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Stanovení hodnot INR
v lékaøských ordinacích
na pøístroji CoaguChek® (POCT)
Pøenosná zaøízení pro stanovení hodnoty INR a jejich zaøazení do systému péèe o pacienty na
antikoagulaèní léèbì v ambulantním prostøedí nabízí bezprostøední informaci o výsledku INR
a okamitou úpravu dávkování v místì oetøení pacienta.
Antikoagulaèní léèba
Orální antikoagulaèní léèba (OAT) je aplikována u pacientù trpících vysokým rizikem vzniku krevních sraenin. Je nutná
napøíklad u osob, které mají umìlou srdeèní chlopeò (MHV) nebo trpí fibrilací síní
(AF), trombofílií èi trombózou hlubokých
il (DVT). Nejèastìji pouívaným antikoagulaèním lékem je Warfarin® a 80 % pacientù, u nich byl jednou lék nasazen, jej
musí uívat po zbytek ivota. Indikace léèby perorálními antikoagulancii se dnes
roziøují nejen na dlouhodobou terapii
stabilizované formy ilního tromboembolismu, ale i na oblast primární a sekundární
prevence akutních koronárních syndromù
a CMP. Poèet monitorovaných pacientù
se vak nezvyuje, jedním z dùvodù je
nutnost èastých laboratorních kontrol
hodnot INR.

obr. 1: Provedení vpichu do prstu automatickou lancetou

obr. 2: Pøíprava vzorku - kapky krve

Význam monitoringu

obr. 3: Aplikace vzorku kapky krve na testovací prouek

obr. 4: Výsledek zobrazený po 1 minutì od aplikace vzorku

Léèba antikoagulanty je vysoce úèinná,
pokud je koagulaèní èas (hodnota INR mezinárodní normalizovaný pomìr) udrován v poadovaném terapeutickém rozsahu. Pravidelné a pøesné monitorování hodnoty INR je tedy nezbytné. Uití pøíli malého mnoství lékù nezabrání tvorbì krevních sraenin a naopak mnoho by mohlo
zpùsobit potenciálnì fatální krvácení.

U lékù - antikoagulantù mùe také docházet k interakci s øadou jiných lékù, potravin a chorob. Nìkterá antibiotika napøíklad zesilují jeho úèinky, co mùe zpùsobit krvácení, zatímco vitamin K (obsaený
v zelené zeleninì) úèinnost sniuje. Úèinky stejné dávky léku se u rùzných jedincù
lií a mìní se i u tého jedince v prùbìhu
èasu. Z tìchto dùvodù je ivotnì dùleité

monitorovat INR pravidelnì a léèba si té
vyaduje spolupráci samotného pacienta
k dosaení stability hodnot INR v poadovaném rozmezí.
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Vzrùstající potøeba
Monitoring INR a úprava dávkování
lékù se tradiènì sleduje v ambulancích ne-

mocnièních klinik, poliklinik nebo ordinacích praktických lékaøù. Pacienti závislí na
antikoagulaèní léèbì docházejí na testy
pravidelnì dle doporuèení lékaøe, je jim
odebrán a analyzován vzorek krve v laboratoøi. Lékaøi se setkávají s èekáním na výsledky laboratorních testù. Po obdrení
výsledku z laboratoøe je nutné kontaktovat opìtovnì pacienta a dle potøeby upravit dávku antikoagulancií. Pacienti si tedy
na návtìvu kliniky nebo lékaøské ambulance v pøípadì potøeby kontroly a úpravy
lékù musí vyhradit èas a uvolnit se z práce
nebo z jiných èinností. Ve se samozøejmì
projevuje na kvalitì a kvantitì poskytované péèe. Z praktického pohledu je tento
proces pro obì strany nároèný a finanènì
nákladný. Aby byla léèba bezpeèná
a efektivní, musí se hladina léku upravovat co nejrychleji. Kadé zpodìní zvyuje
u pacientù riziko vzniku krvácení nebo
krevní sraeniny.

pøístrojem CoaguChek®. Stanovení hodnot INR bylo zároveò provedeno na automatických analyzátorech ze vzorkù citrátové ilní krve.
Bylo provedeno porovnání hodnot
u 650 pacientù léèených perorálními antikoagulancii pro rùzná cévní onemocnìní.
Rozdíly namìøených hodnot INR mezi automatickými analyzátory a pøístrojem CoaguChek® byly maximálnì v rozmezí 10%
(korelaèní koeficient r = 0,917), které lze
z klinického hlediska plnì akceptovat
(graf è. 1).

