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EHK a péče o pacienta. 
Některé problémy 
takového přístupu. 
Úhel pohledu

B. Friedecký

Inovace pojetí eHK
Sdělení je inspirováno prezentacemi, přednesenými 
na konferencích EQALM (External Quality Assess-
ment in Laboratory Medicine) v Berlíně v červenci 
2009, na konferenci Euromedlab v červnu 2009 
v Innsbrucku a údaji, publikovanými pracovníky 
Battelle Memorial Institutu v USA (Clinical News, 
listopad 2008, volně přístupnými na www.aacc.org). 
Tyto práce zvažují nové role programů EHK (1) jako 
nástroje managementu rizika péče o pacienta, (2) 
jako procesy, tvořící základ akreditace a certifikace 
a  (3) jako programy, integrujících hodnocení a zlep-
šování kvality komplexního procesu laboratorního 
vyšetření včetně preanalytické a postanalytické fáze. 
Souhrnně řečeno, inovovaná role EHK by měla být 
nástrojem průkazu způsobilosti laboratoří v celém 
rozsahu její činnosti. 
Již několik let si uvědomujeme se zvýšenou po-
zorností, že klinické laboratoře nejsou pouhým 
producentem výsledků měření a zdrojem finanč-
ních výnosů jejich majitelů, ale i jednou ze záruk 
bezpečnosti péče o pacienta. Toto poznání bylo 
vykoupeno tisíci lidskými životy v důsledku chyb, 
k nimž došlo v procesu péče o pacienty ve zdra-
votnických zařízeních. Protože poškození pacientů 
chybami zdravotní péče je bez pochyb prokázané, 
je zapotřebí mobilizovat veškeré nástroje k redukci 
jejich počtu a závažnosti. V klinické laboratoři je 
inovace programů EHK velmi efektivní možností 
jak se vyrovnat se ctí s tímto úkolem. 
Je pravda, že při prvních pokusech o mezilaboratorní 
srovnatelnost (Belk, Sunderman 1946) byla zjišťována 
četnost chyb o 1-2 řády vyšší, než je v současnosti. 
Na druhé straně nelze zapomenout, že při dnešních 
počtech požadavků na laboratorní vyšetření roste 
možnost fatálních chyb absolutně bez ohledu na to, 
že klesá relativně. Navíc skutečný dopad chybovosti 
laboratorních výsledků ani neznáme, neboť některé 
oblasti laboratorního vyšetřování nebyly doposud 
spolehlivě zhodnoceny. To se týká například tak zvané 
pre-preanalytické fáze (de facto správného požado-
vání výsledků) a post-postanalytické fáze (správného 
zacházení s výsledky v diagnostických a terapeutic-
kých akcích). V době ekonomické deprese není na 

škodu ani připomenout ty důsledky chybovosti, které 
sice zdraví konkrétního pacienta nepoškodí přímo, 
ale které bez efektu spotřebují obrovské sumy financí, 
a tak ve svém důsledku ohrožují funkci celého zdra-
votnického systému. Zde patří nadbytečné požadavky 
lékařů, trvání na obsoletních vyšetřeních, nabízení 
nadbytečných služeb laboratořemi a další. 
Nový a zvýšený důraz na EHK jako součást mana-
gementu rizika péče o zdraví nutí vyvíjet jeho nové 
metody a formy. V roce 2010 začíná platit nová 
norma pro akreditaci programů EHK ISO 17043. 
Ta přinese mimo jiné:
l Zvýšený důraz na metrologii, který je v sou-

časnosti u produktů IVD a v mysli personálu 
klinických laboratoří a firem nedostatečný, ne-li 
hrubě zanedbaný

l Možnost celosvětové harmonizace programů 
EHK, tedy možnost objektivního hodnocení 
způsobilosti laboratoří bez ohledu na jejich 
geografické umístění

l Požadavek vytvoření komplexních programů 
EHK, zahrnujících kromě již klasické analytické 
fáze také fáze preanalytické a postanalytické

