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Úvod
V kostní tkáni je zhruba 99 % vápníku ve formě
hydroxyapatitu[2]. Zbytek vápníku je obsažen
v extracelulární tekutině, kde je jedním z nejvýznamnějších kationtů[5]. Distribuce vápníku
v organismu a v plazmě je zobrazena na Obrázku
1[2]. Ionizovaný vápník je jedinou biologicky aktivní
formou vápníku, která má význam pro kontraktilitu
svalů, hemokoagulaci, nervové vedení, mineralizaci
kosti atd [4,5].
V kostní tkáni je uloženo kolem 60 % zásob hořčíku,
zbytek je uložen převážně intracelulárně [1,4] ve svalech, tkáních, erytrocytech.  Extracelulární tekutina
plazma přibližně 1 % tělesného hořčíku[1] Distribuce hořčíku v organismu a v plazmě je zobrazena
na Obrázku 2 [2]. Hořčík hraje významnou roli ve
velkém množství enzymatických reakcí, je kofaktorem nebo substrátem řady enzymatických reakcí. Má

Obr. 1 Distribuce vápníku v organismu a v plazmě
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Obr. 2 Distribuce hořčíku v organismu a plazmě

velký význam v energetickém metabolismu buňky,
snižuje nervosvalovou dráždivost, stabilizuje buněčné membrány, podporuje fibrinolýzu atd [3,4].
Stanovení ionizovaných forem iCa a iMg   je na
našem pracovišti nedílnou součástí statimových
laboratorních vyšetření.  Denně stanovíme kolem
80 vzorků iCa a iMg. Principem stanovení je přímá
ISE na analyzátoru NOVA 8 od společnosti Nova
Biomedical. Od stejné firmy jsme měli příležitost
vyzkoušet nový měřící systém StatProfile Prime,
jehož základem je kvalitní mikroelektronika, kde
všechny senzory společnost Nova Biomedical
umístila na inovativní mikrosenzorovou kartu
MicroSensor Card™. Tento analyzátor má možnost
měřit plnou heparinizovanou krev, plazmu, sérum,
moč a cerebrospinální tekutinu s kompletním
elektrolytovým profilem – Na, K, Cl, iCa, iMg.
Kalibrace je prováděna automaticky v pravidelných
časových intervalech a veškeré reagencie jsou v jednom reagenčním packu, který obsahuje i odpadní
nádobku.  Analyzátor má minimální požadavky na
údržbu. Rozsahy měření testovaných analytů u obou
analyzátorů jsou uvedeny v Tabulce 1. Ve vzorcích
krevního séra jsme stanovovali pouze iCa a iMg
a výsledky jsme porovnávali s dosud používaným  
analyzátorem NOVA 8.
Testované parametry
1. Opakovatelnost v sérii (viz Tab. 2)
Testovaný materiál: Linearity Standard Set A Level
1, lot 18087043, exp. 28.3.2020
Tři vzorky sér náhodně vybraných pacientů s nízkou,
normální a vyšší hladinou ionizovaného vápníku
2. Mezilehlé preciznost (viz Tab. 3)
Testovaný materiál: StatProfile Prime Ampule Control ES 1, lot 18267033, exp. 24.9.2020
StatProfile Prime Ampule Control ES 2, lot
18267035, exp. 24.9.2020

Tab.1 Rozsah měření testovaných analytů
Rozsah měření
Stat Profile Prime

NOVA 8

0,2 - 2,7

0,2 – 5,0

iMg (mmol/l)

0,1 - 1,5

0,1 – 2,5

pH

6,5 – 8,0

6,5 – 8,0

iCa (mmol/l)

Tab.2 Opakovatelnost
iCa
n

Pac 1

iMg

iCa

Pac 2
iMg

iCa

Pac 3
iMg

iCa

iMg

10

10

10

10

10

10

10

10

Průměr
(mmol/l)

0,57

0,30

0,31

0,19

1,33

0,63

1,43

0,52

SD

0,00

0,01

0,00

0,01

0,02

0,00

0,01

0,00

CV (%)

0,9

2,1

1,0

3,4

1,5

0,5

1,0

0,6

Tab.3 Mezilehlá preciznost
Control 1
iCa
n

Control 2
iMg

iCa

iMg

10

10

10

10

Průměr (mmol/l)

