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Kdy vlastně nasadit 
POCT – pro koho, 
v jaké situaci, 
v jaké kvalitě, jak 
verifikované?
A. Jabor, Z. Kubíček

Point-of-care testing (POCT) technologie tvoří 
potřebnou a nepřehlédnutelnou oblast vyšetřování 
specializovanou technikou, kde laboratoře nemají 
(a neměly by mít) konkurenci, ale partnerskou dia-
gnostikou realizovanou s maximálním důrazem na 
rychlou odpověď. Doporučení ČSKB k používání 
POCT (1) se vyjadřuje naprosto jasně k podmín-
kám jeho použití. Uvádí se, že „Racionální potřeba 
zavedení POCT nastává pouze tehdy, jestliže 
dotyčné vyšetření/stanovení není dostupné v místě 
spolupracující klinické laboratoře nebo v potřeb-
ném čase a jestliže zavedení POCT prokazatelně 
přispěje ke zlepšení zdravotní péče.” Na počátku 
každého nasazení POCT musí být úvaha o logice 
tohoto postupu: co přinese pacientovi, jak se zrychlí 
diagnostický postup, v jaké rozhodovací situaci se 
má POCT použít a jaké požadavky musí z hlediska 
medicínské užitečnosti technika splňovat.

První problém je tedy ujasnění si klinické situace: 
POCT kdy a pro koho, v jakém rozsahu měření, 
s jakou precizností, s jakou návazností nebo porov-
natelností s verifikovanou laboratorní metodou. 
V článku Magdaleny Labanczové (2) je aktuální 
analýza jedné takové klinické situace s rizikem 
rozvoje tzv. kontrastní nefropatie: rozhodovacím 
problémem je podání nebo naopak kontraindikace 
aplikace jódové kontrastní látky, možnou POCT 
technologií může být stanovení kreatininu v pod-
mínkách radiodiagnostického oddělení.
Klinické otázky jsou například:
- Jsou známé cut-off hodnoty, na kterých má 

POCT měřit?
- Jsou k dispozici údaje o nezbytnosti použití 

POCT (aktuální hodnota těsně před vyšetřením 
vs. hodnoty z databáze pacienta) kvůli časovému 
faktoru získání výsledku?

- Jsou dostupné údaje o požadavcích na preciz-
nost, vychýlení a návaznost?

Pro demonstraci použijeme příklad porovnání mezi 
laboratorní metodou stanovení sérového kreatininu 
(Laboratoř) a metodou POCT stanovení kreatini-
nu z plné krve (POCT). Obrázek 1 ukazuje jednu 
z možností, jak tento vztah prezentovat (3). 
Na ose x je nesprávně POCT metoda, protože podle 
konvence se jako nezávisle proměnná (tj. x) volí 
„standardní“ metoda, v tomto případě laboratorní 

Obrázek 1: Vztah mezi dvěma metodami měření kreatininu. Data simulují grafické hodnocení podle 
práce (3).
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a jako závisle proměnná (tj. y) metoda porovnávaná. 
Rovnice přímky je v tomto případě Laboratoř = 
0,8824 * POCT – 25,7139. Koeficient determinace 
(R2) je 0,9777, korelační koeficient r (nezaměňovat 
s koeficientem determinace) je 0,9888. V případě, 
že by se zaměnily osy x a y, bude rovnice přímky 
POCT = 1,108 * Laboratoř + 30,9041 a odečtené 
hodnoty se budou lišit tím více, čím více se budou 
vzdalovat od průsečíku průměru metody POCT 
a metody Laboratoř. 
V každém případě hodnota korelačního koefici-
entu ukazuje jen velmi málo o vztahu obou metod 
z hlediska analytického porovnání. Na obrázku 2 
je ukázka lepšího přístupu, kdy je použita metoda 
Passingova-Bablokova. Na ose x je laboratorní 
metoda, na ose y je POCT (v případě této metody 
je to vzhledem k výpočtu jedno, ale je doporučeno 
zachovávat výše uvedenou konvenci).
Vztah mezi proměnnými je popsán rovnicí POCT 
= 30,22 + 1,13 * Laboratoř. Co je podstatné, jsou 
konfidenční intervaly směrnice (slope) a úseku na 
ose y (intercept). Zde nacházíme tyto hodnoty:
l intercept = 30,22 (95% konfidenční interval 

