat do konce 
června 2022, v plánu je zapojit 6 850 těhotných žen. 
Projekt si klade za cíl správné nastavení screeningu štít-
né žlázy u těhotných žen (vstupní kritéria, screeningový 
interval atd.) a zajistit jeho implementaci do systému 
zdravotní péče v ČR.

B-3-4

Tyreopatie v těhotenství z pohledu laboratoře 
Laboratory view of thyropathy in pregnancy

Telnarová M., Černá J.
AeskuLab k.s, Ostrava 
e-mail: telnarova.magdalena@aeskulab.cz

S pilotní studií časného záchytu onemocnění štítné žlá-
zy u těhotných žen jsme se mohli setkat již před více 

než 10ti lety. Na základě získaných dat byly zveřejněny 
rozhodovací meze pro laboratorní vyšetření tyreopatií  
v těhotenství, vydány guidelines s postupy vyšetřování 
a léčby, a vytvořeny strategie pro testování. Univerzál-
ní screening, ačkoliv je zřejmě nejefektivnější strategií  
k záchytu, se dosud nepodařilo prosadit. 
Vzorky použité v naší studii pochází z odběrů krve pa-
cientek, u kterých jsme prováděli také prvotrimestrální 
screening VVV. U vybraných vzorků bylo dále prove-
deno laboratorní stanovení parametrů: TSH, fT4 a anti-TPO 
protilátek. Koncentrace uvedených parametrů byly zís-
kány imunoanalytickými metodami na automatickém 
analyzátoru Atellica společnosti Siemens.
Jsme si dobře vědomi rozdílných výsledků při stano-
vení parametrů v různých laboratořích, které využívají 
odlišné analytické systémy. Rozdíly jsou způsobeny 
použitím různých testovacích protilátek a různých měří-
cích principů u jednotlivých výrobců in vitro diagnostik. 
Vybrané vzorky byly proto také analyzovány na rozdíl-
ných automatických systémech, v jiných laboratořích. 
Chtěli jsme tím poukázat na důležitý faktor vzájem-
ného vztahu lékař – laboratoř tzn., že lékař se zajímá  
o analytický systém laboratoře, se kterou v této oblasti 
spolupracuje. 
Vzájemná edukace, znalost laboratorního systému,  
a pochopení analytických vlivů jako je např. možná in-
terference, je významným krokem k pochopení labora-
torního nálezu.
Rádi bychom zveřejnili a zhodnotili data získaná z labo-
ratorního testování těhotných pacientek.
 
B-3-5

Tyreopatie v těhotenství z pohledu gynekologa 
Thyroid disease in pregnancy from the gynaecologic 
viewpoint

Doubková D., Doubek R.
Quercus -Med s.r.o., Brno 
Prediko s.r.o., Zlín 
Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice 
Pelhřimov 
e-mail: denidoubkova@email.cz

Poruchy funkce štítné žlázy se vyskytují přibližně  
u 5 % těhotných žen. Můžou být příčinou jak těhoten-
ských komplikací, tak narušení fetálního neuropsychic-
kého vývoje.
Plod je závislý na maternálním tyroxinu, který prochází 
placentární bariérou. Časná expozice hormonům štítné 
žlázy matky je zásadní pro vývoj jeho centrálního ner-
vového systému. Tvorba a vylučování hormonů štít-
né žlázy plodu se objevuje kolem 20. týdne gravidity.  
I přes vlastní produkci hormonů štítné žlázy však zůstá-
vá funkce maternálního tyroxinu zásadní během celé 
gravidity. 
Anatomie i funkce štítné žlázy podléhají v průběhu tě-
hotenství změnám. Fyziologické funkční a strukturální 
odchylky pak mohou být zaměňovány za tyreopatii. 
Přirozená suprese tyreostimulačního hormonu (TSH)  
v I. trimestru gravidity může vést k misdiagnóze sub-
klinické hypertyreózy. Taktéž klinické projevy poruchy 
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funkce štítné žlázy bývají nespecifické a mohou být 
připisovány těhotenských změnám a běžným steskům 
těhotných.
V diagnostice mnoha nemocí štítné žlázy v těhotenství 
hraje zásadní roli hladina TSH, doplněna hladinou vol-
ného tyroxinu (fT4) a protilátek proti tyreoidální peroxi-
dáze (anti-TPO). Rozmezí normálních hladin TSH v séru 
se mění v průběhu gravidity, liší se tedy od netěhotné 
populace. Normy hladin protilátek anti-TPO a fT4 se 
u těhotných nemění. Při záchytu patologie, nejčastěji 
subklinické hypotyreózy, by měla být zahájena léčba  
a podle možné dostupnosti konzultován endokrinolog.
Odborné společnosti se celosvětově shodují na opráv-
něnosti zavedení plošného screeningu funkce štítné 
žlázy s ohledem na relativně vysokou prevalenci tyreo-
patií v těhotenství.  Ve většině zemí Evropy (vč. České 
republiky) ovšem zatím nebyl uveden do praxe. 

