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Biologická variabilita 
a pracovní skupina 
EuBIVAS
J. Kratochvíla

Na druhém jednání Stockholmské strategické kon-
ference (1, 2, 3) o specifikaci požadavků na kvalitu 
metod v laboratorní medicíně v roce 2014 v Miláně 
(15 let po konferenci první ve Stockholmu), došlo 
k zásadní inovaci specifikace základních požadavků 
pro zajištění analytické kvality metod - APS (analyti-
cal performance specifications). Konference v Milá-
ně definovala tři zásadní postupy určení APS, a to na 
základě současného stavu kvality, dostupných dat, 
biologických variabilit a klinických cílů a potřeb:
1. Na podkladě klinických cílů a potřeb (Clinical 

outcomes).
2. Na podkladě biologických variabilit (Biological 

variation).
3. Na podkladě současného stavu kvality a analy-

tiky (State of the art). 
V rámci Evropské společnosti klinické chemie 
a laboratorní medicíny EFLM (European Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) 
významně aktivovala po zasedání v Miláně svoji 
činnost již v té době existující pracovní skupina 
TFG-BVD (Task and Finish Groups - „Biological 
Variation Database“; nově EuBIVAS – European bio-
logical variation study), která se zabývá stanovením 
hodnot biologických variabilit (dále BV) u analytů 
a parametrů v laboratorní medicíně, tedy zejména 
bodem 2 v určení APS jak je uvedeno výše. V Miláně 
bylo též konstatováno, že tehdejší praxe ve způsobu 
určení hodnot BV jednotlivých analytů a parametrů 
a jejich výpočtů [BV jsou většinou uvedeny jako 
variační koeficienty CVI (intraindividuální biolo-
gická variabilita) a CVG (interindividuální biolo-
gická variabilita)] a vzniklé publikace jsou značně 
chaotické, nestejnorodé a poskytující naprosto 
nesouměřitelné hodnoty BV navzájem, a to i pro 
stejné analyty a parametry stanovované za stejných 
podmínek, stejnými analytickými metodami a ve 
stejných skupinách osob.  Proto jako první krok 
pracovní skupina EuBIVAS vypracovala, odopono-
vala a publikovala definované základní algoritmy 
výběru vhodných jedinců a jejich počtu k testová-
ní BV, harmonizaci vlastních analytických metod 
měření pro určení hodnot biologických variabilit 
(např. stejné kalibrátory, stejné kontrolní materiály, 
stejné zpracování vzorků atd.), a jejich experimen-
tální prověření, trvání doby studie, statistické 

