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Preanalytické, 
analytické 
a postanalytické 
aspekty stanovení 
kardiálních troponinů 
a natriuretických 
peptidů
B. Friedecký, J. Kratochvíla

Text byl vytvořen jako možný podklad analytické 
části plánované inovace doporučení ČSKB o kardiál-
ních markerech a zde je použit jako informační zdroj 
pro pracovníky klinických laboratoří a účastníky 
programu externího hodnocení kvality.

Analytické charakteristiky metod 
stanovení kardiálních troponinů 
a natriuretických peptidů
Jsou soustředěny do šesti tabulek, publikovaných 
v prosinci 2019 experty IFCC a její edukační komisí 
„Clinical Applications of Cardiac Bio-Markers 

(C-CB)“. Lze je najít a stáhnout z webové stránky 
https://www.ifcc.org/ifcc-news/archive-2019/2019-
02-14-c-cb-tables/.
V tabulce 2 nalezneme základní klíčové charakteris-
tiky metod jednotlivých výrobců, uvedené v tomto 
materiálu IFCC C-CB pro jednotlivé typy metod.

Diagnóza AMI a kardiální troponiny
Čtvrtá univerzální definice AMI považuje troponiny 
cTnI a cTnT za jediné, a rovnocenné markery této 
diagnózy [1]. Definice rozlišuje mezi:
l kardiálním poškozením (cardiac injury) 
l akutním infarktem myokardu (AMI). 
K diagnostice jednoho z obou stavů stačí jediná kon-
centrace nad hodnotu 99. percentilu. K diagnostice 
akutního infarktu je nutná kromě zvýšení cTn nad 
99 percentil přítomnost aspoň jednoho z charakte-
ristických klinických symptomů.
Akutní infarkt myokardu má podle této definice pět 
typů, přitom typy 4 a 5 souvisí s invazivními zásahy 
na myokardu. Typ 4 s perkutánní koronární inter-
vencí (PCI) a typ 5 s aortokoronárním bypassem 
(CABG). V obou těchto případech jsou doporučené 
rozhodovací hodnoty definovány jako násobky 99. 
percentilu.

Tabulka 1. Šest souborů dat analytických charakteristik, uveřejněných experty IFCC-C-CB na podkladě 
informací od výrobců IVD

Tabulka Analytická data jednotlivých stanovení
1 Stanovení BNP, NT-proBNP, pro-ANP
2 Stanovení „contemporary“* cTnI a cTnT
3 Stanovení hs cTnI a hs cTnT
4 Stanovení POCT cTnI, cTnT
5 cTn I/T a analytické interference hemolýzy a biotinu
6 Natriuretické peptidy a analytické interference hemolýzy a biotinu

*“Contemporary“ přitom označuje všechna současná  non-hs stanovení troponinů (viz. níže)

Tabulka 2. Charakteristiky metod stanovení a interpretace kardiomarkerů – prosinec 2019

Parametr (analytická charakteristika) Jednotka
Mez blanku (LoB) ng/L
Mez detekce (LoD) ng/L
Variační koeficient (CV) pro 99 percentil %
Koncentrace pro CV = 20 % ng/L
Koncentrace pro CV = 10 % ng/L
Referenční populace počet probandů, muži, ženy Počet (n)
99 percentil všech testovaných (mužů a žen) ng/L
Četnost kvantifikovalelných výsledků mezi LoD a 99 percentilem %
Vzorky – typ matrice a separace -
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Hodnoty troponinů mohou být zvýšené z řady 
jiných příčin. Ty jsou rovněž uvedené v doporučení 
o čtvrté univerzální definici AMI. Definice doporu-
čuje používat k diagnóze AMI vysoce citlivé metody 
(hs) stanovení cTn.