B-3-6

Plošné sledování onemocnění štítné žlázy  
u těhotných žen 
Universal Screening Tyreopatie in Pregancy

Špitálníková S., Horáček J., Komendová I.
Endokrinologická ambulance Oddělení nukleární 
medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod 
e-mail: spitalnikovasylvie@seznam.cz

Těhotenství je obdobím zvýšených nároků na produkci 
hormonů štítné žlázy. Proto se často tyreopatie poprvé 
manifestují v graviditě a nepříznivě ovlivňují zdravotní 
stav matky i dítěte, zejména zůstanou-li delší čas ne-
poznány. Mohou vést ke komplikacím v průběhu těho-
tenství, při porodu a v poporodním období i k narušení 
duševního i tělesného vývoje dítěte. Autoimunitní tyreo-
patie bývají v oblastech s dostatečným přísunem jódu 
nejčastější příčinou hypotyreózy v těhotenství. Jelikož 
nedostatek hormonů štítné žlázy se dá snadno léčit 
substitucí levotyroxinem a stejná léčba může účinně 
snížit riziko komplikací v těhotenství taktéž u eutyreo- 
idních žen s pozitivními protilátkami proti tyreoidální pe-
roxidáze, zdá se být aktivní vyhledávání (screening) ty-
reoidálních onemocnění rozumným a efektivním opatře-
ním vedoucím ke zlepšení zdravotního stavu populace. 
Finanční náročnost léčby levotyroxinem není velká. 
Plošný screening zaměřený na tyreoidální autoimunitu 
a dysfunkci se zdá být přínosnější než omezení testo-
vání pouze na ženy s rizikovými faktory. Pro hodnocení 
stavu štítné žlázy v těhotenství se doporučuje vyšetření 
TSH, anti-TPO protilátek a případně i fT4. Vyšetření je 
nutné provést co nejdříve, optimálně v 5.-6. týdnu gra-
vidity. V případě pozitivního screeningu musí definitivní 
diagnózu a rozhodnutí o léčbě učinit endokrinolog.

B-4-1

O čem je molekulární mikrobiologie dnešní 
doby 
What is the molecular biology of today?

Dřevínek P.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, 
Praha 
e-mail: pavel.drevinek@lfmotol.cuni.cz 

abstrakt nedodán

B-4-2

Molekulární detekce jen jednoho agens a POCT 
Molecular detection of only one agent and POCT

Amlerová J.
Úsrav mikrobiologie LF UK a FN, Plzeň 
e-mail: amlerova@fnplzen.cz 

abstrakt nedodán

B-4-3

Molekulární detekce vícero agens  
zároveň a POCT 
Molecular detection of multiple agents 
simultaneously and POCT

Bébrová E.
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, 
Praha 
e-mail: eliska.bebrova@lfmotol.cuni.cz 

abstrakt nedodán

B-4-4

Jak analyzovat genom SARS-CoV-2 a k čemu  
je to dobré 
How to analyze the SARS-CoV-2 genome and what 
it is good for

Lengerová M.
Interní hematologická a onkologická klinika, LF MU  
a FN, Brno 
e-mail: lengerova.martina@fnbrno.cz 

abstrakt nedodán

B-4-5

Má metagenomika své místo v klinické 
mikrobiologii? 
Does metagenomics have a place in clinical 
microbiology?

Hrabák J.
Biomedicínské centrum, LF UK, Plzeň 
e-mail: jaroslav.hrabak@lfp.cuni.cz 

abstrakt nedodán
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B-5-1

Nález hypo- nebo hyperhomocysteinemie: 
využití cílené metabolomiky a genomiky ke 
stanovení etiologie 
Observation of hypo- or hyperhomocysteinemia: 
utility of targeted metabolomics and genomics for 
elucidation of etiology

Kožich V., Ješina P., Krijt J., Sokolová J., Dvořáková 
L., Řeboun M., Barvíková K., Vlášková H., Chrastina P.
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 
1.LF UK a VFN, Praha 
e-mail: viktor.kozich@vfn.cz

Při vyšetření celkového homocysteinu (tHcy) v plasmě 
se u ~1 % vyšetřených vzorků nachází výrazná dysho-
mocysteinemie. Příčinami mohou být nutriční deficity 
vitaminů, poruchy jejich vstřebávání při gastrointestinál-
ních či autoimunitních nemocech a funkčně významné 
polymorfismy či závažné patogenní varianty ve >50 ge-
nech. 
Postup u hyperhomocysteinemie vyžaduje nejprve vy-
loučení deficitu vitaminu B-12 vyšetřením celkového 
vitaminu B-12 a holotranskobalaminu II, a folátů. Po-
kud se u pacientů neprokáže vitaminový deficit nebo 
odpověď na podání vitaminů nevede k úspěšné korek-
ci, provádíme v dalším kroku analýzu sulfuromu (panel 
~ 30 sirných a souvisejících metabolitů- aminothiolů, 
anorganických sloučenin síry, betainu a dalších meta-
bolitů, prekursorů v purinové synthese, methylmalono-
vé kyseliny) převážně s využitím LC-MS/MS. K vyšetření 
pacientů s hypohomocysteinemií používáme podobný 
postup s výjimkou stanovení vitaminů. U pacientů s vy-
sokou mírou podezření na některou dědičnou metabo-
lickou poruchu je vyšetření doplněno analýzou panelu 
~40 genů nebo celoexomovým/celogenomovým sek-
venováním.
Na našem pracovišti jsme za 20 měsíců řešení projektu 
identifikovali ve 3300 vzorcích vyšetřovaných na tHcy 
celkem 47 osob s dyshomocysteinemií, nejčastější 
příčinou byl deficit vitaminu B-12, genetické vyšetření 
objasnilo příčinu u většiny z 27 osob s analýzou DNA. 
Patogenní varianty pro klasické dědičné poruchy me-
tabolismu byly zastoupené ve stejném poměru jako 
homozygotie pro běžnou variantu c.665C>T (p.Ala-
222Val) v genu MTHFR, u hypohomocysteinemie jsme 
genetický podklad nenašli. 

