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Nové pracovní 
skupiny IFCC 
reflektují nové 
možnosti a problémy 
laboratorní medicíny

B. Friedecký, J. Kratochvíla

IFCC - International Federation of Clinical Che-
mistry and Laboratory Medicine WG - Working 
Group (pracovní skupina)
Jejich vznik je motivován novými akutními potře-
bami laboratorní medicíny:
l kapalnými biopsiemi pro precizní medicínu 

(cfDNA)
l možností zlepšení diagnostiky zánětlivých one-

mocnění (prokalcitonin)
l personalizací terapie diabetu (CGM)
l aktuálními změnami v stanovení a terapii lipidů 

u dyslipoproteinémií. 

Pracovní skupina IFCC WG 
cfDNA (Cell free DNA and related 
circulating biomarkers)
Pracovní skupina byla ustanovena v roce 2019 [1]. 
Předmětem činnosti jsou „kapalné biopsie“, to je 
vyhledávání mutací vybraných genů, spojených 
s často frekventovanými tumory (total mutation 
burden - TMB) v krevní plazmě. „Zlatým standar-
dem“ je vyšetřování mutací těchto genů provedené 
ve vzorcích tumorových tkání. Kapalnými biopsie-
mi se přitom označují postupy určené pro vzorky 
tělesných tekutin, zejména lidské plazmy. Použití 
„kapalných biopsií“ má za cíl posunout laboratorní 
vyšetřování malignity do oblasti diagnostického 
screeningu a kontroly terapie. A to pak patrně 
směřuje od laboratoří patologických a genetických 
oddělení pomalu i do ostatních rutinních klinických 
laboratoří. Problémy „kapalných biopsií“ patří do 
oblasti precizní medicíny, spojené s využíváním 
souborů „big data“ a dalších prvků digitalizace 
laboratoří („machine learning“ postupy). 
Plán činnosti pracovní skupiny: 
l Preanalytika- její vliv je natolik silný, že vyvstává 

nezbytnost její standardizace
l Návrhy programů externího hodnocení kvality 

(EHK) - bez tohoto programu nemá aplikace do 
rutinního procesu cenu 

l Limity přijetí a převzetí těchto programů (bez 
nich nemají cenu zase programy EHK) 

Komentář
Jako analyty kapalných biopsií lze očekávat zejmé-
na:
l cfDNA - cirkulující (cell-free) DNA
l ctDNA - cirkulující (tumor) DNA
l ctc  - cirkulující tumorové buňky 
l miRNA - soubor cirkulujících mikroRNA
Metody stanovení
K hodnocení mutací vybraných genů (BRAF, KRAS, 
EFGM i dalších) se používá
l qPCR (PCR v reálném čase)
l dPCR (digitální PCR s použitím čipové techno-

logie, např. metoda BEAMing
l NGS (next generation sequenation) 
K uvedené metodologii je dostatek dat, nicméně 
vyžadují spolupráci s pracovníky laboratoří klinické 
genetiky a patologie.
Poznámka: 
V listopadu 2019 uveřejnila Národní zdravotní 
pojišťovna USA Medicare ceník provedení kapal-
ných biopsií u některých typů nádorů. V němec-
kém systému EHK RfB Bonn existují vedle jiných 
i programy ctDNA a DNA-izolace. SEKK Pardubice 
připravil na rok 2020 program CRC (Kolorektální 
karcinom) k sekvenaci a vyhodnocení mutací ve 
vzorcích tumorových tkání. Zájem o tuto proble-
matiku „precizní medicíny“, které je určena klíčová 
role jak v onkologii, tak v digitalizaci laboratorních 
procesů je na rozdíl od světa zatím v klinické bio-
chemii ČR minimální. Stačí si prostudovat vědecký 
program světového kongresu laboratorní medicíny 
IFCC v Soulu 2020. To není příznivá zpráva pro 
budoucnost klinických laboratoří.