úèast uivatele (lékaøské ordinace, klinického pracovitì) v systému mezilaboratorních porovnávacích zkouek 1 x roènì
(EQA).
V pøípadì poøízení pøístroje samotným
pacientem pro selfmonitoring na vlastní
náklady, budou i pro tyto uivatele platit
výe uvedené podmínky vyjma EQA.
V celém procesu by krajské trombotické centrum tvoøilo úlohu externího supervizora pro stanovení hodnot INR v POCT
prostøedí a poradenské èinnosti v dané
problematice. Centrum bude nezbytnou

Vstøíc lékaøùm i pacientùm
Spoleènost Roche Diagnostics vyvinula
nenároèný pøístroj pro stanovení INR nazvaný CoaguChek®, který je ji estým rokem k dostání i v Èeské republice. Jde
o pøenosný pøístroj, který vyuívá vyetøovací prouky k analýze vzorkù z kapky
krve (10 µl). Pøístroj lze pouívat na úrovni
primární péèe k vyetøení pacientù a úpravì dávek lékù pøímo v ordinaci lékaøe.
Okamitá úprava lékù odstraní nutnost
opakované návtìvy pacienta zdravotnického zaøízení, zamezí pøípadným chybám
v úpravì léèby a zkvalitní péèi o nemocné.

Vstøíc laboratoøím
Zavedení správné praxe stanovení hodnot INR v mimolaboratorním prostøedí
(POCT, v ordinaci praktického lékaøe, na
klinickém pracoviti) pøedcházelo mnoho
pøíprav. Pro ovìøení spolehlivosti samotného systému a pro zajitìní klinických
edukací, zakolení uivatelù a externího
hodnocení kvality jsme poádali odborníky a pøipravili jsme spolu s nimi koncept
celého procesu.
Referenèní laboratoø pro automatizaci
v hematologii VFN pod vedením
prof. MUDr. J. Kvasnièky, CSc. ve spolupráci s dalími devíti hematologickými
pracoviti provedla a ovìøila spolehlivost
stanovení INR v kapilární krvi pøenosným

Graf è. 1:

Úspìnému zavedení této metody do
lékaøských ordinací bude vdy pøedcházet
øádné zakolení uivatelù, které bude podmínìno úèastí ve kolícím a edukaèním
centru (napø. krajské trombotické centrum)
pod vedením odborných lékaøù. kolení
bude rozdìlené do èásti klinická teorie
a technicko - praktický zácvik na pøístroji
CoaguChek®. Uivatelé si odnesou certifikát o úèasti a zakolení, který bude také
nezbytným podkladem pro vykázání tohoto výkonu a pro zpìtnou úhradu zdravotní pojiovnou. Úhrada tohoto výkonu
zdravotní pojiovnou se nyní týká pouze
lékaøské odbornosti praktické lékaøství.
Dalím nezbytným podkladem a podmínkou pro zdravotní pojiovnu bude

oporou v rozvíjení vìdomostí o antikoagulaèní léèbì pro odbornou i laickou veøejnost a bude kladnì pøispívat k zavedení
správné praxe.

Sniování nákladù
Úprava dávkování lékù v místì oetøení
pacienta, èastìjí kontroly a sledování
hodnot INR pøináí sníení prùvodních
komplikací. Preventivnì a zásadnì se podílí na úsporách za hospitalizace a následnou léèbu komplikací vznikajících v dùsledku nepravidelných návtìv pacienta
v lékaøské ordinaci a komplikovaných poadavkù na stanovení hodnot INR. irí
pouívání pøenosných monitorù pro staLabor Aktuell 01/06
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stanovení hodnot INR ve vech zdravotnických zaøízeních. S pøístrojem
CoaguChek S jsme spokojeni a velmi nám
usnadòuje naí kadodenní práci.

novení INR sníí náklady na vyetøení
rychle rostoucího poètu pacientù na
úrovni primární i sekundární péèe.

Reference a praktické
zkuenosti

MUDr. Darja Janková,
praktická lékaøka, Praha 4

Pøenosný pøístroj CoaguChek® je dnes
v Èeské republice pouíván ve více ne
150 ordinacích praktických lékaøù, nemocnièních oddìleních a v odborných ambulancích. Jak pøispívá ke spokojenosti
vech, posuïte sami ..

