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Zhodnocení modifi-
kované metody pro 
stanovení  CRP

L. Šprongl

Úvod
V určité  době  populární  metoda  vysoce  citlivého 
stanovení CRP nenápadně mizí z portfolia základ-
ních  metod.  Nedostatečná  horní  mez  pracovního 
rozsahu,  nutnost  dvou  různých  metod,  zvýšené 
náklady  a nedostatečná  klinická  výtěžnost  jsou 
zřejmým  důvodem  pro  omezování  použití  těchto 
metod. O to častější je použití tzv. „wide range“  me-
tod, tedy metod s rozšířeným pracovním rozsahem. 
Dolní  mez  stanovení  se  pohybuje  místo  jednotek 
mg/l v desetinách (vysoce citlivé – hs -  v setinách), 
horní mez je ale mezi 300 – 500 mg/l (oproti něko-
lika desítkám mg/l u hs metod). Tyto metody mají 
dostatečnou  mez  stanovitelnosti  i pro  hodnocení 
rizika aterosklerózy. Zároveň jsou díky pracovnímu 
rozsahu  vhodné  i pro  obvyklé  použití  stanovení 
CRP – hodnocení zánětu. Jednou z těchto souprav 
je i LT CRP-HS II od firmy WAKO. Zde je rozšíře-
ného pracovního rozsahu dosaženo díky optimální 
kombinaci různě velikých latexových částic.

Použité přístroje, reagencie 
a postupy
Byla  testována  souprava  LT  CRP-  HS  II  (Wako 
Pure  Chemical  Industries  LTd,  Osaka,  Japonsko) 
za použití kalibrátoru LT CRP-HS Calibrator Set. 
Principem  stanovení  je  imunoturbidimetrická 
metoda založená na reakci proteinu se specifickou 
protilátkou  proti  lidskému  C-reaktivnímu  pro-
teinu  za  přítomnosti  latexových  částic.  Vznikající 
imunokomplexy způsobují tvorbu zákalu, který je 
přímo úměrný koncentraci C-reaktivního proteinu 
ve vzorku a lze jej měřit při 340 nm. Souprava byla 
testována  na  biochemickém  analyzátoru  ADVIA 
1800 (Siemens Healthcare Diagnostics, Tarrytown, 
USA). Byly použity kontrolní materiály Liquicheck 
Immunology controls  (BioRad, Irvine, USA), jako 
reagencie pro srovnání byla použita souprava CRP 
II  ADVIA (Siemens Medical Solutions, Tarrytown, 
USA). Reagencie pro hodnocení interferencí: Hemo-
globin (Sigma, USA), Bilirubin mixed isomers (Sig-
ma, USA), Intralipid (Infusia, ČR). Jako pacientské 
vzorky byla použita vybraná anonymní séra a jejich 
pooly z provozu CL Šumperské nemocnice a.s. 
Validační protokol vychází  z  „Doporučení k pro-
vádění  validace  a verifikace  analytických  metod 
v klinických laboratořích“ vydaného ČSKB ČLS JEP 

v listopadu 2010. Hodnoceny tedy byly: Mez detekce, 
mez stanovitelnosti, horní mez pracovního rozsahu, 
výtěžnost,  opakovatelnost,  mezilehlá  preciznost, 
pravdivost, vliv interferencí séra, stabilita reagencií 
v přístroji a bylo provedeno porovnání se stávající 
metodou.

