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Fakta, pochyby, mýty.  
Zamýšlení nad  
externím hodnocením  
kvality dvacet let po 
ustanovení programu 
CLIA 
B. Friedecký 

Výročí
Vládní program povinného zkoušení způsobilosti kli-
nických laboratoří USA (externí hodnocení kvality) se 
v roce 2012 dožívá 20 let (CLIA-Clinical Laboratory 
Improvement and Amendment). Poskytovatelem 
programu zkoušení je CAP (College of American Pa-
thologists). Charakteristickými rysy tohoto programu 
jsou povinnost účasti, povinnost analýz předepsaného 
počtu kontrolních vzorků, dosažení požadovaného 
skóre úspěšnosti, možnost požádání o odbornou 
konzultaci v případě nezdaru. Hlavním efektem 
programů CLIA-CAP je detekce a odlišení malé 
menšiny neúspěšných laboratoří od naprosté většiny 
ostatních, úspěšných. Původně zamýšlená edukační 
a konzultační pomoc CAP neúspěšným laboratořím 
je po letech hodnocena jako neúčinná a nevzbuzující 
zájem. Asi proto, že i dílčí nesplnění požadavků CLIA 
vzbuzuje u pracovníků laboratoře stress, jehož zdro-
jem je zejména obava ze sankcí (pozastavení některé 
z činností) a obava z nadřízených a auditorů, kteří 
často vidí v dílčím selhání signál možných vážnějších 
problémů a podle toho někdy reagují. 
V naši zemi pociťujeme (jak jinak) identický pro-
blém. Tento stress vede k hledání způsobů, jak se za 
každou cenu vyhnout jakémukoliv i dílčímu neúspě-
chu. Metody takového hledání jsou známé. Kromě 
přímých postupů (zvyšování počtu měření, úpravy 
výsledků po konzultaci s přáteli) se rozmáhá ještě 
rafinovanější způsob, spočívající v hledání příčin 
všude jinde, jen ne v laboratořích samotných. Vždy 
v materiálech, nikdy jinde, nikdy jinak. Tento způsob 
je občas živen některými pracovníky firem, což se 
dá pochopit a občas nátlakem některých auditorů, 
zneužívajících své postavení, což by se chápat a to-
lerovat nemělo. Nicméně komutabilita kontrolních 
materiálů je skutečně celosvětová slabina programů 
EHK a je silně pociťována i v CLIA. 

Problém komutability
Greg Miller a spol. udávají neskutečné číslo cca 41 % 
případů nekomutability. To je ve velkém rozporu se 
skutečností u materiálů klíčového cyklu klíčového 

kontrolního cyklu AKS SEKK. Pro cholesterol jsou 
materiály SEKK sice nekomutabilní již řadu let, ale 
jinak je případů nekomutability málo. Řídké případy 
nárůstu chyby o 1-2 % u glukózy u některých déle 
skladovaných vzorků lze vysvětlit sníženou stabilitou 
a vliv matrice sem není třeba zatahovat. Vzorky 
u celkové bílkoviny nad 80 g/l ukazují zvýšený 
bias, ovšem nejspíš díky problémům s nelinearitou 
u vysokých koncentrací, nikoliv s matricí. Úroveň 
nekomutability a matricových vlivů silně závisí na 
kvalitě kontrolních materiálů a situace by se neměla 
paušalizovat. Velmi závisí na stupni standardizace. 
Tam, kde je standardizace na vysoké úrovni, není 
dělení do skupin obvykle zapotřebí a matricové 
vlivy jsou nečetné (Enzymy jako vzorový příklad 
návaznosti měření!). 

Značné diference mezi kontrolními materiály jsou 
tradičně u imunochemických metod, ale ty jsou 
neméně značné a tradiční i u vzorků pacientů. 