Cílem blízké budoucnosti programů EHK je stát se 
pevnou součástí integrovaného systému manage-
mentu kvality v laboratoři, který zlepší péči o paci-
enty omezením počtu a závažnosti chyb a neomezí se 
na pouhé získání dokumentu, potřebného pro uspo-
kojení byrokratů regulačních orgánů a také firem, 
produkujících diagnostika. Cíl opravdu náročný. 
Jak mohou být výsledky EHK použity k bezprostřed-
ní pomoci laboratořím?
l Určit (třeba na přechodnou dobu) potřebu 

zvýšení četnosti kalibrací. Povšimněme si, kolik 
producentů používá jako součást reklamy údaj-
né omezení počtu kalibrací na minimum!

l Podílet se na určení četnosti verifikací. Výsledky 
EHK by měly přímo ovlivňovat jak četnost, tak 
i rozsah verifikací a může být pravdou, že je 
to nejlepší a nejefektivnější způsob takového 
určení

l Udržovat hodnoty reprodukovatelnosti a bias 
na co nejnižší úrovni a to i tehdy, jsou-li zatím 
akceptovatelné

l Vytvořit si úzkou vazbu mezi systémem vnitřní 
kontroly laboratoře a EHK

To vše vyžaduje pečlivé a systematické hodnocení 
výsledků EHK, nikoliv jejich pouhé zařazení přísluš-
né dokumentace do příslušného šanonu. 
Programy EHK (tak jako vše na světě) nejsou samo-
zřejmě stoprocentně spolehlivé a efektivní. Lze uvést 
tři základní podmínky, jak zlepšit jejich spolehlivost 
a efektivitu:
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l Mít k dispozici co nejlepší kontrolní materiál. 
Proč je produkován takový počet a nekomu-
tabilních kontrolních materiálů a v astrono-
mických množstvích, použitelných pouze 
pro specifickou metodu a platformu stejného 
výrobce a nepoužitelnou pro kity a platformy 
jiných proveniencí?

l Mít co nejvíce možností hodnotit bias vůči refe-
renčním metodám a nejen diference uvnitř stej-
norodých skupin. Není to zdaleka možné vždy, 
ale je to zapotřebí dodržovat tam, kde to možné 
je. V praxi se v současné době jedná o maximálně 
15-25 analytů a několik málo programů EHK, 
které tento přístup více méně provádějí

l Standardizovat hodnoty kontrolních limitů

Kontrolní lImIty
V zásadě máme k dispozici tři možnosti, jak dospět 
ke kontrolním limitům, založeným na hlubších, než 
pouze hrubě empirických podkladech :
l Požadavky kliniků (bývají součástí mezinárod-

ních lékařských doporučení) 
l Biologické variability (kontrolní limity jsou 

kalkulovány na podkladě hodnot biologických 
variací) 

l Soudobá úroveň měření (v tomto případě jsou 
při tvorbě kontrolních limitů zohledněny sou-
časné možnosti analytických technologií). 

Navzdory tomu, že požadavky pro posouzení způso-
bilosti by měly být logicky stejné ve všech programech 
EHK a dokonce navzdory tomu, že způsobilost labo-
ratoří v EHK ovlivňuje výsledky akreditačních auditů, 
jsou jejich hodnoty v různých programech EHK 
překvapivě odlišné. V následující tabulce uvádíme 
několik příkladů intervalů kontrolních limitů, pou-
žívaných v USA (kriteria CLIA), Australii a Oceánii 
(program RCPA) a střední Evropě (programy DGKL 
a SEKK). Pokud by se vzaly do úvahy další programy 
EHK byla by situace ještě mnohem horší. 
Tabulka 1

Analyt Interval rozhodovacích limitů ( %) 
Na 0,9-5
ALT 11-32
Glukosa 7-10
Kreatinin 8-20