Postupy a výsledky

Mez detekce a stanovitelnosti:
Změří se dvacetkrát v sérii slepá (nulový kalibrá-
tor),  vypočte  se  směrodatná  odchylka  výsledků 
měření.  Trojnásobek  směrodatné  odchylky 
přepočítaný  pomocí  kalibračního  faktoru  na 
koncentraci daného analytu je považován za mez 
detekce. LD = 3 sbl,
Sbl = 0,00026 tj. 0,04 mg/l, výsledná mez detekce je 
0,12 mg/l.
Mez stanovitelnosti je vyjádřena jako LQ = 9,12 sbl  , 
(předpokládaná hodnota nejistoty = 10 %). Výsledná 
mez stanovitelnosti je 0,39 mg/l.
Pracovní rozsah:
Jako vzorky se použily pacientské vzorky. Základem 
byl vzorek o nulové koncentraci měřeného analytu, 
označený jako L (low, nízký) a vzorek o extrémně 
vysoké koncentraci, která je v oblasti předpokládané 
horní meze pracovního rozsahu měření, označený 
jako H (high, vysoký).
Připravila se řada 5 vzorků:
vzorek 1  jen H
vzorek 2  75 % H  + 25 % L
vzorek 3  50 % H  + 50 % L
vzorek 4  25 % L  + 75 % L
vzorek 5    jen L

Každý vzorek se změřil třikrát. Vypočítány byly 
průměrné  hodnoty  každého  ze  3  měření  a  byl 
sestrojen  graf.  Zjištěná  linearita  je  minimálně 
do 420 mg/l.
Výtěžnost: 
K  pacientskému  vzorku  o  nízké  koncentraci  se 
přidalo  jednak  10 %  objemu  vzorku  o  známé 
vysoké  koncentraci  a  jednak  10 %  nulového 
kalibrátoru. Takto se připravilo  5 dvojic vzorků, 
měřilo se v dubletu. Spočítána byla  výtěžnost R 
v procentech. 
Zjištěná výtěžnost je 99,5 %

Opakovatelnost:
Byly  použity  pacientské  vzorky  a provedeno  20 
měření  každého  vzorku  během  jednoho  dne,  ná-
sledně vypočten průměr, směrodatná odchylka SD 
a variační koeficient CV.
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Tabulka 1: Opakovatelnost

INTRA-ASSAY 
n  = 20

Průměr 
(mg/l)

SD 
(mg/l)

CV 
(%)

Vzorek 1 6,585 0,106 1,61
Vzorek 2 51,01 0,333 0,65

Mezilehlá preciznost:
Měřeno na kontrolních materiálech s deklarovanou 
cílovou hodnotou na 2 různých koncentracích. Mě-
ření bylo provedeno v průběhu 10 všedních dnů po 
sobě ve dvou sériích s časovým rozdílem minimálně 
2 hodiny. Následně vypočten průměr, SD a CV.

Tabulka 2: Mezilehlá preciznost

INTER-ASSAY 
n  = 20

Průměr 
(mg/l)

SD 
(mg/l)

CV 
(%)

Vzorek 1 6,48 0,089 1,38
Vzorek 2 49,30 0,36 0,74

Pravdivost:
Využity výsledky z měření výtěžnosti. Výchylka je 
- 0,5 %

Porovnání metod:
Měření  bylo  provedeno  na  40  vzorcích  pacientů, 
každý vzorek se oběma metodami analyzoval dva-
krát, a to jako 2 různé vzorky ve 2 různých bězích 
(tj.  ne  hned  za  sebou).  Doba  měření  byla  5  dní, 
k vyhodnocení  použita  lineární  regresní  analýza 
podle Passing-Babloka.
Výsledky: n = 40, r = 0,999, y = 1,008x + 0,88 mg/l
Materiálové interference:
Postupováno dle výše uvedeného doporučení. Vý-
sledky: Bilirubin – do 1,0 g/l; Hemoglobin – do 10 
g/l; TG – do 5 mmol/l.
Stabilita v přístroji:
Bylo prováděno měření kontrol na dvou hladinách 
s nedoplňovaným a neměněným reagenčním rozto-
kem a hodnoceno, zda odchylka od cílové hodnoty 
nepřekračuje 10 %.
Stabilita reagencie v přístroji je minimálně 6 týdnů. 
Po celou dobu není nutné metodu kalibrovat.

Závěr
Metoda plně vyhovuje požadavkům na ní kladeným 
z hlediska požadované analytické účinnosti. Vzhle-
dem k těmto parametrům a dostatečné stabilitě je 
vhodná pro použití v klinických laboratořích.


