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Stanovení lipidových 
metabolitů. Návaz-
nost, standardizace 
nejistota.

J. Kratochvíla, B. Friedecký 

Text uvádí stručný přehled současného stavu 
reference a standardizace při stanovení lipidových 
parametrů. 
V tabulce 1 je shrnut stav referenčních materiálů, 
referenčních postupů měření a nejistot certifikova-
ných hodnot referenčních materiálů pro cholesterol, 
triglyceridy a HDL cholesterol.

Tabulka 1. Referenční materiály a postupy pro cholesterol, triglyceridy a HDL cholesterol

Referenční metoda Referenční materiál Nejistota  
Uc [%]

Cholesterol ID-GC/MS 
ID-LC/MS

SRM 911c 
SRM 1951a 
SRM 909b 
JCCRM 211 
SRM 1951b

0,5 až <2

Triglyceridy ID-GC/MS SRM 909b 
SRM 1951a 
JCCRM 223 
SRM 1951b

1 až <2

HDL cholesterol Ultracentrifugace SRM 1951a 
JCCRM 211 
JCCRM 223

1 až 2,5

Největším výrobcem referenčních materiálů v oblas-
ti lipidových analytů je NIST USA. Dalším v tabulce 
uvedeným výrobcem je japonská společnost klinické 
chemie (JCCRM). Materiál SRM 911 c je primární 
substance cholesterolu, materiál SRM 909 b je 
lyofilizované lidské sérum.Ostatní materiály jsou 

hluboce zmrazené směsi lidských nativních sér. 
Trend přípravy referenčních materiálů je jasný- 
maximálně využívat nativních, hluboce zmrazených 
materiálů.
Reference pro další lipidové analyty jsou uvedeny 
v  tabulce 2.

Tabulka 2. Referenční materiály a postupy pro apo AI, apo B,Lp(a), LDL cholesterol

Analyt Referenční metoda Referenční materiál Nejistota Uc [%]
Apo A-1 
 
Apo B

HPLC-MS 
fenotypizace Imunobloting 
Isoelektrická fokusace

CRM BCR 393 
(EU) 
SP1-01 
SP3-07  
(WHO)

0,5 až <2

Lp(a) Neexistuje PRM 2B WHO 
(prozatímní) 
RM

 5 až <10

LDL cholesterol Ultracentrifugace SRM 1951a 
SRM 1951b

2 až 3

Od roku 2004 se provádí pod názvem RELA  externí 
hodnocení kvality  referenčních laboratoří akredi-
tovaných dle normy ISO 15195.  Tabulka 3  uvádí 
interval výsledků měření referenčních laboratoří pro 
stanovení cholesterolu a triglyceridů včetně jejich 

intervalu nejistot, dosažených v roce 2006. Už samot-
ný fakt, že v referenčních laboratořích je prováděno 
externí hodnocení kvality jen pro cholesterol a tri-
glyceridy jasně vypovídá o problémech standardizace 
a návaznosti ostatních lipidových analytů průkazně.
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Tabulka 3. Nejistota měření lipidů v akreditovaných referenčních laboratořích IFCC

Analyt Interval výsledků měření Interval relat. nejistoty [%]
Triglyceridy (mmol.l-1) 1,41 – 2,30 1,0 – 1,2
Cholesterol (mmol.l-1) 3,67 – 6,62 1,1 – 2,2 (AK)!

Shrnutí
U lipidových analytů existuje plnohodnotný systém 
reference měření jen při stanovení cholesterolu 
a triglyceridů. V případě těchto analytů lze předpo-
kládat návaznost výsledků měření a díky tomu jejich 

srovnatelnost v různých laboratořích a platnost 
shodných rozhodovacích diagnostických limitů, 
uváděných mezinárodními/národními lékařskými 
doporučeními.