24,18 – 37,51), je tedy signifikantně odlišný od 
0 a metoda POCT vykazuje významnou syste-
matickou odchylku;

l slope = 1,13 (95% CI 1,04  – 1,20), tedy 
opět signifikantně odlišný od 1,0 a metoda 
POCT vykazuje významnou proporcionální 
odchylku. 

V případě, že v laboratoři by byl zjištěn výsledek 150 
µmol/l, POCT metoda by poskytla hodnotu 199,4 
µmol/l. Naopak zcela přijatelná hodnota 70 µmol/l 
zjištěná v laboratoři by odpovídala výsledku POCT 
109,1 µmol/l, tedy mimo referenční rozmezí.
Blandův a Altmanův graf ukazuje rozdíly mezi 
oběma metodami v závislosti na průměru obou 
metod. Obrázek 3 ukazuje, že v rozsahu provede-
ných měření je průměrná odchylka -38,5 µmol/l, ale 
konfidenční interval je mezi -23,3 až -53,6 µmol/l 
(tj. POCT výsledky jsou signifikantně vyšší). Rozptyl 
hodnot dále naznačuje, že je nutné verifikovat pre-
ciznost za podmínek opakovatelnosti a mezilehlou 
preciznost. Z obou předchozích grafů vyplývá také 
nutnost verifikace pravdivosti a konfrontace s exter-
ním hodnocením kvality.
Přestože uvádíme jen naprosto elementární porov-
nání metod bez dalších a jistě potřebných verifikací, 
lze konstatovat, že si metody vzájemně neodpovídají 
a nejsou rozhodně “porovnatelné”. To ale ještě nemu-
sí nic znamenat. Je proto nezbytné vrátit se k otázce, 
zda je to z hlediska klinického použití “vhodné”, resp. 
akceptovatelné nebo nikoli. A právě zde je nutná 
konfrontace s výše uvedenými klinickými cíli: 
l Literární cut-off hodnoty v přehledu Labanczo-

vé (2) jsou 130 µmol/l a 300 µmol/l. Je otázkou, 
zda je možné extrapolovat spolehlivost měření 
na oblast 300 µmol/l, jestliže byla POCT techni-
ka ověřována maximálně do poloviční hodnoty 
(necelých 150 µmol/l).

Obrázek 2: Porovnání dvou analytických metod stanovení kreatininu metodou Passinga a Babloka.
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l Existují názory, že stačí stanovení kreatininu 
v období jednoho týdne před kontrastním vyšet-
řením. Je tedy otázkou, zda je POCT vyšetření 
v podmínkách radiodiagnostického oddělení 
vůbec nutné.

l Žádné z doporučení uvedených v článku Laban-
czové (2) se nezabývá precizností a návazností 
použité metody. POCT metoda stanovení kre-
atininu vykazuje signifikantní systematickou 
i proporciální chybu oproti laboratorní metodě. 
Není jasné, jak může být zajištěna interní kont-
rola kvality a zejména externí hodnocení kvality. 
Preciznost sice nebyla testována, ale lze očekávat 
podstatně horší hodnoty než u laboratorní 
metody. 

Z uvedených důvodů se spíše zdá, že stanovení 
kreatininu POCT technologií by v tomto případě 
přineslo jen velmi hrubý odhad koncentace krea-
tininu a tím i eGFR. Pokud se vrátíme k původní 

myšlence, pak klinická rozvaha, studium existujících 
doporučení a definování klinických požadavků na 
spolehlivost POCT vyšetření by mělo vždy před-
cházet chaotické verifikaci pomocí nestandardních 
nástrojů.
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Obrázek 3: Blandův-Altmanův graf závislosti rozdílu mezi metodami na průměru obou metod.