Meze blanku (LoB), detekce (LoD) 
a stanovitelnosti (LoB) a preciznost 
měření 
Hodnoty mezí blanku a detekce jsou standardní sou-
částí dokumentace výrobců. Pro hs cTn metody jsou 
typické hodnoty LoD v rozmezí asi 1 až 5 ng/L.
(systém Singulex má tuto hodnotu hluboko pod  
1 ng/L). Počet kvantifikovaných výsledků mezi kon-
centracemi LoD a 99 percentilu je podle požadav-
ků na jejich definici nad 50 %, přičemž některé 
soudobé metody dosahují až 99 % těchto výsledků 
(Singulex). Metody s násobně vyššími hodnotami 
LoD a násobně nižším počtem nekvantifikovaných 
(cenzorovaných) výsledků v intervalu mezi LoD 
a 99 percentilem (obvykle v rozmezí 1 až 5 %) jsou 
označovány jako „contemporary“. “Contemporary“ 
metody nejsou v současnosti pro diagnózu AMI 
doporučené, ale zatím ani zavržené a jsou stále 
ještě zcela obvyklé například při stanovení cTn 
metodami POCT. 
Hodnoty LoQ (mez stanovitelnosti) nebývají 
výrobci uváděné a jsou zaměňované s LoD. Za 
LoQ meze lze považovat údaje „Koncentrace pro 
CV = 20 % a 10 % v tabulkách IFCC-C-CB, neboť 
souvisí se schopností dosáhnout určité hodnoty 
celkové chyby či nejistoty měření.“ Více o tom [2, 
3]. Problém spolehlivosti velmi nízkých koncent-
rací hs cTn je diskutovaný v práci [4], kde se uvádí, 
že pro cTn ≤10 ng/L dosahuje hodnota nejistoty 
(chyby) až asi 35 %. Také podle údajů z jiného 
zdroje [5] vykazují hodnoty preciznosti, získané 
analýzou kontrolních vzorků při koncentraci pod 
10 ng/L hodnot CV významně vyšších, než 10 %. 
Přitom požadavek na preciznost měření pro kon-
centrace cTn ≥ 99 percentilu je právě CV ≤ 10 %. 
Za hranici klinické použitelnosti výsledku je již 
tradičně považována hodnota CV = 20 % a méně 
precizní výsledky jsou považovány za již klinicky 
nepoužitelné.
Je velmi důležité používat ke kontrole kvality kon-
trolní vzorky s koncentrací blízkou hodnotě 99 
percentilu a získávat tak i informace o hodnotách 
LoQ/ LoD [5].
Podle autorů doporučení americké společnosti pro 
klinickou chemii (AACC/Task Force), v současnosti 
přeměněného na již zmíněnou komisi IFCC-C-CB 
[6] mají být hodnoty LoD jednou ročně validová-
ny. Experimentální validace je však velmi obtížná 

a nemá definovány ani jednoznačné postupy, ani 
dostupné materiály. Nicméně periodická revize 
dat z dokumentace výrobců je nezbytná a hod-
noty LoD mají být integrální součástí laboratorní 
dokumentace a komunikace, přístupné klinickým 
pracovníkům.

Kontrola analytické kvality měření
Ideální je použití tří koncentrací kontrolních mate-
riálů [6]:
l s hodnotou mezi LoD a 99 percentilem (nebo 

alespoň 99 percentil a dolní mez referenčního 
intervalu (LRL – lower reference limit)

l s hodnotou v rozmezí 99 percentilu a jeho mírně 
zvýšené hodnoty (o asi 20 %)

l s vyšší hodnotou uvnitř pracovního rozsahu 
měření.

99 percentily
Hodnoty 99. percentilů jsou rozdílné u různých 
metod (rozsah max/min asi 3,0 ng/L).
Hodnoty hs cTn a natriuretických peptidů a tím 
i hodnoty 99. percentilů jsou závislé na pohlaví. Tato 
skutečnost neplatí u „contemporary“ metod a není 
dostatečně respektována ani u stanovení metodami 
POCT. Respektováno je to u hs cTn metod, kde 
výrobci (viz. tabulka 2) udávají tři hodnoty: pro celý 
soubor, pro muže, a pro ženy. 
Závislost na věku je u hs cTn často pozorována, ale 
zůstává kontroverzní a nebývá vyhodnocovaná [7]. 
Závislosti na věku pro natriuretické peptidy jsou 
naopak v tabulkách uváděny a měly by být respek-
továny. Pro klinické laboratoře je znalost a používání 
dat výrobců o hodnotách 99. percentilů hs cTn a dol-
ních mezí referenčních intervalů u natriuretických 
peptidů zásadní. 
Text čtvrté univerzální definice AMI navrhuje jako 
rozhodovací limity hodnotu 5x 99 percentil pro typ 
4 a 10x 99 percentil pro typ 5. Při stanovení násob-
ků 99 percentilu však byla zjištěna podstatně nižší 
srovnatelnost diagnostických klasifikací u různých 
metod, než u detekce typů 1, 2 a 3 [8]. 

Rule out 
Možnost použití tohoto principiálně progresivnější-
ho hodnotícího postupu by měla být vázána pouze na 
použití hs cTn metod a vyloučena u „contemporary“ 
měřících metod. Problém samotných delta hodnot 
je ztížen růzností časových algoritmů a vyžaduje 
další studium. V každém případě by tento koncept 
měl být založen na biologické variabilitě (znalosti 
hodnoty RCV – reference change value), což před-
pokládá zapojení laboratoře do procesu klinické 
interpretace výsledků měření, které je zatím v ČR 
velmi nízké.
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Matrice vzorků a analytické 
interference
Materiály IFCC C-CB obsahují důležité informace 
o matricích vzorků pacientů, vyžadující pozornost 
laboratoří a tomu odpovídající dokumentační 
a informační činnost. Data o vhodnosti matricí 
vzorků u jednotlivých metod/systémů jsou značně 
rozdílná a najdou se i diference mezi produkty stej-
ných výrobců. Spektrum akceptovatelných vzorků 
se pohybuje od séra přes plazmu s různými antikoa-
gulačními přísadami až po plnou krev (tu zejména 
u POCT metod, často alternativně s plazmou).
Z analytických interferencí jsou zpracované a doku-
mentované interference hemolýzy a biotinu. Zejména 
u interferencí biotinu, vázaných na použití metod 
s biotin-streptavidinovými vazbami je vývoj situace 
nutné pozorně sledovat, neboť není ukončený [9]. 
Podrobnější data o interferencích biotinu lze nalézt 
v dokumentu AACC [10]. Interference biotinu 
mohou snadno způsobit snižování hodnot 99 per-
centilů a tím i změny diagnostické klasifikace AMI 
podle čtvrté univerzální definice.  Shrnujeme je do 
tabulky 3 s vědomím, že její data by se měla měnit tak 
rychle a výrazně, jak rychlá a účinná budou opatření 
výrobců, doporučená v roce 2017 organizací FDA 
(Food and Drug Administration USA). Ta doporučila 
výrobcům testovacích souprav a přístrojových platfo-
rem úpravy jejich analytických metod a postupů tak, 
aby vedly k zvýšení mezí interference biotinu na hod-
noty: biotin ≥ 1200 µg/L. Tyto úpravy probíhají a je 
třeba je sledovat. Snižování rizik interferencí biotinu 
vede k redukci rizik péče o pacienty, spolehlivěji než 
občasná bagatelizace problému některými výrobci, 
která naopak riziko představuje. 