MUDr. Marie Gebauerová,
vedoucí ambulance Kliniky
kardiologie IKEM
Na klinice kardiologie IKEM pouíváme
uvedenou metodu ke kontrole antikoagulaèní léèby 2 roky. I kdy shoda výsledkù
s klasickým urèováním INR byla opakovanì dokumentována, sami jsme v prvním
mìsíci odesílali krev paralelnì i do laboratoøe, abychom se pøesvìdèili o shodì výsledkù získané obìma metodami na naí
ambulanci. Po zjitìní, e oba zpùsoby dávají stejné hodnoty, jsme pøeli výhradnì
na tuto metodu. Jak pacienti, tak personál
nový zpùsob kontroly antikoagulaèní léèby pøivítali. Urychluje provoz, je netraumatizující pro pacienta, dává okamitý výsledek a pacient má stejnì rychlou informaci o dávkování Warfarinu. Od záøí 2003
provádíme prùmìrnì 160 vyetøení za mìsíc. Vìtina pacientù je na antikoagulaèní
léèbì pro náhradu chlopnì, kde je nutné
udrovat INR na vyích hodnotách. Bìhem uvedeného období jsme u takto sledovaných nemocných nezaznamenali ádné komplikace ve smyslu krvácení nebo
trombotických pøíhod. Kontrola antikoagulaèní léèby z kapky krve pøedstavuje
zcela spolehlivý moderní zpùsob vedení
antikoagulaèní léèby, který je ji bìnì
rozíøen na západ od naich hranic.

pí. Soòa Loudová,
Bc. Blaena Nováková,
Doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.,
FN Plzeò, oddìlení klinické
farmakologie
CoaguChek S pouíváme na oddìlení klinické farmakologie FN Plzeò od roku 2003.
Od té doby jsme provedli více ne 3000
stanovení. Pøístroj je velmi nenároèný na
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pouití, pacient je uetøen intravenózního
odbìru krve, výsledek je stanoven témìø
okamitì a tím se výraznì zkrátí oetøovací
èas u lékaøe. U 200 vzorkù jsme provedli
srovnání s lokální hematologickou laboratoøí - variaèní koeficient obou vyetøení
èinil 95%, medián rozdílu mezi párového
porovnání obou metod èinil 0,1 INR (pøi
95% konfidenèních intervalech prùmìru
0,66-0,18), rozdíl mezi obìma metodami je
z klinického hlediska zcela zanedbatelný.
Jednou mìsíènì provádíme kontrolu pøesnosti a kvality pøístroje CoaguChek a testovacích proukù pomocí kontrolní plazmy. Stanovení hodnot INR na pøístroji
CoaguChek zabrání preanalytické chybì
jako je prodleva mezi odbìrem krve
a vèasným transportem do laboratoøe
a následným zpracováním vzorku atd.).
Metodu lze tedy s úspìchem pouívat ke

Mám monost estý mìsíc pracovat ve
své ordinaci praktického lékaøe s pøístrojem firmy Roche CoaguChek S pro stanovení hodnot INR u svých warfarinizovaných pacientù.
Vichni jsme svìdky toho, e se indikace k chronické warfarinizaci u pacientù
mnoí a tìch, kterým musíme ve svých ordinacích pravidelnì kontrolovat hodnotu
INR, je stále více. Metoda stanovení hodnoty INR na pøístroji CoaguChek S je po
technické stránce velmi rychlá a jednoduchá, lékaø má bìhem tøí minut výsledek, na
jeho základì pak mùe bezprostøednì
s pacientem stanovit dalí dávkování. Odpadají tím nae dalí schùzky èi telefonické dotazy s pacienty po dodání výsledku
z laboratoøe. Nelze opomenout, e se jedná o odbìr krve z prstu pomocí speciální
lancety, take je odbìr pro pacienta zcela
bezbolestný. Nesmíme zapomínat, e warfarinizovaný pacient je ve velké vìtinì
pøípadù polymorbidní, je pøecitlivìlý a má
patné íly, take tento aspekt moji pacienti zvlátì oceòují. Jedná se tedy bezesporu o novou metodu, která je velkým
pøínosem pro práci praktického lékaøe a je
pozitivnì hodnocena i jeho pacienty.

Technické parametry
Rozsah mìøení
Pamì
Datový port
Pøipojení k elektrické síti
Provoz na baterie
Poèet mìøení na sadu baterií
Rozmìry
Hmotnost

INR: 0,8 - 8,0
60 výsledkù testù s èasem a datem
Sériové rozhraní (RS232)
Síový adaptér: vstup 100 - 240V / 50 - 60 Hz,
(vstupní napìtí) 10V DC / 750 mA
4 x 15V AA (LR 6)
cca 30
173,2 x 124,5 x 44,5 mm
0,454 kg (vèetnì baterií)

Vyetøovaný materiál
Druh vzorku
Mnoství vzorku

Plná kapilární krev nebo plná ilní krev
bez protisrálivé úpravy
min. 10 µl