Kontrolní lImIty 
a způsobilost
Počet způsobilých laboratoří se samozřejmě mění 
v závislosti na velikosti kontrolních limitů. Kontrolní 
limit 10 % pro hodnocení glukózy v séru/plazmě 
znamenal v roce 2009 v programu SEKK 96-99 % 

způsobilost účastníků. Pokud se kontrolní limit 
formuluje na bázi biologických variací, získá se pro 
něj hodnota 6,9 % a odpovídající úspěšnost českých 
laboratoří bude po přepočtu kolem 90 %. Glukóza 
je dobrý příklad, kdy lze uvažovat velmi vážně 
o snížení kontrolního limitu a zvýšit tak motivaci 
laboratoří k zvyšování kvality jejich práce. 
Kontrolní limity pro sérový/plazmatický kreatinin 
kolísají v různých programech zhruba v rozmezí 8-
20 %. Zde však není rozhodující jejich velikost, ale 
koncentrace analytu ve vzorku a druh cílové hod-
noty, která byla použita jako kriterium. V zcela re-
centním kontrolním cyklu AKS1/10 je při referenční 
hodnotě kreatininu 118 umol/l úspěšnost účastníků, 
používajících Jaffého metodu 68 % a bias v rozmezí 
10-18 %, zatímco účastníci s enzymatickou metodou 
vykázali úspěšnost 93 % a bias 0,9 %. 
Nyní jsme u otázky, k čemu vlastně slouží programy 
EHK. Pokud vyhodnotíme výsledky ve dvou separát-
ních skupinách podle použitých metod, dosáhneme 
zanedbatelné hodnoty bias a vysoké procento způ-
sobilosti účastníků. A taky spokojenosti účastníků 
a producentů. Jenže už několik let chtějí po nás lékaři 
vyjadřovat výsledky kreatininu raději formou odhadu 
glomerulární filtrace (eGFR). A tady žádná manipula-
ce se skupinami nepomůže. Výsledky, získané Jaffého 
nespecifickou metodou poskytnou inferiorní a v pod-
statě potenciálně nebezpečné výsledky u pacientů. 
Zcela čerstvě publikovaná studie stanovení refe-
renčních intervalů v 14 laboratořích dvou regionů 
(severní Německo a střední Itálie) mluví jasnou řečí 
(Arzideh a spol. 2010) K demonstraci jsme si vybrali 
skupinu žen věkového intervalu 50-65 let. Výsledky, 
na nichž chceme demonstrovat neúčinnost pro-
gramu EHK, který by nerespektoval specifičnost, 
návaznost a bias měření (používal by tedy hodnocení 
podle průměrů skupin), jsou v tabulce 2. 
Tabulka ukazuje, že i kdyby byly výsledky kreatininu 
vyhodnoceny s úspěchem po skupinách, klinické 
diference, vyjádřené diferencemi mezi hodnotami 
eGFR by přetrvaly. A právě tyto diference jsou pod-
statné pro péči o pacienta. 
Pro úplnost je třeba se zmínit i o kriteriích hod-
nocení výsledků EHK preanalytických a postana-
lytických procesů. Ty se v současné době vyvíjejí 
úsilím příslušné pracovní skupiny IFCC formou 
indikátorů kvality. 