Práce byla podpořena grantem AZV NV19-01-00307, 
institucionální podpora poskytnuta projekty Progres 
Q26 a RVO VFN64165.

B-5-2

Stanovení dexamethasonu pomocí 
dvoudimenzionální kapalinové chromatografie 
ve spojení s tandemovou hmotnostní 
spektrometrií (2D-LC/MS/MS) 
Determination of dexamethasone by 2D  -LC/MS/MS

Kotasová M., Lacina O., Springer D., Brutvan T., Jež-
ková J., Zima T.
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 
3. interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice v 
Praze 
HPST, Praha 
e-mail: marcela.kotasova@vfn.cz

Cíl studie: Naším cílem bylo zavedení metody pro sta-
novení dexamethasonu (DXM). Znalost jeho koncent-
race a cutt-off hodnoty výrazně pomůže ke zpřesnění 
výsledků dexamethasonového supresního testu a vy-
loučit tak falešně pozitivní výsledky.
Metoda: Stanovení bylo prováděno v módu zapojení 
2D-LC/MS/MS. Vzorek plazmy je deproteinizován po-
mocí acetonitrilu, následuje fázové rozdělení pomocí 
solanky a MgSO4, centrifugace a vrchní organická fáze 
je poté nastříknuta do systému. Po nástřiku se poža-
dované analyty oddělí od matrice na extrakční koloně 
(YMC-Triart Diol-HILIC), zachytí se na TRAP koloně (In-
finityLab Poroshell 120 EC-C18 column) a následně se 
vymyjí na analytickou (InfinityLab Poroshell 120), kde 
proběhne separace. Za detektor byl zvolen hmotnost-
ní spektrometr Agilent 6470 Triple Quadrupole LC/MS  
s elektrosprejem jako ionizačním zdrojem. Samotné 
zapojení 2D/LC chromatografie bylo vyvinuto ve spo-
lupráci s HPST. 
Výsledky: Naší novou metodou jsme dosáhly de-
tekčního limitu metody 0,09 nmol/L. Opakovatelnost  
a mezilehlá preciznost byla ve třech hladinách v kon-
centračním rozmezí kalibrační křivky 1,5-60 nmol/L 
(R2= 0,9999) do 2,3% RSD. Shodu s referenční mate-
riálem metoda dosahovala v rozmezí 98-104%.
Závěr: Při klasickém stanovení steroidních látek se ob-
vykle používají imunometody, které pro DXM nejsou ale 
k dispozici. Pomocí 2D- LC/MS/MS metody jsme byli 
schopni stanovit dexamethason v dostatečně nízké 
hladině pro ověření jeho cut-off hodnoty (~3.3 nmol/L). 
V současné době jsme schopni stanovit steroidní spek-
trum současně s DXM pro zpřesnění dexamethasono-
vého supresního testu.
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B-5-3

Optimalizace laboratorních procesů: navýšení 
kapacity vyšetření volných metanefrinů  
v plazmě pomocí kapalinové chromatografie  
s hmotnostní detekcí 
Workflow optimization: increasing samples 
throughput for determination of free metanephrines 
in plasma by liquid chromatography mass 
spectrometry

Rajska M., Prochazková P.
SPADIA Lab a.s. 
e-mail: magdalena.rajska@spadia.cz

Cíl studie: Optimalizace laboratorních procesů s cí-
lem navýšení kapacity vyšetření volných metanefrinů  
v plazmě. Optimalizace zahrnovala proces automatiza-
ce přípravy vzorků pro LC-MS/MS analýzu, proces se-
mi-automatizace zadávání požadavků do LC-MS/MS 
přístroje a export výsledků z přístroje do laboratorního 
systému.
Metody: Pro stanovení analytických parametrů optima-
lizované metody byly použity jak lyofilizované komerčně 
dostupné materiály z firmy Recipe Chemicals and In-
struments (Německo), tak vzorky pacientů. Měření bylo 
provedeno na LC-MS/MS systému Agilent 6490 Triple 
Quadrupole. Pro chromatografickou separaci meta-
nefrinu a normetanefrinu byla použita kolona Raptor  
HILIC-Si (2,7 µm; 50 mm x 2,1 mm).
Výsledky: Analytické parametry optimalizované meto-
dy s využitím BeeLine 220s (Hook and Tucker Zenyx, 
Velká Británie) jsou vyhovující. Variační koeficienty (CV) 
preciznosti v sérii a mezilehlá preciznost se pohybova-
ly pod 10 %. Limit stanovitelnosti pro metanefrin byl  
0.14 nmol/L, pro normetanefrin byl 0,22 nmol/L. Za 
účelem srovnání s primární metodou, která vyžadova-
la ruční přípravu vzorků, ruční tvorbu worklistů a ruční 
zadání výsledků do laboratorního systému, byla pro-
vedena statistická analýza pomocí programu MedCalc 
(Belgie).
Závěr: Automatizace přípravy vzorků s využitím BeeLi-
ne 220s umožňuje zpracování série až 96 vzorků (84 
pacientských vzorků) v rámci jedné analýzy s minima-
lizací časové náročností kladené na personál laborato-
ře. Semi-automatizace zadávání požadavků a exportu 
výsledků umožňuje načítání vzorků čtečkou čárových 
kódů a hromadný export výsledků z přístroje přímo do 
laboratorního systému dle identifikace pacienta. Opti-
malizovaný postup je jednoduchý, pohodlný a význam-
ně snižuje riziko výskytu chyb v důsledku lidského po-
chybení.