výpočty a následně konečné harmonizované 
precizní a spolehlivé určení hodnot BV jednot-
livých analytů a parametrů v oblasti laboratorní 
medicíny v Evropě (4, 5, 6). V posledních letech 
(2016 až 2019) pak již na základě těchto stanovených 
kritérii skupina EuBIVAS stanovila a publikovala 
a dosud průběžně publikuje harmonizované hod-
noty biologických variabilit pro úctyhodnou řadu 
základních analytů a parametrů (7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13). Přitom zásadní význam biologických variabilit 
pro spolehlivé určení hodnot APS, referenčních 
intervalů, povolených mezí a cut-off hodnot exter-
ního hodnocení kvality, určení odhadu nejistot, 
hodnot kritických referenčních změn, indexů indi-
viduality, a správnou klinickou interpretaci výsledků 
měření v laboratorní medicíně je nesporný. Dosud 
většina odborných pracovníků dlouhodobě čerpala 
a čerpá potřebná data BV pro jednotlivé analyty 
a parametry z Westgardovy databáze biologických 
variabilit (https://www.westgard.com/biodatabase1.
htm) volně dostupné na webu jeho firmy. Jednodu-
chým porovnáním však lze zjistit, že tam uvedené 
hodnoty BV u řady analytů a parametrů vůbec 
neodpovídají novým harmonizovaným údajům BV 
publikovaným pracovní skupinou EuBIVAS (2016 
až 2019; citace výše). Důvodem je zákaz evropské 
federace EFLM soukromé americké obchodní spo-
lečnosti „Westgard QC“ tato nová data BV používat 
a zveřejňovat! Evropská společnost EFLM totiž 
zakládá vlastní databázi, která bude umístěna na 
webové stránce EFLM (https://www.eflm.eu/). Ale 
i přes avízo o tom na kongresu EFLM na podzim 
v roce 2018 v Antalyi v Turecku není dosud (konec 
ledna 2019) tato nová databáze hodnot BV na webu 
EFLM aktivována. Podle posledních informací autora 
textu, má být webová databáze BV EFLM aktivována 
koncem května 2019, ihned po kongresu Euromedlab 
2019 v Barceloně (osobní sdělení). Proto zatím stále 
musí většina odborných pracovníků veškerá nově 
stanovená harmonizovaná data hodnot BV pracně 
vyhledávat přímo z jednotlivých aktuálních publika-
ci EuBIVAS, a to bohužel v různých mezinárodních 
časopisech. Jedny z posledních prací EuBIVAS 
se týkají stanovení BV pro prostatický specifický 
antigen (PSA) a jeho podjednotky, určený zejména 
k diagnostice a monitorování karcinomu prostaty 
(14) a pak i systematická rešeršní studie týkající 
se hodnot BV analytů spojených s diagnostikou 
a monitorováním diabetu mellitu (15). Tato data 
BV byla dosud jen velmi omezeně dostupná a jejich 
určení a odhady jsou v různých publikacích roz-
dílné a často i sporné kvality. Stanovení BV u PSA 
byla provedena v dubletu v šesti laboratořích v pěti 
evropských zemích po dobu 10 týdnů na souboru 
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vzorků od 37 zdravých mužů ve věku 22 až 59 
let vybraných, uchovávaných a zpracovaných dle 
přesných kritérií definovaných pracovní skupinou 
EuBIVAS. Při vlastním stanovení jednotek PSA byla 
dodržena preanalytická, analytická a postanalytická 
fáze opět dle harmonizovaného protokolu. Nové 
harmonizované hodnoty stanovených biologických 
variabilit PSA včetně jejich konfidenčních intervalů 
uvádí tabulka 1.
Zároveň byly na základě výše uvedených změřených 
a vypočítaných hodnot biologických variabilit PSA 
určeny i harmonizované požadavky na analytic-
kou kvalitu měření (APS) pro preciznost (CVAPS), 
bias (BAPS) a vypočteny hodnoty i pro kritickou 
(významnou) referenční změnu RCV (reference 
change value) při poklesu či vzestupu koncentrace 
PSA (tabulka 2.).
Tato nová harmonizovaná data a požadavky jsou 
naprosto zásadní pro diagnostiku a monitorování 
hladin PSA a jejich podjednotek u jednotlivých 
pacientů a pak i pro často prováděné screeningy PSA 
na lokální, národní či mezinárodní úrovni.  Z dat 
uvedených výše je například zřejmé, že kritická dife-
rence RCV pro celkový PSA se blíží 20 % a je proto 
nutné vždy důkladně zvažovat, zda rozdíl naměře-

ných hodnot u nemocného či hodnot získaných při 
screeningu je klinicky významný či nikoliv. Přitom 
rozdíl dvou výsledků měření téhož subjektu pod 
hodnotou RCV je možné považovat ještě za důsledek 
biologické variability, rozptylů/variabilit měřících 
postupů, rozdíly nad RCV za důsledek fyziologické, 
metabolické, homeostatické nebo terapeutické změ-
ny (či změny zdravotního stavu obecně).
V případě určení BV u analytů spojených s dia-
gnostikou a monitorováním diabetu mellitu postu-
povala pracovní skupina EuBIVAS odlišně (14).  
Byla provedena důkladná metaanalýza dosud pub-
likovaných dat BV pro diagnostiku a monitorování 
diabetu v dostupných impaktovaných odborných 
časopisech od roku 2014. Přitom byla prověřena 
publikovaná data BV pro stanovení desíti analytů: 
glukózy, glykovaného hemoglobinu HbA1c, C-pep-
tidu, fruktózaminu, adiponectinu, IGF-1 (insulin 
like growth factor 1), IGFBP-3 (insulin like growth 
factor binding protein 3), insulinu, laktátu a pyru-
vátu. Tedy prakticky většiny základních a důležitých 
v současnosti využívaných analytů k diagnostice 
a monitorování diabetu.  Kvalita takto získaných dat 
z posuzovaných publikací byla podrobena důkladné 
objektivní odborné prověrce kvality pomocí již 