Pracovní skupina IFCC WG CGM 
(Working Group on Continuous 
Glucose Monitoring)
Pracovní skupina byla ustanovena v roce 2019 [2]. 
Reflektuje rychle rostoucí personalizovaný přístup 
k managementu diabetu, zejména diabetu 1. typu 
u dětí a adolescentů aplikací kontinuálního sledová-
ní glukózy v intersticiální tekutině. A zejména pak 
potřebu vyřešit jeho základní nedostatky – chybějící 
metrologická návaznost kalibrace a průběžná kont-
rola analytické kvality. Tomu odpovídají i cíle, které 
si pracovní skupina zvolila: 
l Ustanovení metrologické návaznosti na refe-

renční materiály a metody
l Vývoj, sledování, hodnocení analytické kontroly 

kvality měření
l Tvorba kritérií přijatelnosti výsledků měření 

(analogická ke kritériím pro glukometry daným 
normou ISO 15197).
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Komentář:
Navzdory své důležitosti není dosud znám rutinní 
způsob kontroly analytické kvality používaných sys-
témů kontinuálního monitorování glukózy (CGM). 
Ani problém průběžné rutinní kalibrace měřicích 
systémů CGM není exaktně vyřešený. Používá se 
buď kalibrace glukometrem uživatele, aniž je známo, 
zda je validovaný, nebo jen „pseudokalibrace“ na 
firemní kalibrační faktor bez údaje o metrologické 
návaznosti (a tento postup je často mylně označo-
vaný jako bezkalibrační).

Pracovní skupina IFCC WG APO 
MS (Apolipoproteins by Mass 
Spectrometry)
Pracovní skupina ustanovena v roce 2017 [3]. Cíle:
l Vytvoření a validace referenčních systémů sta-

novení apolipoproteinů A I, B, C I, C II, C III, 
E a apolipoproteinu (a)

l Referenční metody LC-MS/MS
l Primární a sekundární referenční materiály
l Komutabilní referenční a kontrolní materiály
l Standardizace stanovení s metrologickou návaz-

ností dle normy ISO 17511.
Komentář
Nový text doporučení ESC (European Society of 
Cardiology) o dyslipidemii z roku 2019 [4] používá 
jako zásadního kritéria rizika kardiovaskulárních 
chorob cílových hodnot LDL cholesterolu s hod-
notami rozhodovacích mezí dělených do skupin 
podle velikosti rizika vzniku kardiovaskulárních 
chorob. Stanovení hodnot LDL cholesterolu není 
dostatečně standardizované, jsou pozorovány 
rozdíly mezi použitými metodami měření a také 
významné problémy s komutabilitou kontrolních 
materiálů, a to i když se použije k jejich vytvoření 
směs nativních sér. Text doporučení ESC uvádí 
možnost alternativního použití hodnot apolipopro-

teinu B namísto hodnot LDL cholesterolu. Závažné 
problémy, způsobené rozdílnými jednotkami měření 
(molární vs hmotnostní) jsou též pozorované u apo-
lipoproteinu (a). Také z těchto důvodů je vytvoření 
referenčních měřicích systémů pro apolipoproteiny 
tak významné. 

Pracovní skupina IFCC WG PCT 
(Standardization of Procalcitonin 
assays)
Ustanovena v roce 2018 [5]. Cíle:
l Primární referenční materiál pro stanovení 

prokalcitoninu
l Referenční metoda ID-MS pro měření prokal-

citoninu
l Komutabilní materiály pro EHK.
Komentář
Srovnání rutinních metod stanovení prokalcito-
ninu, založených na soupravách různých výrobců 
(asi 10), ukazuje výskyt signifikantních rozdílů (až 
39 %), zejména u hodnot blízkých diagnostickým 
rozhodovacím mezím. Standardizace významně 
zlepší úroveň klinické interpretace tohoto důležitého 
analytu. 
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