B-5-4

Lipidomika a její význam pro laboratorní 
diagnostiku 
Lipidomics and its importance for laboratory 
diagnostics

Friedecký D., Kvasnička A., Kouřil Š., Najdekr L.
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice 
Olomouc 
Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

e-mail: david.friedecky@upol.cz

Úvod: Lipidomika byla původně definována jako sa-
mostatné odvětví metabolomiky na počátku 21. století 
a od té doby prochází neustálým a intenzivním vývo-
jem. Pro sjednocení lipidové nomenklatury byl vytvořen 
systém rozdělující lipidy do osmi základních tříd (mast-
né acyly, glycerolipidy, glycerofosfolipidy, sfingolipidy, 
steroly, prenolové lipidy, sacharolipidy a polyketidy).  
V současnosti se odhaduje počet biologicky relevant-
ních lipidů (LIPID MAPS) na více než 45 tisíc unikátních 
molekul.
Metody: Metodicky se nejvíce uplatňují cílený a necíle-
ný přístup, a to za použití kapalinové chromatografie ve 
spojení s hmotnostní spektrometrií. Separace obvykle 
probíhá na kolonách na principu hydrofilní interakční 
chromatografie či reverzní fáze, zatímco detekce na 
trojitých kvadrupólech anebo vysokorozlišujících hmot-
nostních spektrometrech.
Výsledky: S pokračujícím zdokonalováním metod ana-
lýzy lipidů a jejich využitím při studiu různých onemoc-
nění se ukazuje, že narušení metabolismu lipidů hraje 
klíčovou roli v mnoha patofyziologických a patobioche-
mických procesech. Mnoho lipidů je navrhováno jako 
biomarkery nebo k použití pro výpočet predikce rizika 
ischemické choroby srdeční a akutního koronárního 
syndromu, obezity a hyperlipidemie, karcinomů, Alzhei-
merovy choroby a mnoha dalších. Na druhé straně na-
chází lipidomika uplatnění v diagnostice široké skupiny 
dědičných poruch metabolismu lipidů.
Závěr: Příspěvek shrnuje dosavadní trendy jak v meto-
dách, tak výsledky studií, které skýtají potenciál v ob-
lasti laboratorní diagnostiky.

B-6-1

Kostní markery – prenanalytické a 
postanalytické ovlivnění a jak interpretovat 
referenční meze 
Bone Turnover Markers – Prenanalytical and 
Postanalytical Considerations and How to Interprete 
Reference Ranges

Pikner R.
Oddělení klinických laboratoří, Klatovská nemocnice 
a.s., Klatovy 
e-mail: richard.pikner@klatovy.nemocnicepk.cz

Osteoporóza je  velmi  časté onemocnění v seniorském 
věku. Každá druhá žena (46 %) a každý pátý muž  
(22 %) mají riziko, že v průběhu svého života prodělají 
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osteoporotickou zlomeninu. Markery kostního obratu 
(BTM) jsou definovány jako molekuly měřené v krvi nebo 
moči, které odráží metabolickou aktivitu kostní hmo-
ty a kostních buněk, ale samy nemají žádnou funkci  
v regulaci kostního obratu. Sérové koncentrace kost-
ních markerů reprezentují celkovou aktivitu kostních 
remodelačních jednotek v celém skeletu, oproti  kostní 
biopsii reprezentující pouze malou část kostní hmoty. 
CSKB a  SMOS doporučují užívat PINP a CTX-I jako zá-
kladní markery kostní novotvorby a resorpce a vyjadřo-
vat CTX-I v jednotkách ng/L a PINP v jednotkách µg/L. 
Preanalytická fáze významně ovlivňuje kvalitu stanovení 
a interpretaci výsledků CTX-I a PINP a to především  
u CTX-I . Jedná se jak o faktory spojené s odběrem tak 
s řadou onemocnění, pohlavím a věkem. Lze je rozdělit 
na ovlivnitelné a neovlivnitelné. Pro interpretaci výsled-
ků  je také velmi důležité nastavení referenčních mezí. 
U žen jsou to premenopauzální hodnoty CTX-I a PINP  
a u mužů hodnoty mezi 30.-50. rokem věku.  Prezenta-
ce se shrnuje základní významné  pre a post analytické 
faktory, možnosti jejich ovlivnění a dále zároveň věnuje 
interpretaci pomocí referenčních mezí.
Reference: Pikner R. , Palička V., Rosa J., Zikán V.,  
Švagera Z., Racek J., Friedecký B., Kratochvíla J., 
Zima T.: Markery kostního obratu u osteoporózy – spo-
lečné stanovisko k jejich využití Společnosti pro meta-
bolická onemocnění skeletu (SMOS) ČLS JEP a České 
společnosti klinické biochemie (ČSKB) ČLS JEP; Klin. 
Biochem. Metab., 28 (49), 2020, No. 2, p. 48
 
B-6-2

Monitoring osteoporosis treatment using bone 
turnover markers 
Monitoring osteoporosis treatment using bone 
turnover markers

Eastell R.
Academic Unit of Bone Metabolism, Mellanby 
Centre for Musculoskeletal Research. Department of 
Oncology & Metabolism Faculty of Medicine, Dentistry 
& Health, University of Sheffield Medical School, 
Sheffield, UK 
e-mail: r.eastell@sheffield.ac.uk

