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Zkušenosti s vyšetřováním 
D-dimerů na přístroji cobas h 232 
v ordinaci praktických lékařů
MUDr. PETR ŠONKA
předseda SPL ČR

Praktický lékař, zejména ten na venkově, 

se často ocitá v  situaci, kdy mu vzhle-

dem k aktuální nedostupnosti vyšetření 

v biochemické laboratoři chybí možnost 

učinit kvalifi kované rozhodnutí v  dife-

renciálně diagnostickém procesu u paci-

entů s bolestí na hrudi, či s podezřením 

na hlubokou žilní trombózu nebo plicní 

embolii. Zpravidla mu tak nezbývá nic 

jiného než pacienta odeslat k  dalšímu 

vyšetření do  příjmové ambulance in-

terního oddělení nejbližší nemocnice. 

Kdyby měl k dispozici možnost provést 

rychlé a  spolehlivé stanovení kardio-

logických markerů a  D-dimerů přímo 

ve  své ordinaci, mohl by se v  řadě pří-

padů odeslání pacienta do  nemocnice 

vyhnout.

Díky vstřícnému přístupu fi rmy Roche 

s.r.o., která přístroj zapůjčila do pěti vy-

braných ordinací praktických lékařů, 

jsme mohli cobas h 232 vyzkoušet v ka-

ždodenní praxi. Zbývalo jen zvolit mar-

ker, který budeme testovat. Vzhledem 

k tomu, že v nedávné minulosti proběhlo 

podobné testování přístroje, jež prokáza-

lo praktický přínos stanovování tropo-

ninu a  NT-pro BNP v  kardiologických 

ordinacích, rozhodli jsme se v ordinacích 

praktických lékařů vyzkoušet stanovo-

vání D-dimerů. Každá z ordinací dosta-

la jedno balení diagnostických proužků 

po deseti kusech. 

Testování probíhalo necelé tři měsí-

ce ve  čtyřech venkovských ordinacích 

Na  loňském Kongresu primární péče jsem měl možnost seznámit se s  přístrojem 

 cobas  h 232, který umožňuje testování kardiálních markerů a  D-dimerů v  režimu 

POCT. Přístroj se jevil jako velmi vhodný pro použití v ordinaci praktického lékaře, 

proto se mi zdálo zajímavé otestovat jej v několika vybraných ordinacích.
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i  při aktuální nedostupnosti USG a  dal-

ších komplementárních vyšetření. To, že 

se jedná o významného pomocníka v or-

dinaci PL, nejlépe dokládá skutečnost, že 

tři z pěti testujících praxí PL po skončení 

testování přístroj zakoupily a používají jej 

nadále i přesto, že jde o výkon, který není 

pojišťovnou hrazen. 

pracujících samostatně a v jedné ordinaci 

pracující na poliklinice v okresním měs-

tě, která má v  budově laboratoř a  mož-

nost sonografi ckého vyšetření. Celkem 

bylo provedeno 41 vyšetření, ve  34  pří-

padech byla na základě vyšetření vylou-

čena hluboká žilní trombóza, zbývajících 

7  pacientů bylo odesláno k  dalšímu vy-

šetření. Jedna z  ordinací všechna vyšet-

ření provedená na  přístroji kontrolovala 

tím, že souběžně posílala odebranou krev 

k  vyšetření D-dimeru do  biochemické 

laboratoře. Výsledky z  laboratoře se ne-

lišily od  výsledků získaných na  přístroji 

v ordinaci.

Tříměsíční zkušenost s  testováním 

 D-dimeru na přístroji cobas h 232 v pěti 

ordinacích praktických lékařů ukázala 

užitečnost POCT stanovení D-dimeru 

v  ordinaci praktického lékaře (dále PL). 

Lékaři, kteří ocenili přesnost, rychlost 

a  uživatelskou jednoduchost přístroje, 

dostali do  rukou nástroj umožňující vy-

loučení diagnózy hluboké žilní trombózy 

či plicní embolie přímo v  terénní praxi 

Využití POCT stanovení D-dimeru v or-

dinaci praktického lékaře zlepší komfort 

pacienta a omezí počet vyšetření v přetí-

žených příjmových ambulancích nemoc-

nic. Vzhledem k úspoře nákladů, které by 

toto opatření přineslo, by se mělo jednat 

o vyšetření hrazené z veřejného zdravot-

ního pojištění. 
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 cobas h 232 je přístroj pro kvantitativní 

stanovení NT-pro BNP, troponinu T, CK-MB 

a myoglobinu nebo – v případě trombózy – 

D-Dimeru na testovacích proužcích. Vyhodnocení 

těchto testů pomocí přístroje cobas h 232 kombinuje 

výhody rychlé diagnózy s lepší klinickou interpretací 

kvantitativních hodnot (v porovnání s kvalitativními 

testy). Navíc automatické vyhodnocení zajišťuje 

spolehlivější výsledky díky eliminaci potenciálních 

zdrojů chyb spojených s vizuálním čtením. 

Přístroj cobas h 232 umožňuje účinnou diagnózu 

a vyhodnocení kardiovaskulárních nemocí, je proto 

ideální pro použití na urgentních příjmech, 

jednotkách intenzivní péče, odborných ambulancích 

či v sanitách, kardiology ale i praktickými lékaři.

Přístroj cobas h 232 má snadné a rychlé ovládání: 

vložíte do něj nepoužitý proužek a nanesete vzorek.