Tabulka 1. Biologické variability stanovení PSA vyjádřené variačními koeficienty CV dle EuBIVAS 
(cit. 14; 2018)

Analyt CVA  (%) 
(95 % CI)

CVI  (%) 
(95 % CI)

CVG (%) 
(95 % CI)

Databáze- Westgard 2014
CVI  (%) CVG  (%)

tPSA 3,3 
(3 – 3,5)

6,8 
(6,1 – 7,4)

42,0 
(33,5 – 56,8) 18,1 72,4

fPSA 1,4 
(1,2 – 1,5)

7,1 
(6,5 – 7,7)

46,2 
(36,3 – 62) NA NA

cPSA 4,7 
(4,3 – 5,1)

8,8 
(8 – 9,7)

57,7 
(44,8 – 79,3) NA NA

Poměr fPSA/tPSA (%) 2,7 
(2,5 – 2,9)

5,3 
(4,8 – 5,8)

36,1 
(35 – 51,4) NA NA

Pozn.: tPSA – celkový PSA; fPSA – volný PSA; cPSA – konjugovaný PSA; CVA  - analytický laboratorní variační 
koeficient; CVI – intraindividuální biologická variabilita; CVG – interindividuální biologická variabilita; CI 
– konfidenční interval; NA – údaje nejsou dostupné

Tabulka 2. Požadavky na analytickou kvalitu měření – APS, pro stanovení PSA

Analyt CVAPS (%) BAPS (%) RCV (%) 
pokles / vzestup

tPSA 3,4 10,6 -16,0 /19,0
fPSA 3,5 11,7 -15,4 / 18,1
cPSA 4,45 14,8 -20,5 / 25,8
Poměr fPSA/tPSA (%) 2,6 9,1 -12,8 / 14,7
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dříve skupinou EuBIVAC vypracovaného algorit-
mu odhadu kvality dat BIVAC (Biological Varia-
tion Data Critical Appraisal Checklist) (16) a ke 
konečnému posouzení a zpracování bylo nakonec 
vybráno jen 47 prací obsahujících stanovení 69 
hodnot biologických variabilit pro výše uvedených 
deset analytů s věkovým rozmezím probandů 18 
až 75 let. Odhad kvality v tisku publikovaných dat 
BV dle BIVAC přitom pro hodnocení dané studie 
obsahoval 14 kritérii jako např. věk, pohlaví, počet 
zkoumaných jedinců, jejich zdravotní stav, intervaly 
odběru vzorků, doba trvání studie, použité analy-
tické metody stanovení a jejich základní analytické 
charakteristiky a spolehlivost stanovení atd. Kvalita 
a použitelnost jednotlivých publikací o BV hodno-
cená dle kritérii BIVAC za účasti řady odborníků 
byla roztříděna do čtyř kvalitativních stupňů A až 
D, přičemž publikace dle stupně A byla v souladu 
s kritérii EuBIVAC považována za nejspolehlivější. 
Po tomto třídění zůstala ve stupni A jen jedna pub-

