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Pravidelné  
porovnávání metod 
prováděných na dvou 
a více nezávislých 
analytických  
systémech (linkách) 
v laboratoři
Kubíčková V., Novotný D.

1. Úvod
S nárůstem  požadavků  na  laboratorní  vyšetření 
dochází ke znásobení počtu analytických systémů 
(linek)  v laboratoři.  Na  pracovištích  roste  i počet 
analytů  vyšetřovaných  na  více  platformách.  Kro-
mě  jiného  je  nutné  zaručit  shodnost  vydávaných 
výsledků na různých systémech a zavést pravidelný 
monitoring těchto měření s cílem zajistit kontinuitu 
vydávaných laboratorních nálezů. Je tedy nezbytné 
zvolit  způsob  porovnávání,  kritéria  „shodnosti“, 
frekvenci srovnávání a nápravná opatření v případě 
porušení kritérií.
Toto  pravidelné  porovnávání  je  důležité  i přes 
novou  možnost  „vyhodnocení  navíc“  některých 
cyklů  v SEKKu,  protože  úspěšnost  výsledků  EHK 
zcela nezajistí shodu vydávaných výsledků na více 
měřících systémech v jedné laboratoři. Navíc frek-
vence provádění EHK není dostatečná pro zajištění 
této shody.
Pracoviště OKB FN Olomouc má již od podzimu 
roku  2012  zkušenost  s prováděním  pravidelného 
měsíčního  porovnání  metod  měřených  na  více 
platformách  dle  níže  uvedených  postupů,  a to 
u všech měřících systémů, na kterých jsou vydávány 
výsledky stejných analytů.

2. Koncepce
K porovnání výsledků měření se jeví jako nejvhod-
nější  řešení  použití  naměřených  hodnot  vnitřní 
kontroly kvality. Jejich povinné pravidelné hodno-
cení zajišťuje dostatek výsledků měření k porovnání, 
nabízí hodnoty na více úrovních hladin kontrolního 
materiálu, nenárokuje nutnost dalších analýz, a tím 
i zvyšování ekonomické zátěže celého procesu. 
Při zavádění pravidelného porovnávání byla zvolena 
frekvence 1x týdně, po 3 měsících byla provedena 
analýza,  jejímž  výsledkem  byla  úprava  frekvence 
na 1x za 14 dnů a po dalších 2 měsících definitivně 
vybrána  frekvence  pravidelného  porovnávání  1x 

za měsíc. Toto vyhodnocení se objektivně jeví jako 
nejlepší z hlediska množství výsledků a následného 
zpracování  požadované  statistiky,  reálného  stavu 
analytických  systémů  a oprávněnosti  případných 
nápravných opatření.
Provedení: Je počítán průměr kontrolních měření 
(po  vyloučení  odlehlých  hodnot)  za  jeden  měsíc 
daného  analytu  na  prvním  systému  a ten  porov-
náván  s průměrem  kontrolních  měření  stejného 
kontrolního materiálu daného analytu  (po vylou-
čení odlehlých hodnot) za jeden měsíc na druhém 
systému. Tímto postupem lze vůči sobě samozřejmě 
porovnat i více analyzátorů. Výsledkem je procentu-
ální rozdíl výsledků kontrolních měření mezi dvěma 
či více nezávislými systémy (linkami). 
Dále byla zvolena kritéria hodnocení shody výsled-
ků:
a) Absolutní hodnota rozdílu výsledků kontrolních 
měření (tzv. akceptovatelné diference, AD) analytu 
by měla být menší než intraindividuální biologická 
variabilita (CVi) daného analytu násobená koefici-
entem 0,33 (tzn. AD ≤ 0,33 x CVi (%), dle Fraser 
CG).  Zdrojem  dat  intraindividuální  variability  je 
zvolena databáze dle Ricos et al., která je umístěna 
a aktualizována  na  stánkách  www.westgard.com/
biodatabase1.htm. 
b) Absolutní hodnota rozdílu výsledků kontrolních 
měření (AD) analytu by měla být menší než mezila-
boratorní variační koeficient (CVm), jehož hodnota 
je získána z příslušných cyklů EHK (SEKK, aj.) pro 
danou metodickou skupinu nebo daný analytický 
systém  (AD  ≤  CVm).  CVm  je  pak  určeno  jako 
průměr všech mezilaboratorních CV daného roku 
vybraného analytu a metodické skupiny, s meziroční 
revizí. Toto kritérium je vhodné zejména u analytů 
s velmi nízkým CVi, kde je kritérium splnění třetiny 
CVi  příliš  přísné,  nebo  naopak  u analytů  s vyso-
kým  CVi  a příliš  benevolentním  hodnocením  dle 
vypočtené  AD.  CVm  tak  vlastně  vyjadřuje  reálný 
stav rozsahu variací vydávaných výsledků dotčené-
ho analytu pro danou metodickou skupinu či daný 
měřící analytický systém v rámci všech  laboratoří 
zúčastněných ve vybraném cyklu EHK. 
Za podmínku úspěšnosti porovnávaných výsledků 
bylo zvoleno splnění minimálně jednoho ze dvou 
výše uvedených kritérií.