Postanalytická fáze - jednotky 
výsledků měření
U stanovení hs cTn a natriuretických peptidů jsou 
obecně doporučované jednotky ng/L. Pokud se 
použijí jiné či násobné jednotky, musí se dbát, aby 
nedocházelo ke změně číselných hodnot.

Interpretace (post post analytická 
fáze)
Experti IFCC-C-CB doporučují aktivní účast klinic-
ké laboratoře na komunikaci s kliniky i s podílem 
na interpretaci. Klíčové interpretační aspekty jsou 
zejména následující:
l Řádná a důsledná informace o preanalytických 

faktorech
l Čas odezvy (TAT) pod 60 minut. Klíčové 

zejména pro realizaci dvou a jednohodinových 
odběrových algoritmů (delta hodnoty)

l Podrobné informace v situaci, kdy v oblasti 
téhož zdravotnického zařízení fungují dva 
(nebo i více) rozdílné analytické měřicí systémy. 
Typicky může jít o vztah mezi metodami POCT 
a laboratoří. Podle dat IFCC C-CB se pohybují 
hodnoty LoD u POCT metod v intervalu 1 až 50 
ng/L. Je velmi obtížné sladit například úroveň 
klinické citlivosti a specifičnosti laboratorních 
a POCT metod Roche, s velmi rozdílnými hod-
notami LoD (14 ng/L pro metodu hs cTnT a 50 
ng/L pro metodu cTnT POCT Cobas h 232) bez 
rizika péče o pacienty.

Spolehlivé informace o analytické a biologické vari-
abilitě, poskytované klinikům jsou velmi důležité 
právě ke klinické interpretaci. Problém je nejlépe 
řešitelný stanovením a dokumentací RCV v klinic-
kých laboratořích.

Co prozrazují dotazníky SEKK? [11]
V roce 2019 v ČR a SR používá přibližně 90 % 
laboratoří metody hs cTnI/T.  95 % hodnot 99 per-
centilů bylo použito z dokumentace výrobců, zbytek 
stanoven jako koncentrace s hodnotou CV ≤ 10 %. 
Nepoužívá se dat, získaných na podkladě vlastních 
výsledků, což lze v kontextu s realitou v laboratořích 
hodnotit jako pozitivní fakt. Zatím nebyla vyhodno-
cena intenzita používání hodnot, specifických pro 
pohlaví. Násobky hodnot 99 percentilů, doporučené 
jako rozhodovací limity pro CABG a PCI se u nás 
zatím používají jen zcela ojediněle.

Tabulka 3. Aktuální (leden 2020) data výrobců o interferenci biotinu u kardiálních markerů.

Metoda/Analyt Mez interference biotinu (µg/L)
Roche hs cTnT 50
Roche hs cTnT nová verze 2019 1200
Roche NT-proBNP 30
Siemens hs cTnI (podle typů) 20 až 100
Siemens BNP 250
Vitros hs cTnI 10
Vitros NT-proBNP 20
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Delta hodnot a rule out postupy použilo v roce 2019 
přibližně 21 % laboratoří a jen v 15 % byla uvedena 
konkrétní data velmi roztříštěného charakteru 
o velmi malé informační hodnotě.
U stanovení natriuretických peptidů se jako rozho-
dovací meze používají dolní hodnoty referenčních 
intervalů, diskriminované výrobci vždy podle věku 
a často i podle pohlaví. V laboratořích ČR a SR 
zohlednilo věk pacientů při prezentaci rozhodovací 
meze v roce 2019 jen 26 % účastníků dotazníku 
EHK. Molární jednotky, dosud používané v řadě 
klinických laboratoří, by měly být zaměněny za 
hmotnostní jednotky.
Podle odpovědí na dotazník v roce 2019 se klinické 
laboratoře podílejí na interpretacích a na komento-
vání výsledků měření jen v minimálním rozsahu.
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