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Rutinně používané 
jednotky měření
J. Kratochvíla, B. Friedecký

K cyklu AKS4/16 byl zařazen dotazník  týkající  se 
druhu  a četnosti  rutinně  používaných  jednotek 
měření  v klinické  biochemii  (Tabulka  1).  Naším 
cílem bylo zjistit, zda a nakolik se v souladu s řadou 
doporučení a zákonných opatření vžilo používání SI 
jednotek měření v našich klinických  laboratořích. 
Základní informace o jednotkách SI jsou dostupné 
na webové adrese
http://www.bipm.org/en/measurement-units). 
V Československu byla poprvé uzákoněna soustava 
SI jednotek k 1. lednu 1980 a v současném právním 
systému České republiky je její používání zakotveno 

v zákoně č. 505/1990 Sb. O metrologii ze dne 16. 11. 
1990 a vyhláška MPO č. 264/2000 Sb.
Naprostá  většina  účastníků  uvedla  jednoznačné 
používání SI jednotek měření až na dvě výjimky (sta-
novení albuminu a γ-globulinu elektroforeticky), kde 
není situace dosud dostatečně vyjasněna. Zarážející 
ale  je, že počet  laboratoří, které na dotazník vůbec 
nereagovaly, byl poměrně vysoký (27 %) a tak nebylo 
možné zcela naplnit edukační a harmonizační poten-
ciál programu EHK, který je zrovna tak důležitý, jako 
vydávání certifikátů a osvědčení o účasti.
U elektroforetického stanovení albuminu a γ-globu-
linu bylo zjištěno následující rozdělení používaných 
jednotek:
l  20 % účastníků neodpovědělo
l  40 % účastníků vydává výsledky jako bezrozměr-

né číslo, tedy v souladu s EHK i se soustavou SI 
jednotek

Tabulka 1
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l  30 % účastníků vydává výsledky v %, tedy kon-
troverzně

l  10 % účastníků vydává výsledky v g.l-1, tedy opět 
kontroverzně. 

Vyjadřování výsledků měření v % je z řady důvodů 
nevhodné. Procenta použitá jako jednotky měření, 
velmi komplikují jednoznačný a srozumitelný popis 
změn.
Uveďme  příklad  jednoduchého  konstatování  při 
stanovení hodnot glykovaného hemoglobinu HbA1c 
vyjadřovaného v procentech.
Pacient měl před 14 dny hodnotu HbA1c 6,7 % 
a dnešní hodnota je o 3 % vyšší.
l  Nelze exaktně říci, co toto konstatování zname-

ná, protože se nabízejí dvě možnosti výkladu: 
l  Starší hladina HbA1c se zvýšila o 3 % absolutně, 

tj. dnešní hodnota je 9,7 %.
l  Starší  hladina  se  zvýšila  o 3  %  proti  původní 

a dosáhla hodnoty 6,9 %.

K ještě větší konfuzi může docházet při použití pro-
centa jako jednotky měření při statistickém zpracování 
výsledků: vlastní výsledky, směrodatná odchylka (SD) 
a variační koeficient (CV), protože vstupní i výstupní 
údaje při výpočtech jsou všechny v procentech. 
Podobná  situace  nastává  i při  výpočtu  hodnot 
nejistot, kde je jak absolutní, tak relativní nejistota 
vyjádřena v procentech (každé procento  je ovšem 
jiné), což je opět matoucí. 
Nevhodnost používání procenta jako „jednotky“ je 
zcela zřejmá, když si uvědomíme, co vlastně symbol 
% znamená – je to setina, tedy zápis „10 %“ můžeme 
plnohodnotně  nahradit  zápisem  „10  ·0,01“  nebo 
„10 ·10-2“. Odtud je zřejmé, že % je vlastně obdobou 
prefixu  „centi-“  s tím  rozdílem,  že  se  nepoužívá 
jako prefix před jednotkami. Tato nešťastná situace 
je důsledkem toho, že v SI soustavě chybí jednotka 
pro bezrozměrové výsledky. Přibližně před 20 lety 
bylo navrženo, aby do SI  soustavy byla právě pro 
tento  účel  zařazena  jednotka  „uno“  (symbol  U), 
reprezentující číslo 1 (jednička bez rozměru). Pokud 
by tato jednotka byla přijata, symbolika vyjadřování 
bezrozměrových výsledků by se zprůhlednila, pro-
tože např. 5 % = 5 centiuno = 5 cU = 50 miliuno = 50 
mU. Ale i kdyby byla jednotka „uno“ do soustavy SI 
zařazena dnes, je otázkou, kolik (desítek) let potrvá, 
než  ji  jak  široká,  tak  odborná  veřejnost  pochopí 
a začne vůbec rutinně používat.
Je zajímavé, že přes všechna uvedená fakta, která 
výrazně zvyšují rizika bezpečnosti pro pacienty 
a přivodila řadu omylů dokonce při publikacích 
odborných sdělení, je jednotka % NGSP/DCCT 
pro stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c 

používaná nadále (paralelně s jednotkou mmol/
mol) zejména v USA a anglosaských zemích!
Místo  jednotky měření v % doporučujeme použít 
„bezrozměrné/bezrozměrové číslo“ (jedniny, mass 
fraction – hmotnostní zlomek). 
Podrobnosti o jednotkách měření (včetně výše uve-
dené problematiky procent jako jednotek měření) 
popisuje řada autorů a organizací (IUPAC – IFCC) 
v mnoha doporučeních a článcích (1, 2, 3, 4, 5), které 
jsou zájemcům o analytickou chemii dostupné. 
To, že se v ČR již používají výhradně jednotky SI, 
uvádí i aktuální publikace pracovní skupiny EFML 
(vedoucí  Ferruccio  Ceriotti,  zástupce  ČR  Karel 
Kotaška  FN  2  Motol)  v impaktovaném  časopise 
CCLM (6).

Závěr:
l  Používání SI jednotek má v českých klinických 

laboratořích  ve  srovnání  s ostatními  zeměmi 
vysokou úroveň

l  Aktivita odpovědných pracovníků, odpovídají-
cích za kvalitu laboratoří by měla být vyšší

l  Při hodnocení výsledků elektroforézy proteinů 
v séru  je  třeba  všeobecně  akceptovat  z řady 
dobrých  důvodů  uvádění  výsledků  formou 
bezrozměrných čísel.
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