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Reprodukovatelnost 
měření troponinů 
a NT pro BNP  
v programech  
EHK-situační zpráva

B. Friedecký

Cíl
Informovat o současné úrovni analytického měření 
nejdůležitějších biochemických ukazatelů srdečních 
chorob s použitím výsledků programů EHK tří zemí.

Význam v diagnostice
Kardiální troponiny jsou nejlepším současným 
biochemickým ukazatelem akutního koronárního 
syndromu. Natriuretický peptid B (BNP) nebo jeho 
fragment (NT pro BNP)jsou nejlepšími současnými 
biochemickými ukazateli chronických poškození 
myokardu.

Data
07 CZ – SEKK cyklus KM2/07, 194 účastníků z Čech 
a Slovenska(troponiny), 54 účastníci (NT pro BNP), 
2 vzorky komerčních kontrolních sér
07/ DE- DGKL – cyklus CM1/07, 254 účastníků, 2 
vzorky komerčních kontrolních sér
05/FIN-Labquality-cyklus 1/2005, 1 vzorek, nativní 
směs sér pacientů, 101 účastníků

Hodnocení dat
Byla hodnocena reprodukovatelnost měření, 
vyjádřená jako CV(%). U cyklů 07 CZ a 07 DE jde 
o průměr výsledků měření dvou vzorků. U 05/FIN 
o průměr měření jednoho vzorku. Hodnoty arit-
metických průměrů měření nejsou zohledňovány.
Vychází se z požadavků Doporučení NACB/IFCC 
CSKB o potřebě dosažení hodnoty CV< 10% pro 
každou koncentraci nad mez stanovitelnosti.: Platí 
jak pro kardiální troponiny, tak i pro NT pro BNP. 

Výsledky
Jsou shrnuty v tabulce 1(troponiny) a tabulce 2 
(NT pro BNP)

Tabulka 1. Reprodukovatelnost měření kardiálních troponinů (vyjádřená hodnotou CV %) v letech 
2000-2007 ve třech různých programech EHK

cTnI 05/FIN 07/DE 07/CZ
Všechny výsledky 51,5 48,6 63,8
Abbott AxSYM 8,2 8,4* 9,3
Abbott Architect 4,3 - 5,3
Beckman Access 13,6 6,5 9,1
Bayer Centaur 14,2 35,5 4,2
Dade Dimension 13,7 22,0 20,7
DPC Immulite 16,7 14,4 23,9/8,8**
Tosoh - 6,1 9,0

cTnT *** 8,1 15,2 13,3
Legenda
*      bez rozlišení mezi systémy AxSYM a Architect
**   hodnoty Immulite-2000/Immulite 2500
***  Elecsys a Modular (bez výsledků systémů POCT) 

Tabulka 2. Reprodukovatelnost měření NT pro BNP (CV %) v českých a slovenských laboratořích 
(program 07 CZ)

Roche 8,5
DPC 5,5
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Zajímavá data tabulky 1
l dobrá reprodukovatelnost měření u systémů 

Abbott a Tosoh
l nedostačující reprodukovatelnost měření u sys-

tému Dade-Behring
l nápadné zlepšení reprodukovatelnosti u systé-

mu Bayer v českém programu, související asi 
s používáním nového diagnostického kitu

l nápadný rozdíl v reprodukovatelnosti měření 
u systémů Immulite 2000 a Immulite 2500 
stejného výrobce DPC

Shrnutí
l Použití referenčního materiálu SRM-NIST 2921 

s certifikovanou hodnotou cTnI k odvození 
hodnot pracovních kalibrátorů jednotlivých 
výrobců nevede k dostatečnému zlepšení repro-
dukovatelnosti měření (končí na hranici CV % 
= cca 50)

l Výsledky cTnI  při koncentracích těsně nad 
hodnotu cut-off vykazují podstatně horší repro-
dukovatelnost, než hodnoty o vyšší koncentraci. 
Při průměrné hodnotě 0,245 µg/l( vzorek A cyk-
lu 07 CZ) byla hodnota CV %= 81,4, při hodnotě 

0,951 µg/l u vzorku B téhož cyklu byla hodnota 
CV=46,1 %). Mezinárodní doporučení vyžadují 
dosažení hodnot CV% < 10 i pro hodnoty blízké 
cut-off

l Nebyly pozorovány zásadní diference při použití 
směsi nativních sér pacientů (05 FIN) ve srov-
nání s „umělými“ komerčními kontrolními 
materiály cyklů 07 CZ a 07 DE

l Počet analytických systémů, schopných v rám-
ci vlastní skupiny dosáhnout u měření cTnI 
požadované reprodukovatelnosti CV % < 10 se 
však zvyšuje

l Celková reprodukovatelnost měření cTnT je 
podstatně lepší, než celková reprodukovatelnost 
cTnI, ale v německých a česko-slovenských 
laboratořích požadované hodnoty 10 % rovněž 
nedosahuje (ve finských ano)

l Úroveň měření troponinů ve Finsku, Německu 
a Čechách/Slovensku je v zásadě na podobné 
úrovni

l U stanovení NT pro BNP je požadované repro-
dukovatelnosti CV % < 10 dosahováno vcelku 
bez problémů