Poor adherence is a major problem in the long-term 
therapy of osteoporosis. It has been estimated that by 
one year of treatment only 50% patients continue to 
take their treatment. The International Osteoporosis 
Foundation (Diez Perez (1)) set up a working group to 
address this and proposed that the optimal approach 
to identifying non-adherence to therapy was the use 
of bone turnover marker monitoring. They recommend 
that bone turnover markers such as CTX or PINP or 
both be measured before starting treatment and then 
again three months later. A response is considered to 
be a decrease beyond the least significant change, a 
statistical approach that is widely used in the interpre-
tation of bone mineral density measurements. For CTX 
and PINP is the LSC is about 100 ng/L or 10 µg/L, 
respectively. A response can also be considered if the 
CTX and PINP on treatment are below 280 ng/L or 

below 35 µg/L, the median values for healthy young 
women (Eastell 2017 (2)). The commonest reason for 
poor response is poor adherence, although the patient 
could have secondary osteoporosis. Patients who do 
not respond well by bone turnover markers do not re-
spond well by BMD monitoring over 1-2 years, and are 
unlikely to have a reduction in fracture risk.
References
1. International Osteoporosis Foundation and European 
Calcified Tissue Society Working Group. Recommen-
dations for the screening of adherence to oral bisphos-
phonates. Osteoporos Int. 2017;28(3):767-774.
2. Modern spectrum of bone turnover markers: are 
they clinically useful? Eur J Endocrinol. 2017.

B-6-3

Kostní markery u chronického renálního selhání 
a během dialýzy 
Bone turnover markers in chronic kidney disease and 
haemodialysis

Palička V., Dusilová Sulková S.
Osteocentrum, Ústav klinické biochemie a diagnostiky 
LF a FN, Hradec Králové 
Hemodialyzační středisko Fakultní nemocnice Hradec 
Králové 
e-mail: palicka@lfhk.cuni.cz

Cíl: Posoudit vliv chronického renálního selhání a růz-
ných hemodialyzačních procedur na ukazatele kostní-
ho obratu
Metody: Vyšetřili jsme ukazatele kostního metabolismu 
u pacientů s chronických renálním selháním, kteří po-
stupovali dlouhodobou dialyzační léčbu. Sledovali jsme 
nejen vliv klasické hemodialýzy, ale i vliv rozdílných po-
stupů, především hemodiafiltrace, která využívá více 
permeabilní membránu a kombinuje tím konventivní  
a difusní transport. Srovnávali jsme rovněž vliv růz-
ných dialyzačních roztoků, především bikarbonátového  
v kombinaci s acetátem a bikarbonátového v kombina-
ci s citrátem. Obě procedury byly provedeny v klasic-
kém postupu, tedy čtyřhodinová dialyzační procedura, 
koncentrace vápníku v dialyzátu 1,5 mmol/L, polysulfo-
nová membrána 1,8 m2.
Sledovali jsme koncentrace a změny koncentrací CTx, 
P1NP, a 1-84 PTH. Koncentrace CTx a P1NP byly 
stanoveny imunoasají formy Roche, 1-84 PTH immu-
noanalyticky setem Diasorin.
Výsledky: Vyšší koncentrace acetátu v dialyzačním roz-
toku vede k výraznějšímu poklesu koncentrace CTx  
i parathormonu, pokles koncentrace P1NP byl v obou 
metodách srovnatelný.
Závěry: Markery kostního obratu jsou výrazně ovlivně-
ny typem dialyzačního postupu a složením dialyzační-
ho roztoku a jejich klinické posuzování musí vycházet 
z detailních znalostí a úzké spolupráce mezi klinickým 
biochemikem a nefrologem.
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B-6-4

D vitamin v české populaci 
D vitamine in czech population

Topolčan O., Kučera R., Karlíková M., Seklová m., Ze-
hleová J., Engová J., Windrichová J., Řezáčková H., 
Fuchsová R., Pazdiora P., Fajfrlík K., Šimánek V., Racek 
J.
Oddělení imunochemické diagnostiky, Fakultní 
nemocnice Plzeň 
Ústav epidemiologie LF UK 
Oddělení mikrobiologie a virologie Fakultní nemocnice 
Plzeň 
Ústav klinické biochemie a hematologie, Fakultní 
nemocnice Plzeň; 
e-mail: topolcan@fnplzen.cz

Cílem práce bylo zjistit hladiny D vitaminu u různých 
skupin obyvatel České republiky a korelovat hladiny  
s výskytem závažných chorobných stavů. 
Metodika: Souborem nemocných, který posloužil jako 
typický reprezentant české populace, byli zaměstnan-

ci Fakultní nemocnice Plzeň (n- 2 500). Dále pak byla 
vyšetřena 400 členná skupina seniorů ve věku 75- 100 
let. Vztah vitaminu D a onemocnění jsme sledovali  
u nádorových onemocnění, covidové infekce a u kar-
diovaskulárních chorob. U chorobných stavů se vždy 
jednalo o skupiny 100- 200 osob. 
Výsledky a diskuse: Hladiny vitaminu D jsou korelová-
ny s věkem, pohlavím, ročním obdobím a chorobným 
stavem. Nepřekvapuje, že ve všech skupinách osob 
byl výrazný výskyt snížené hladiny vitaminu D. Překva-
pivé bylo naše zjištění, že u zaměstnanců FN Plzeň 
se v březnu vyskytoval kritický nedostatek vitaminu  
D - u 33% osob. Nalezli jsme korelace hladin vitaminu 
D s chorobnými stavy. Výrazné signifikantní rozdíly mezi 
populačním vzorkem a nemocnými byly především  
v zimním období. U onemocnění covid- 19 existovala 
závislost mezi závažností průběhu onemocnění a hla-
dinou vitaminu D. V práci je rovněž diskutována otázka 
optimální substituce vitaminu D. Autoři se domnívají, že 
současná doporučená substituce je nízká. 
Závěr: Vyšetření vitaminu D a jeho substituce by mělo 
být nedílnou součástí zdravého životního stylu.
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ABSTRAKTA POSTERŮ