Nulový bias. NoNsENs NEbo 
NEzbytNost?
Na konferenci EQALM bylo tatké prezentováno sdě-
lení o problémech postanalytické fáze laboratorních 
vyšetření (H. Goldschmidt). V celé řadě nesporně 
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zajímavých dat a grafů zaujal moji pozornost suše 
prezentovaný fakt o důležitosti znalostí kritických 
diferencí měření pro interpretaci výsledků, a v té 
souvislosti vyslovený nárok na nutnost nulové hod-
noty bias. Přesněji řečeno, pojem nulové hodnoty 
bias není metrologicky korektní. Ve skutečnosti má 
bias certifikovaného referenčního materiálů vždy 
hodnotu b ±U (b), kde U (b) je rozšířená nejistota 
referenční hodnoty tohoto materiálu. Navíc všichni 
víme, jak obtížné je dosažení přiměřeně nízkých 
hodnot bias při rutinních měřeních například pod 
2-3 %). Nicméně si myslím, že autorovi tohoto poža-
davku lze porozumět docela snadno. Nejlépe tak, že 
se člen laboratorního personálu nebo příslušník jeho 
rodiny stane pacientem. Jeho vlastní kůže občas brzy 
zjistí, co jeho mysl ví už dávno. Že u řady vyšetření 
je výsledek zcela závislý na použité metodě. A že 
je poměrně snadné být postižen nebo překvapen 
různými výsledky, získaných různými metodami. 
Buď existují v blízkosti jeho pobytu a bezprostředně 
u sebe dvě laboratoře nebo dvě různé laboratoře 
s různou instrumentací a metodikou sídlí v totožném 
zdravotnickém zařízení. Pokud je použito stejné 
metody v různých laboratořích, hrozí zase nebezpečí 
použití různých jednotek měření. Pro řadu analytů 
se v našich laboratoří používají dvě a i tři jednotky 
měření o různých číselných hodnotách (viz například 
výsledky kontrolních cyklů kostních markerů SEKK). 
V roce 1983 nasadila letecká společnost Canadian Air 
do provozu nový typ  letadla Boeing 767. Na rozdíl 
od dřívějších typů s ukazateli v  librách měl ukaza-
tele paliva v kg. První let tohoto stroje, startujícího 
z Montrealu skončil namísto Edmontonuna bývalém 
letišti blízko Winipegu zázračným přistáním bez obou 
motorů v chodu a také bez obětí na lidských životech. 
Při tankování byly totiž zaměněny kilogramy za libry 
(1 libra = cca 0,45 kg. Kolik takových virtuálních letů 
napodobujeme v laboratořích a končí vždy neuvěřitel-
ným štěstím jako měli lidé ve výše zmíněném stroji? 
V tomto světle se jeví požadavek na bias blízký nule 
naprosto pochopitelný. Je totiž jasné, že hodnoty bias 
zásadně ovlivňují referenční intervaly a rozhodovací 
diagnostické a terapeutické limity. Proto by mělo 
kontinuální sledování bias být jednou z klíčových 
záležitostí programů EHK. 

HodNocENí stEjNorodýcH 
sKupiN. Klady a omEzENí. 
Rozdělit výsledky do skupin podle výrobce kitu 
a /nebo instrumentace i tam, kde to není nezbytné, 
má jedno nesporné pozitivum. Bezpečné a neproblé-
mové zabezpečení způsobilosti v EHK. Skutečnost, 
společně vítaná producenty a účastníky EHK. A také 
asi řadou organizátorů programů EHK, kterým tím 
odpadne řada zapeklitých problémů, při nichž se 
spousta osob cítí poškozená (ne vždy neprávem). 
Jenže takové rozdělení znemožňuje vyhodnocení 
pravdivosti měření (bias) a souběžně s tím hodnoce-
ní úrovně rozhodovacích limitů a referenčních inter-
valů. V konečném efektu může a patrně i často bývá 
potenciálním zdrojem většího, či menšího rizika pro 
pacienty. Velmi ostře vystupuje na povrch omezená 
cena hodnocení výsledků EHK po skupinách tam, 
kde se objeví náhlá a naléhavá potřeba znát skutečné 
(pravdivé) hodnoty analytů a veličin, z nich odvo-
zených. Konkrétně lze uvést z poslední doby kromě 
již zmíněné hodnoty eGFR také hodnoty vitaminu 
D, PTH a dalších. Zvlášť v případech vitaminu D 
a PTH se laboratorní medicína stala terčem kritiky 
„ostatní“ lékařské veřejnosti. 
Není snad nutné zdůrazňovat, že ve drtivé většině 
případů nelze jiné hodnocení programů EHK, než 
po skupinách vůbec realizovat z důvodů neexistenci 
referencí anebo neznalosti přesných definic analytů 
(Skutečnost, že neznáme v řadě případů dostatečně 
předmět našich měření je sama o sobě dost deprimu-
jící). Nicméně situace v posledních letech akceleruje 
a producenti žádají stále nové skupiny pro nové 
metody, nové platformy, nové generace kitů. Přitom 
starší typy kitů a platforem zůstávají v používání. 
Situace, kdy jeden výrobce je u jednoho analytu 
separátně hodnocen ve třech skupinách, není ne-
standardní. Primárně lze chápat neustálou snahu 
výrobců zdokonalováním analytických technologií 
poskytnout lepší péči pacientům, druhotně však 
v řadě případů vzniká pro pacienty potenciál rizika, 
spočívajícího zejména v nesrovnatelnosti výsledků 
a vysokých hodnotách bias. 
Nesrovnatelnost, plynoucí z paralelní existence kitů 
různých výrobců a dokonce starších a novějších 
typů kitů a přístrojů u stejných výrobců je jen zčásti 