likace a ve stupni B pak tři publikace a v případě 
stupně C se jednalo o 39 publikací a stupně D pak 
o čtyři publikace. Všechny práce pro určení hodnot 
BV u stanovení adiponectinu, C-peptidu, IGF-1, 
IGFBP-3, laktátu a pyruvátu byly hodnoceny jen 
v kvalitě dle stupně C a stupně D. Tato metaanalýza 
odhadů biologických variabilit v rámci EuBIVAC 
umožnila výše popsaným způsobem vyhodnotit, 
určit a doporučit k používání hodnoty BV u všech 
analytů s výjimkou hodnot BV fruktózaminu, 
laktátu a pyruvátu, kde byla publikovaná data shle-
dána jako nedostatečně validní (v tabulce 3 jsou 
uvedena kurzívkou). Přitom nejkvalitnější odhady 
biodat BV a největší počet dostupných prací se 
týkal dle očekávání zejména stanovení glukózy (23 
studií s 46 biodaty BV pro glukózu; z toho v této 
práci použito 11 studií) a glykovaného hemoglo-
binu HbA1c (17 studií s 32 biodaty BV pro HbA1c; 
z toho v této práci použito 16 studií), ale i zde jen 
velmi málo k hodnocení a posouzení použitých 

Tabulka 3. Biologické variability stanovení markerů diabetu mellitu vyjádřené variačními koeficienty 
CV dle EuBIVAS (cit. 15 - 2019) 

Analyt
Metaanalýza

n CVI  (%) 
(95 % CI)

CVG (%) 
(95 % CI)

Glukóza 12 4,8 
(4,7 – 6,8)

7,9 
(5,5 – 8,1)

Glykovaný hemoglobin 
HbA1c

3a 1,3 
(1,2 – 2,5)

6,7 
(5,6 – 7,5)

4b 1,3 
(1,2 -2,1)

5,0 
(3,2 – 6,8)

C-peptid 3 19,5 
(9,3 – 24)

20,8 
(13,3 – 33,1)

Insulin 5 19,1 
(15,2 – 37,1)

22,6 
(4,3 – 45,4)

Laktát 1 31 29
Pyruvát 1 15,2 13

IGF-1 2 17,5 
(9,4 – 19,8)

26,2 
(26,1 – 27)

IGFBP-3 2 10,1 15

Adiponectin
1c 1,4 4,3
1d 18,8 51,2

Fruktózamin 1 2,3 3,4
Pozn.: Nedostatečně validní data jsou uvedena kurzívkou. CI – konfidenční interval určený percentilovou 
analýzou pomocí simulační metody bootstrap (17); n – počet hodnot biologických variabilit použitých k určení 
CVI a CVG; a hodnoty BV určeny standardizovanou metodou dle IFCC v jednotkách HbA1c mmol/mol; b hod-
noty BV určeny metodou dle NGSP USA v anglosaských jednotkách HbA1c dle DCCT (%); c použitá metoda 
TF-IFMA (time resolved fluorescence method); d použitá metoda RIA (radio immunoassay)
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prací dle algoritmu odhadu kvality BIVAC dosáhlo 
stupňů kvality A a B. U ostatních analytů byl počet 
validních dat velmi nízký. Takto získané objektivní 
výsledky hodnot BV určené výpočtem pomocí 
váženého průměru uvádí tabulka 3.
Diabetes mellitus (DM) je závažným problémem 
veřejného zdraví a toto onemocnění postihuje 
více než 400 milionů lidí na celém světě, přičemž 
předpokládaná celosvětová prevalence by se měla 
zdvojnásobit přibližně do roku 2030. Je spojeno 
s rizikem vaskulárních a dalších komplikací, 
hyperglykémie a hypoglykémie a zvýšených hladin 
glykovaného hemoglobinu HbA1c. Efektivní včasná 
diagnóza a strategie řízení a monitorování DM 
nemocného jsou zásadní pro prevenci a snížení 
komplikací s diabetem souvisejících. Další bio-
chemické markery, jako je adiponectin, C-peptid, 
fruktózamin, inzulinový růstový faktor 1 (IGF-1), 
inzulinový růstový faktor vázající protein 3 (IGFBP-
3), inzulin, pyruvát a laktát svou významnou úlohu 
v diagnostice a monitorování DM mají také.  Přitom 
až na stanovení hodnot BV u glukózy a glykovaného 
hemoglobinu HbA1c je zatím k dispozici v případě 
ostatních analytů jen málo validních studií a dat. To 
je i výzvou jak pro pracovní skupinu EuBIVAS, tak 
i další odborníky k intenzivní práci na určení har-
monizovaných BV pro další výše uvedené analyty.
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