P-1 

Vybrané biochemické markery osteoporózy 
u postmenopauzálnych žien východného 
Slovenska 
Selected biochemical markers of osteoporosis in 
postmenopausal women of eastern Slovakia

Mydlárová Blaščáková M., Poráčová J., Janigová M., 
Nagy M.
Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných  
a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra 
1, 081 16 Prešov, SR 
Univerzita Selyeho v Komárne, Pedagogická fakulta, 
Katedra biológie, Bratislavská cesta 3322, 945 01, 
Komárno, SR 
e-mail: marta.blascakova@unipo.sk

V práci sme sa venovali hodnoteniu a vzájomnej aso-
ciácii vybraných, biochemických, denzitometrických 
a antropometrických parametrov. Výskumný súbor 
tvorilo 90 postmenopauzálnych žien východného 
Slovenska. Ženy boli na základe denzitometrického 
vyšetrenia rozdelené do skupín: osteoporotická sku-
pina (n=50), osteopenická skupina (n=25) a kontrolná 
skupina (n=15). Prostredníctvom analyzátorov Cobas 
Integra 400 plus (Roche, Švajčiarsko) a Cobas e411 
(Roche, Japonsko) sme v krvnom sére merali vybra-
né osteoformačné (ALP, OC, P1NP) a osteoresorpčné 
(ß-CrossLaps)  biochemické markery, hormóny (CT, 
PTH) a minerálne prvky (Ca, P, Mg). Na základe pa-
rametrickej analýzy rozptylu sme medzi sledovanými 
skupinami postmenopauzálnych žien, zistili štatistický 
významný rozdiel (p<0,0001), vo všetkých sledovaných 
denzitometrických parametroch. V biochemických pa-
rametroch bol zistený štatisticky významný rozdiel pri 
ALP a Ca (p<0,0001), osteokalcíne (p<0,023) a P1NP 
(p<0,008). Ženy s diagnostikovanou osteoporózou mali 
v porovnaní s ostatnými skupinami najnižšie priemerné 
hodnoty parametrov: ALP, OC, CT, P1NP a Ca. Pro-
stredníctvom korelačnej analýzy sme zistili pozitívnu 
koreláciu v skupine žien s diagnostikovanou osteopo-
rózou medzi obvodom pása a ALP, ß-CrossLaps, OC, 
P1NP, T-skóre a BMD v oblasti ľavého bedra. Vyšetro-
vanie biochemických markerov má význam v diagnos-
tike osteoporózy, pri predikcií ochorenia, rizika vzniku 
zlomenín alebo pri určení progresu ochorenia. 

Práca bola súčasťou riešenia projektu VEGA č. 
1/0461/19.

P-2

Kostní biomarkery a jejich vztah k aktivitě 
onemocnění pacientů s mnohočetným 
myelomem 
Bone biomarkers and their relationship to disease 
activity in patients with multiple myeloma

Prošková J., Krhovská P., Petrová P., Bačovský J., Mi-
nařík J.
Oddělení klinické biochemie, FN Olomouc 
Hemato-onkologická klinika, FN Olomouc 
e-mail: jitka.proskova@fnol.cz

Cíl: Ověřit přínos stanovení 11 vybraných kostních bio-
markerů v diagnostice úbytku kostní hmoty u pacientů 
s mnohočetným myelomem.
Metody: Retrospektivně jsme analyzovali 108 pacientů 
s plazmocelulární dyskrázií (65 pacientů s mnohočet-
ným myelomem (MM), 13 s doutnajícím mnohočetným 
myelomem (SMM) a 30 s monoklonální gamapatií ne-
jistého významu (MGUS). Byly hodnoceny parametry 
kostního metabolismu: C-terminální telopeptid kolage-
nu typu I (ICTP) a N-terminální propeptid prokolagenu 
typu I (PINP), růstový faktor hepatocytů (HGF), osteo- 
protegerin (OPG), makrofágový zánětlivý protein 1a 
(MIP-1a), aktivin A, anexin A2, sklerostin, sekretovaný 
protein příbuzný proteinu Frizzled (sFRP), Dickkopf-re-
lated protein 1 (DKK-1) a kyselá fosfatáza rezistentní na 
tartrát (TRAP5). Parametry byly porovnány mezi skupi-
nami MM, SMM a MGUS. Byl použit Kruskal-Wallisův 
test s korekcí na p <0,05.
Výsledky: Byl prokázán významný rozdíl u pacientů s MM 
a SMM ve srovnání s MGUS pro ICTP (med(MM)=0,687 
vs med (SMM)= 0,32 vs med(MGUS)=0,325 µg/L, 
p<0,0001) a P1NP (med MM=51,5 vs SMM=40,8 vs 
MGUS=42,9 µg/L, p=0,045). Mezi skupinami pacientů 
s MM, SMM a MGUS byly významné rozdíly u HGF 
(med MM=2650 vs SMM=2465 vs MGUS=1625 ng/L, 
p<0,0001), MIP-1a (med MM=26,1 vs SMM=22,1 vs 
MGUS=22,4 ng/L, p=0,022), sFRP (med MM=941 vs 
SMM=817 vs MGUS=725 ng/L, p=0,0041) a DKK-1 
(med MM=3327 vs SMM=2202 vs MGUS=2571 ng/L, 
p=0,0075). U ostatních markerů nebyl nalezen statis-
ticky významný vztah. 
Závěry:  Byly nalezeny významně zvýšené hladiny HGF, 
MIP-1a, DKK-1 a sFRP u pacientů s aktivním MM 
oproti pacientům s MGUS. Výsledky podporují hypoté-
zu o jejich úloze v procesu transformace onemocnění 
z MGUS na MM.