3. Nápravná opatření
V případě  nevyhovujícího  výsledku  porovnání 
analytických  systémů,  tzn.  nesplnění  žádného  ze 
zvolených kritérií na jakékoliv hladině kontrolního 
materiálu, je přistoupeno k nápravným opatřením. 
Na základě povahy zjištěné neshody, v souvislosti 
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s ostatními  výsledky  VKK,  celkovou  povolenou 
chybou  měření  analytu  a výsledky  EHK  daného 
analytického systému a dotčeného analytu, je zvo-
lena např. kalibrace metody, kontrola používaných 

reagencií, mimořádné údržbové kroky analyzátoru, 
výměna  kyvet,  ověřena  kvalita  kontrolního  mate-
riálu aj. 

4. Výsledky (příklady z praxe)
a) „Bezproblémové“ metody
Tabulka č. 1: C-reaktivní protein v séru, nižší z hladin kontrolního materiálu – bezproblémová metoda, 
splňuje obě z kritérií. Metoda je měřena na dvou nezávislých linkách (fotometrickém modulu) Cobas 
8000 firmy Roche, kontrolní měření denně na dvou hladinách.
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b) Metody s nízkou intraindividuální variabilitou
Tabulka č. 2: Celkový hořčík v séru, nižší z hladin kontrolního materiálu – kritérium menší absolutní 
hodnoty AD než je třetina intraindividuální variability hořčíku v séru je příliš přísné. Kritérium nižší-
ho mezilaboratorního variačního koeficientu (CVm) však splňuje. Porušení tohoto druhého kritéria 
v týdnu 22. – 28. 11. bylo úspěšně vyřešeno rekalibrací metody na lince č. 2. Metoda je měřena na dvou 
nezávislých linkách (fotometrickém modulu) Cobas 8000 firmy Roche, kontrolní měření denně na dvou 
hladinách.

Tabulka č. 3: Osmolalita séra, nižší z hladin kontrolního materiálu - kritérium menší absolutní hod-
noty AD, než je třetina intraindividuální variability osmolality séra, je příliš přísné. Kritérium nižšího 
mezilaboratorního variačního koeficientu (CVm) bez problémů splňuje. Metoda je měřena na dvou 
nezávislých osmometrech OM-6050 firmy Arkray, vnitřní kontrola kvality je prováděna denně střídavě 
na dvou hladinách.
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c) Metody vyžadující častější nápravná opatření
Tabulka č. 4: Draselný kationt v séru, nižší z hladin kontrolního materiálu – metoda v některých časových 
obdobích nesplňovala ani jedno z kritérií. Byla opakovaně zvolena kalibrace jedné z linek. Metoda je 
měřena na dvou nezávislých linkách (ISE modulu) Cobas 8000 firmy Roche, kontrolní měření denně 
na dvou hladinách.

d) Problémové metody vyžadující zvážení zvole-
ných kritérií
Příklad: Sodný kationt v séru, nižší z hladin kont-
rolního materiálu - kritérium menší absolutní hod-
noty AD než je třetina intraindividuální variability 
sodného  kationtu  v séru  je  příliš  přísné.  Rozmezí 
mezilaboratorního variačního koeficientu (CVm) je 
také příliš úzké. Nápravná opatření jako kalibrace, 
výměna  roztoků,  nastavení  přepočtových  faktorů 
ke splnění kritérií nemusí pomoci. Nabízí se otázka 
zavedení  jiného  –  méně  přísného,  či  rozšířeného 
- kritéria pro vybrané metody. 
e) Metody s rozdílnou cílovou hodnotou kontrol-
ního materiálu pro různé nezávislé systémy
Zvolený  postup  porovnávání  není  možné  použít 
pro  metody  s jinou  cílovou  hodnotou  stejného 
kontrolního materiálu pro  různé nezávislé měřící 
systémy. Pokud bychom chtěli ke srovnání použít 
vzorky  pacientů,  bylo  by  nutné  měřit  dostatečný 
počet vzorků na obou systémech a následně porov-
nat. To by však vyžadovalo personální, ekonomické 
i časové nároky. 

5. Shrnutí
Porovnávání  metod  prováděných  na  dvou  a více 
nezávislých  analytických  systémech  na  Oddělení 
klinické biochemie Fakultní nemocnice Olomouc 
je  již  rok  a půl  pravidelnou  součástí  monitoringu 
kvality  vydávaných  analytických  výsledků  s cílem 
zajistit kontinualitu laboratorních nálezů. Zvolená 
koncepce je vhodná pro různé nezávislé analytické 
systémy  vydávající  laboratorní  výsledky  stejného 
analytu  se  stejnou  cílovou  hodnotou  kontrolního 
materiálu. Při dlouhodobějším zpracování se vypro-
filovaly skupiny bezproblémových metod a metody 
vyžadující častější nápravná opatření.
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