Připadá mi trochu farizejské, že výrobci často sku-
tečnou nebo údajnou nekomutabilitou zpochybňují 
výsledky EHK, a přitom kritizované materiály sami 
vyvíjejí, produkují, prodávají a používají ve svých 
vlastních komerčních kontrolních systémech. Ty 
jsou občas nastaveny tak, že v nich prakticky žádné 
problémy nejsou patrné, a to ani tam, kde se opravdu 
vyskytují. Narážím na známý fakt, že při vnitřní kon-
trole kvality používané jen k tomu vybraných metod 
jsou detekované chyby měření velmi sporadické a na 
komutabilitě vcelku málo záleží. 

Problém hodnocení podle skupin
Problém nekomutability nebo nedostatečně prů-
kazné komutability se řeší v CLIA a velké většině 
ostatních programů EHK hodnocením podle 
skupin výrobců a metod. Tím se poskytovatel EHK 
vyhne každé potenciální nespravedlnosti a každé-
mu sporu při hodnocení laboratoří, současně se 
však zbaví možnosti významně posoudit pravdi-
vost výsledků. Elegantně se vyhne nepříjemnému 
problému vyhodnocení kvality přístrojů a labora-
torních diagnostik. Zbaví se však možnosti přispět 
zprostředkovaně k lepší péči o pacienta doporu-
čením lepší metody, neboť tyto jsou ve světle tak 
hodnoceného EHK de facto stejně kvalitní. I ve sku-
pině uživatelů málo kvalitního měřícího systému, 
konkurenceschopného jen dumpingovou cenou, 
lze takto snadno projít požadavky EHK. Možnost 
takového problému je v současnosti nejaktuálnější 
při provádění POCT, kde může reálně představo-
vat riziko pro pacienty. Hodnocení ve skupinách 
není moc schopné detekovat chyby v kalibraci, 
nízký stupeň standardizace a nedostatek analytické 
specifičnosti. 
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Jak říká zkušený Robert Rej a jak pozorujeme téměř 
denně i my: pokud poskytnou dvě metody v EHK 
významně různé výsledky, je na vině téměř vždy 
materiál, a to i tehdy, je li problém v metodách. 

Co může nabídnout EHK. 
Nespornou schopností EHK (zkoušení způsobilosti) 
je detekce odlehlých výsledků, které nesplnily pře-
dem definované požadavky. Hodnocení ve skupi-
nách zabrání nedostatkům a omylům při hodnocení, 
ovšem za cenu značného změkčení kriterií vyřaze-
ním hodnot bias z kriterií a za cenu rezignace na 
posouzení pravdivosti. Je proto třeba všímat si řady 
dalších využitelných informací, které programy EHK 
poskytují, aniž by se jim zatím věnovala ze strany 
poskytovatelů a účastníků náležitá pozornost
l chyba v EHK by se měla vždy prověřit (je proble-

matickým okamžikem nárůstu rizika, hodným 
zvýšené pozornosti) 

l trendy výsledků signalizují možné budoucí kom-
plikace již v době, kdy je výsledek v toleranci 
(P-skóre) 

l kontrola choulostivé situace se zvýšeným 
rizikem, která nastane vždy při změně šarže 
reagencie, kalibrátorů