Tabulka 2. Horní hranice referenčního intervalu u žen 50-65 let ve 14 laboratořích dvou regionů a hod-
nota eGFR MDRD,stanovená pro 55 letou ženu

Interval horních referenčních limitů 
μmol/l

Interval hodnot eGFR MDRD  
ml/s/1,73m2 

Enzymaticky 80-86 1,03-1,12
Jaffé bez korekce 85-103 0,84-1,04
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a nedokonale vyrovnávaná rozdílností příslušných 
hodnot rozhodovacích limitů a referenčních inter-
valů. K ilustraci uvádíme bez větších komentářů 
dva příklady. 
Příklad 1. Troponiny
Poslední souhrnná data (Tate 2008) ukazují, že 
při použití 14 různých systémů stanovení cTnI/T 
bylo u totožné skupiny pacientů dosaženo četnosti 
výsledků nad rozhodovací limit v širokém intervalu 
54-79 %. Úplně nově (Giannitsis a spol 2010) bylo 
vyhodnoceno, že použití kitu hs cTnT poskytlo ve 
zkoumané skupině 45 pacientů s hodnotami nad 
rozhodovací limit, zatímco u kitu cTnT (4 generace) 
jich bylo jen 20. Další problém spočívá v tom, že 
nejméně do hodnot 0,1 μg/l nelze srovnávat číselné 
hodnoty cTnT a hs cTnT mezi sebou (po pravdě 
problém, který mne velmi překvapil jak samotným 
faktem, tak i datem jeho zveřejnění). Problém jak pro 
pacienty-rozdílná úroveň klinického rozhodování, 
tak i pro EHK-omezená srovnatelnost výsledků 
v systému, který je na srovnávání výsledků princi-
piálně založený. 
Příklad 2. TSH
Velmi častým problémem EHK, zejména při hod-
nocení imunochenických analýz, je nekomutabilita 
kontrolních materiálů. Při vyhodnocení výsledků 
cyklů E11-E14/09 SEKK pro TSH jsme zjistili, 
že diference mezi četně používanými skupinami 
poskytujícími stabilně nejnižší a nejvyšší výsledky 
(Abbott Architect vs B. R:A:H. M. S) je v průměru 
37 % (Organizátoři kontrolního programu DGKL 
uvádějí existenci stabilní diference mezi často 
používanými systémy měření TSH už řadu let 
prakticky neměnnou hodnotu cca 30 %). Systémy 
firmy Abbott jsou hodnoceny ve třech separát-
ních skupinách a průměrná diference mezi nimi 
byla 19 % (pořadí skupin, poskytujících výsledky 
podle velikostí bylo vždy stejné). Tato fakta lze 
redukovat na pouhý důsledek matricových vlivů, 
ale jen do okamžiku, kdy zjistíme, že diference 
mezi hodnotami rozhodovacích limitů, zjištěné 
u pacientů při použití různých systémů různých 
výrobců, udávané v literatuře, rovněž přesahují 
hodnotu 30 % (Waise, Price 2009). Pak už není 
vysvětlení příčin těchto diferencí tak jednoznačné 
a interpretace výsledků EHK tak jednoduchá. Jak 
organizátoři, tak i uživatelů programů EHK právě 
analýzám možných chyb mnoho dluží. Programy 
EHK často ukazují s předstihem trendy, které se 
pro svou neočekávanost občas zbytečně podceňují 
ke škodě věcí. Jednou z příčin je oboustranná a  
(na jedné straně organizátorů a na straně druhé 
uživatelů s producenty na straně druhé) přílišná 
umanutost potřebou příslušného dokumentu. 

