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Spravedlnost,  
reklama nebo omyl?

B. Friedecký

Odpovědi ing. Bullawovi na jeho 
otázky „k zamýšlení“, obsažené 
v jeho velmi kontroverzním sdělení 
z FONS 1/2011 
Toleranční limity, používané v SEKK, patří mezi 
méně náročné. Jsou shodné s limity CAP USA 
a měkčí, než limity skandinávské a australské. Méně 
náročné jsou pouze limity německé. Operování 
s údajně tvrdými kontrolními limity SEKK není 
pravdivé. 
Je pravda, že v cyklu DGKL ze září 2010 došlo 
k rozšíření kontrolního limitu jednorázově na 39 %. 
Má se takový přístup považovat za standardní? Proč 
by se program SEKK nemohl vyvarovat přístupu 
německých kolegů, jestliže ho považuje za mylný?  
Standardně používají programy EHK jiné a inteli-
gentnější taktiky, jak se nedostat do kolize zájmů 
s laboratořemi a výrobci. Vyhýbají se kontrolním 
vzorkům pod 200 µmol/l. Takové vzorky se skutečně 
hodnotí bez problémů pro poskytovatele i účastníky 
a bez ohledu na specifičnost použité metody. A také 
bez ohledu na pacienty, pro které jsou právě takto 
z hodnocení vynechávané výsledky nejzávažnější. 
V SEKK jsou obvykle tři z ročních čtyř cyklů složeny 
z bezesporných vzorků a laboratoř má dost příleži-
tostí získat dokument o způsobilosti
Jaffého metoda je velmi nespecifická. To neznamená, 
že je, jak emfaticky uvádí R. B. zatracovaná, ale že 
je (celosvětově) preferována podstatně větší speci-
fičnost enzymatické metody. Zatracení je básnický 
nebo teologický pojem a informační bulletin není 
nejvhodnějším prostorem pro jeho používání.
Prohlásit metody Jaffé a enzymatickou za ekvivalent-
ní je (jistě nechtěný) cynický výsměch mnohaletému 
standardizačnímu mezinárodnímu úsilí a pohrdání 

právem pacientů na bezpečnost. Je to také jasný 
symptom neznalosti současného stavu analytických 
poznatků ve světě a čtenářské i studijní jalovosti.

Pár otázek ing. Bullawovi:
Je seriózní řešit problém nespecifičnosti metody 
a komutability kontrolních materiálů měřením 
vzorků pouze diagnostickým kitem BLW? Není to 
spíš metodologická katastrofa? Nebo opravdu jde 
o firemní reklamu?
Jak byla určena ve vašem experimentu hodnota bias? 
Paralelním změřením referenční metodou nebo 
změřením SRM-NIST 967, tedy postupem lege artis 
nebo jinak? Výsledky, které uvádíte v nedobře po-
psaných tabulkách, jsou zcela nejasné a domnívám 
se, že nemají nějakou informační hodnotu. Vypadá 
to, jakoby byly výsledky pacientských sér přepočte-
ny pomocí hodnot SRM NIST 967. Drahý způsob 
kompenzace Jaffého reakce, podstatně dražší, než 
enzymatická metoda! Otázkou zůstává, zdali nebylo 
ve Vašich měřeních opomenuto stejným přepočtem 
korigovat i výsledky měření kontrolních materiálů.
Pokud ne, diference mezi kontrolními materiály 
a pacientskými séry by byla vysvětlena mnohem 
jednodušeji, než se snažíte Vy. Z Vámi prezento-
vaných výsledků jsem nebyl schopen tuto bizarní 
možnost vyloučit.  
Proč ve vaší práci není uvedena ani jedna citace 
odborného textu? Znáte přece pravidla komunikace 
v experimentálních vědách.
Proč začínáte diskuzi aniž disponujete základními 
znalostmi problematiky? Ta je navíc uvedená velmi 
podrobně na webových stránkách SEKK (www.sekk.
cz/info), ale Vaše znalost tohoto materiálu nebyla 
v textu vašeho článku znát.
Na závěr si vás dovoluji upozornit, že pokud máte 
opravdu k dispozici kit, založený na Jaffého metodě, 
který poskytuje pravdivé výsledky v celém měřeném 
rozsahu koncentrací kreatininu a eliminuje nespe-
cifičnost Jaffého reakce, můžete ovládnout světový 
trh. Nikdo jiný nic takového nemá! 