S podporou grantů NV18-03-00500, IGA-LF-2021-001
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P-3

Porovnání stanovení 25-hydroxyvitaminu D  
v séru pomocí dvou imunochemických metod 
A comparison of two immunochemical methods 
used for a measurement of 25-hydroxyvitamin  
D in serum

Woronyczová J., Nováková M., Bolek E., Vítek L.
CASRI, Vědecké a servisní pracoviště tělesné výchovy 
a sportu, Praha; 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
e-mail: woronyczova@casri.cz

Cíl: Cílem studie bylo porovnání dvou imunochemic-
kých metod pro stanovení koncentrace 25 hydroxyvi-
taminu D [25(OH)D]. Zkoumané metody lze aplikovat 
na automatických analyzátorech v malých a středních 
laboratořích, ale nejsou standardizované mezinárodním 
programem standardizace vitaminu D (VDSCP).
Metody: Soubor pro porovnání stanovení 25(OH)D 
obsahoval celkem 81 vzorků krevního séra zdravých 
jedinců vyšetřovaných v rámci preventivních prohlídek 
na pracovišti CASRI. Koncentrace 25(OH)D ve vzorcích 
byla stanovena přímou, částicemi zesílenou imunotur-
bidimetrickou metodou na automatickém analyzátoru 
Mindray BS-240 pomocí diagnostických reagencií (Dia-
lab) a dále enzymovou imunoanalýzou na pevné fázi 
(ELISA) v kompetitivním uspořádání na automatickém 
analyzátoru DRG: HYBRiD-XL® pomocí kazetových re-
agencií (HYE-5334, DRG). 
Výsledky: Dle dat uvedených v příbalovém letáku obě 
metody korelují s v praxi běžně užívanou chemilumi-
niscenční imunoanalýzou pro stanovení 25(OH)D na 
analyzátoru LIAISON® (DiaSorin) (DRG: r=0,97; Dialab: 
r=0,978). Průměrná sérová koncentrace 25(OH)D byla 
statisticky významně vyšší při měření metodou ELISA 
ve srovnání s imunoturbidometrickou metodou (35,0 
vs. 30,6, p<0,05). Pearsonův korelační koeficient imu-
nochemických metod srovnávaných v této studii byl 
statistický významný (r=0,604, p<0,05).
Závěr: V laboratořích se rutinně používají snadné  
a rychlé automatické imunochemické metody pro sta-
novení 25(OH)D. Výsledky této studie však potvrzují 
dlouhodobě známý fakt, že různé imunochemické me-
tody stanovení 25(OH)D v séru v praxi poskytují odliš-
né výsledky a ukazují na nutnost standardizace těchto 
metod.
 

P-4

Sledování hladin celkových protilátek proti 
proteinu S a nukleokapsidovému antigenu 
viru SARS-CoV-2 u onkologických pacientů 
očkovaných vakcínou Pfizer/BioNTech 
Monitoring levels of total antibodies to protein S and 
nucleocapsid antigen of SARS-CoV-2 virus in cancer 
patients vaccinated with Pfizer / BioNTech

Greplová K., Gottwaldová J., Selingerová I., Čermáko-
vá Z.
Oddělení laboratorní medicíny, Masarykův onkologický 
ústav, Brno; Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, 
Brno 
e-mail: greplova@mou.cz

Cíl: Cílem této práce je sledování hladin protilátek  
v čase s ohledem na vakcinaci mRNA vakcínou Pfizer/
BioNTech proti viru SARS-CoV-2 u pacientů v aktivní 
onkologické léčbě v rámci klinické studie CoVigi, která 
vyhodnocuje bezpečnost a účinnost vakcinace v pod-
mínkách reálné klinické praxe. 
Metody: Hladiny celkových protilátek proti proteinu  
S (anti-S) a nukleokapsidovému antigenu (anti-N) viru 
SARS-CoV-2 se stanovují z Li-heparin plazmy pomo-
cí diagnostické soupravy Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S  
a Elecsys Anti-SARS-CoV-2 na analyzátoru Cobas 
e411 (vše Roche Diagnostics).  
Během probíhající studie je plánováno celkem 6 odbě-
rů během 12 měsíců: před podáním 1. dávky očkovací 
látky, před podáním 2. dávky očkovací látky a dále 14 
dní, 3, 6 a 12 měsíců po ukončeném očkování. Sledo-
ván je i výskyt onemocnění COVID-19 na základě pozi-
tivního PCR testu na SARS-CoV-2.
Výsledky: Dosud bylo do studie zařazeno celkem 202 
pacientů, z toho u 26 % pacientů byly detekovány  
anti-S protilátky před podáním 1. dávky vakcíny s me-
diánem 114,2 U/mL (rozmezí 1,35 – 3666,0 U/mL), při-
čemž pouze 44 % pacientů uvádělo onemocnění CO-
VID-19 v anamnéze. Ve skupině pacientů s negativními 
anti-S protilátkami před započetím vakcinace mělo po 
1. dávce vakcíny detekovatelnou hladinu anti-S protilá-
tek 66 % a po 2. dávce vakcíny 91 % pacientů.
Závěr: Pacientům s prodělaným onemocněním CO-
VID-19 hladina protilátek výrazně vzrostla zejména po 
1. dávce vakcíny, oproti tomu u pacientů bez deteko-
vatelné vstupní hladiny protilátek bylo třeba dvou dávek 
vakcíny k zaznamenání imunitní odpovědi. 
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P-5