Jak jednoduché je mít na všechno paušální vy-
světlení-kontrolní materiál! Jak pohodlné (ale 
riskantní) je neuvažovat jiné příčiny! 
V tomto světle se jeví požadavek nové normy 
ISO17043 hledat pečlivěji příčiny nedostatků a po-
koušet se je nezaujatě analýzovat velmi potřebným. 
Jsem osobně nakloněn otestovat použití metody aus-
tralského programu EHK RCAP. kde se vydává první 
rychlá verze hodnocení a poté po další hlubší úvaze 
a konzultacích se přistoupí k vydání konečné verze. 
Součástí nezaujaté analýzy rozumím také postup, 
který nekončí tím, že se uvažující osobě šermuje 
před očima papírovým dokumentem nebo směrnicí 
bez zapojení dalších mechanismů uvažování. 

ExcEsy dělENí po sKupiNácH 
a NEpocHopENí pojmu bias 
Na tomto místě by bylo možné uvést celou řadu 
zkušeností z praxe EHK. Omezíme se na dva, které 
mají ukázat psychickou závislost na dělení výsledků 
po skupinách (příklad 1) a desorientaci v oblasti 
chápání bias a kontrolních limitů. 
Příklad 1
V nejmenovaném komerčním kontrolním systému 
byly k dispozici pro hodnocení výsledků stanovení 
glukózy v séru/plasmě dva druhy cílových hodnot. 
Průměr všech účastníků (6,087 mmol/l, n=1682 
laboratoří) a průměry skupin, definovaných me-
todou a diagnostickým kitem výrobce. Konkrétní 
skupina (148 účastníků) byla hodnocena pomocí 
jejího průměru 6,093 mmol/l. Pomineme-li, že pro 
měření glukózy existuje dokonalý řetězec návaz-
nosti, pak je psychologicky zajímavé ignorování 
cílové hodnoty, představované průměrem výsledků 
všech 1682 laboratoří a preference hodnocení vůči 
hodnotě skupiny o 148 účastnících (6,093 mmol/l). 
Situace je o to zajímavější, že po zaokrouhlení na 
dvě desetinná místa, jde vlastně o totožnou cílovou 
hodnotu 6,09 mmol/l. 
Neméně zajímavé je, že tento příklad použila tato 
firma jako reklamní materiál pro nabídku svého 
systému. 
Příklad 2
Jeden z globálních výrobců oznámil zákazníkům 
rekalibraci stanovení albuminu v séru (záměnu 
certifikovaného referenčního materiálu, složeného 
z lidského albuminu za proteinový certifikovaný 
referenční materiál ERM-DA 470). V dokumentu 
(poněkud zmateného znění) oznámil 12-14 % změ-
nu hodnot jako důsledek této korekční akce. 
Požadovaná hodnota bias, odvozená z biologických 
variací, je 3,9 %. Hodnota bias v cyklech SEKK 2009 
u obou metod (BCG a BCP) a všech použitých 
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diagnostik byla ± 5 %. Z celého případu se vnucuje 
závěr, že autorům tohoto dokumentu je problém sys-
tematických chyb a jejich realistických velikostí cizí. 
Stejně tak cizí, jim však mohou být potřeby pacientů. 

závěr
Existuje obecná, celosvětová snaha o prosazení 
nového pojetí externího hodnocení kvality jako 
jednoho z nástrojů péče o pacienta a managemen-
tu rizika zdravotní péče. Výrazem tohoto trendu 
je zavedení akreditační normy provádění EHK 
ISO 17043, rozšiřování obsahu programů EHK 
o kontrolu preanalytické a postanalytické fáze, 

prověřování možností zúžit a na exaktní bázi založit 
hodnoty kontrolních limitů a konečně používat 
jako cílových hodnot výsledků, získaných refe-
renčními metodami všude tam, kde pro to existují 
podmínky. Postupná proměna podoby programů 
ERHK bude vyžadovat poněkud jiné vidění světa 
laboratorní medicíny. 

pozNámKa
Článek patrně obsahuje některé diskutabilní názory 
a mohl by být podnětem k věcně vedené výměně 
názorů. Nebyla citována veškerá použitá literatura, 
ale je u autora dostupná. 