1,15

0,44

1,80

0,93

SD

0,01

0,03

0,02

0,04

CV (%)

0,5

6,7

1,2

4,5

Cílová h. (mmol/l)

1,18

0,47

1,93

1,14

BIAS (%)

-2,2

-7,1

-6,9

-18,7

3. Porovnání výsledků z obou analyzátorů (NOVA
8 a Stat Profile Prime, viz Obr. 3-6)
Během dvoutýdenního testování jsme porovnali
téměř 200 pacientských vzorků, u kterých jsme
měřili ionizovanou formu iCa a iMg  korigovanou
na pH 7,4 (na obrázku označeny NCA2 a NMG2).
Z tohoto souboru jsme vyloučili všechny vzorky, které analyzátor NOVA 8 nezměřil z důvodu překročení
horního limitu měřitelnosti  pH 7,8.  Vyloučili jsme
též vzorky iCa, které Stat Profile Prime nezměřil
z důvodu překročení spodního limitu měřitelnosti
(<0,2 mmol/l). Ke statistickému hodnocení jsme
použili program MedCalc (Passing Bablok regresi
a Bland & Altman diferenční diagramy).
Výsledky
Viz obrázky 3 až 6
Diskuse a závěr
Měření iCa a iMg na novém analyzátoru StatProfile
Prime vykazuje dobrou analytickou spolehlivost. Při
testování opakovatelnosti v sérii a mezilehlé preciz-

nosti se variační koeficienty firemních kontrolních
materiálů i sérových vzorků pacientů pohybují
u ionizovaného vápníku do 1,5 %, u ionizovaného
hořčíku do 6,7 %.

laboratorní technologie

Control 1

Oba testované analyzátory jsme porovnali na výsledcích téměř 180 pacientských vzorků v co nejširším
intervalu koncentrací. K vyhodnocení jsme použili
metodu regresní analýzy Passinga a Babloka. Výsledky z obou analyzátorů jsou velmi dobře srovnatelné,
korelační koeficient je u ionizovaného vápníku 0,99
a u ionizovaného hořčíku 0,97 (P< 0.0001).
Výsledky jsme hodnotili Bland-Altmanovými diferenčními diagramy, které u obou metod prokázaly
zanedbatelnou diferenci.  StatProfile Prime vydává
u ionizovaného vápníku v průměru o 0,3 % nižší
výsledky a u ionizovaného hořčíku v průměru
o 6,2 % nižší výsledky.
StatProfile Prime má oproti NOVA 8  pro uživatele
výhodný český software a z hlediska použitelnosti
časově omezený microsensor s kalibrátory a rea-
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Obr. 3 Porovnání výsledků nMg2

Obr. 4 Porovnání výsledků nCa2

Obr. 6 Diference výsledků iCa měřných na dvou analyzátorech (%)
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Obr. 5 Diference výsledků iMg měřných na dvou analyzátorech (%)
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genčními roztoky na 32 dní nebo na stanovení 600
vzorků. 600 vzorků je změřeno v naší laboratoři
zhruba za jeden týden, nutná výměna mikrosenzoru zvýší náklady na jedno stanovení téměř
dvojnásobně.
Na výtisku výsledků z analyzátoru StatProfile Prime
není zobrazena hodnota pH vzorku a kompletně
všechny výsledky jsou korigovány na pH 7,4. Analyzátor NOVA 8 naměřenou hodnotu pH vzorku
zobrazuje vždy a korekci neprovede už při hodnotě
pH nad 7,8.  
Analýza jednoho vzorku v karuselu na analyzátoru
StatProfile Prime trvá 90 sekund, zatímco u NOVA 8
60 sekund.
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Karusel u analyzátoru StatProfile Prime má pouze
na 10 pozic, NOVA 8 má v karuselu 30 pozic pro
pacientské vzorky.
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Nevýhodou obou analyzátorů je, že do karuselu
nelze vložit primární ani alikvotační zkumavku k naskenování čárového kódu. Čtečka čárových kódů je
sice součástí obou analyzátorů, čárový kód lze ze

zkumavky předem načíst, ale materiál k měření se
musí vždy ručně přelít do speciálního kepu.
Stat Profile Prime je pravděpodobně v současné
době jediným analyzátorem, který umožňuje měření
ionizovaných forem hořčíku.  
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