Demonstrace negativního efektu 
hodnocení podle skupin 
Metody měření ALP na principu referenčního mě-
ření IFCC vykazují mezi sebou významné systema-
tické diference, dosahující ve srovnání s průměrem 
všech měření i 20 % Grafy 1, 2, 3). V tabulce je 
demonstrováno, že diference mezi dvěma nejčastěji 
používanými diagnostiky pro stanovení ALP byly 
během dvou let více méně stabilní. Nižší diferenci 
pro kit Olympus v programu SEKK vůči programu 
DGKL RfB si vysvětluji korekcí laboratorních vý-
sledků, prováděnou účastníky ve snaze splnit kont-
rolní limit (V grafech 1 a 2 jsou identifikovatelné dvě 
takto vzniklé podskupiny). Důvodem pozorovaných 
diferencí jsou velmi pravděpodobně rozdílné úrovně 
kalibračních nastavení (nízká komutabilita stabilní 
hodnoty diferencí sama nevysvětlí). Referenční 
metoda IFCC nabízí velkou šanci harmonizovat 
kalibrace různých výrobců a odstranit tyto diferen-
ce. Zatímco dosud nepozorujeme praktický efekt 
nějaké standardizace, projevuje se tlak zvenčí na 
další rozdělení výsledků do skupin, a to už nejen 
podle výrobců, ale rovnou podle kitů (Grafy 1, 2 
ukazují diference mezi dvěma kity stejného produ-
centa). Tím by byla ovšem možnost zlepšení kvality 
pomocí standardizované metody IFCC eliminována, 
respektive v lepším případě ponechána na vůli vý-
robců. Od těch nelze moc očekávat, že by průběh 
případné korekce uspíšili nebo dokonce navzájem 

časově koordinovali. Byla naznačena možnost pře-
chodu laboratoře účastníka k systému DGKL RfB, 
který by byl zárukou získání certifikátu, přestože 
používá shodných materiálů a dosahuje obdobných 
výsledků, jako systém SEKK. Rozdíl je pouze v tom, 
že se ALP hodnotí ve skupinách, tedy že se vlastně 
respektuje nedostatečná standardizace v situaci, kdy 
je tato již schválena. Certifikát má v mysli absolutní 
přednost před logikou, analytikou, profesionalitou 
a samozřejmě před pacientem. Je to v pořádku?

Tabulka. Ukázka diferencí průměrů ALP skupin 
Beckman Coulter, Beckman Coulter (Olympus) 
a Roche od průměrů metody IFCC. Jsou uvede-
ny výsledky dosažené na počátcích roků 2010 
a 2012. 

SEKK RfB
2010 2012 2010 2012

Beckman 
Coulter

+6 % +1 %

Beckman 
Coulter 
(Olympus) 

+12 % +12 % +23 % +23 %

Roche -7 % -6 % -6 % -5 %

Polohu výsledků výše uvedených skupin v cyklu 
AKS1/12 demonstrují následující Youdenovy gra-
fy. Na nich jsou zakřížkované výsledky, dosažené 
uvedenými metodami, zatímco body představují 
výsledky, dosažené jinými diagnostiky. 

Shrnutí
Řada kontrolních materiálů nemá dostatečnou 
kvalitu díky nekomutabilitě. Přesto se bez omezení 
používají v systémech vnitřní kontroly kvality, za-
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tímco při použití v programech EHK se občas stávají 
terčem paušální kritiky, bez ohledu na skutečný 
stav věci. Hodnocení výsledků podle metodických 
skupin redukuje významně vliv nekomutability, 
ale současně snižuje výpovědní hodnotu výsledků 
EHK nemožností vyhodnocovat pravdivost a úro-
veň kalibrace (metrologickou návaznost). Proto je 
žádoucí používat tam, kde je to možné referenčních 
metod jako kriteria hodnocení. Je však zapotřebí při 
každém hodnocení pečlivě uvážit možný vliv neko-
mutability. Dobrou orientací jsou přitom diference 
mezi vztažnými hodnotami, získanými referenčními 
metodami a průměry měření, získanými účastní-
ky rutinními metodami, jejichž velikost by měla 

být minimální. Budoucnost EHK je jednoznačně 
v použití referenčních metod jako kriterií hodno-
cení a komutabilních materiálů. I velcí kritikové 
nekomutability, zejména v USA o tom hovoří jako 
o cíli již dobrých 30 let. Naposled při komentování 
dvacetiletí CLIA (viz zdroje). 
Velkým problémem současnosti (u nás i ve světě) je 
jednoznačné preferování certifikátu před čímkoliv 
ostatním. 

Zdroj
Proficiency testing. Making the grade. Clin Lab 
News. Dezember 2011, 37 (přístupné na www.
aacc.org) 