Interference hydrogenuhličitanů při měření 
chloridů 
Bicarbonate interference in chloride measurement

Rajdl D., Žánová M., Racek J., Korousová I., Senft V.
Ústav klinické biochemie a hematologie FN Plzeň a LF 
v Plzni UK 
e-mail: rajdl@fnplzen.cz

Cíl studie: Interference hydrogenuhličitanů při měření 
chloridů iontově selektivními elektrodami je známa již 
řadu let. Analyzátory se postupně vylepšují a dá se 
předpokládat, že tato interference je již vyřešena. Nic-
méně literatura prokazující vyřešení tohoto problému 
na aktuálně používaných analyzátorech chybí. Naším 
cílem proto bylo porovnat výsledky měření chloridů na 
třech různých analyzátorech užívaných v naší nemoc-
nici s výsledky získanými referenční metodou (coulo-
metrie).
Metody: K porovnání jsme vybrali následující přístroje  
s iontově selektivními elektrodami (přímá a nepřímá po-
tenciometrie): GEM Premier 4000 (Instrumentation La-
boratory; GEM), ABL 835 FLEX (Radiometr; ABL) a ISE 
modul na analyzátoru cobas® 8000 modular (Roche; 
cobas). Referenční metodou byla coulometrická titrace 
na analyzátoru Sherwood 926S (Sherwood Scientific 
Ltd.; Sherwood). Hydrogenuhličitany jsme měřili kolori-
metrickým setem (CO2-L Bicarbonate) od firmy Roche 
na chemickém modulu c501 cobas® 6000 (Roche). 
Analyzovali jsme 260 vzorků od pacientů z jednotky in-
tenzivní péče I. Interní kliniky FN Plzeň; krev byla zpra-
cována do 30 minut od odběru.
Výsledky: U všech analyzátorů jsme zaznamenali sta-
tisticky významný pozitivní bias (7, 9 a 6 mmol/L pro 
GEM, ABL a cobas resp.). Regresní analýza ukázala, že 
vzestup koncentrace hydrogenuhličitanů o 10 mmol/L 
statisticky významně zvýší i naměřenou koncentra-
ci chloridů přibližně o 1,4 mmol/L u GEM (p<0,0001)  
a o 0,9 mmol/L u cobas (p<0,0001). Výsledky u ABL 
významně ovlivněny nejsou.
Závěr: Některé v současnosti užívané analyzátory stále 
trpí statisticky významnou interferencí hydrogenuhliči-
tanů při stanovení chloridů. Ovlivnění je však relativně 
malé a může být klinicky významná jen u extrémních 
hodnot hydrogenuhličitanů.

 

P-6

Dynamika sérových hladin Kopeptinu během  
III. trimestru těhotenství u zdravých žen  
s nekomplikovaným průběhem těhotenství  
a porodu 
Dynamics of serum Copeptin levels during III. 
trimester of pregnancy in healthy women with an 
uncomplicated pregnancy and delivery

Roubalová L.
Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice 
Olomouc 
e-mail: lucie.roubalova@fnol.cz

Cíl: Kopeptin je terminálním fragmentem prohormonu 
pro vazopresin, který zvyšuje vazonstrikci a řídí retenci 
vody v ledvinách. Hladiny Kopeptinu odráží míru en-
doteliální zátěže u různých stavů včetně akutního ko-
ronárního syndromu (AKS). Kardiovaskulární systém 
těhotné ženy je během III. trimestru vystaven zvýšené 
zátěži, proto by hodnoty Kopeptinu mohly odrážet jeho 
aktuální stav. Cílem studie bylo popsat intraindividuální 
změny v sérových hladinách Kopeptinu v 30.-32. a 36.-
37. gestačním týdnu (GT) u zdravých těhotných žen  
s nekomplikovaným průběhem těhotenství a porodu  
a stanovit hodnoty během III. trimestru. 
Metody: Do studie bylo zařazeno 47 těhotných žen  
z Porodnicko-gynekologické kliniky FN Olomouc, kte-
ré byly sledovány po celou dobu těhotenství a poro-
du. Průměr BMI ve skupině byl 23 a krevní tlak během 
těhotenství nepřekročil hodnoty 140/90 mmHg. Krev 
byla odebrána v 30.-32. a 36.-37.GT. Hladiny Ko-
peptinu byly stanoveny kitem COPEPTIN US (Thermo 
Scientific) a měřeny na analyzátoru BRAHMS, Kryptor 
Compact PLUS. Výsledky byly zpracovány programem 
GraphPad 9.
Výsledky: Sérové hladiny Kopeptinu v 36.-37.GT byly 
signifikantně vyšší ve srovnání s 30.-32.GT (p<0,05). 
Medián pro 30.-32. GT byl 3,431 pmol/L (2,15-4,7 
95%CI) pro 36.-37. GT 5,024 pmol/L (2,23-7,82 
95%CI). Přes zjištěný rozdíl v gestačních týdnech jsou 
obě hodnoty pod výrobcem udávanou hodnotou cut-
-off 10 pmol/L pro vyloučení AKS. 
Závěr: Byl nalezen signifikantní rozdíl v hladinách Ko-
peptinu v závislosti na gestačním týdnu, nicméně 
mediány pro obě období jsou nízké. Existující cut-off 
hodnota 10 pmol/L je použitelná pro vyloučení zvýše-
né kardiovaskulární zátěže těhotné ženy během III. tri-
mestru těhotenství.




