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Netrpíme  umanutostí  
a některými 
manažerskými  
syndromy? 
Friedecký B.,  Kratochvíla J.

Žijeme ve světě, který je prostoupen skrz naskrz vědou, 
a ta je jak úplná, tak reálná. Nemůžeme jej proměnit 
ve hru jednoduše jen tím, že zvolíme klub, kterému 
budeme fandit.

Jacob Bronowski 

Kvalita uveřejňovaných odborných informací je 
integrální složkou kvality v obecném smyslu slo-
va. Článek kolektivu Čermák, Kubíček, Klimíček 
o porovnatelnosti dvou šarží metody Elecsys  tro-
ponin Ths, uveřejněný v Labor Aktuell 01/14 na 
s.14 až 16 je pěkným příkladem účelové manipulace 
s fakty, týkajícími se hodnocení analytické kvality 
výsledků měření, vzniklým náhradou střízlivého 
vědeckého způsobu uvažování způsobem málo 
střízlivým, vlastním řadě manažerů, politiků a velké 
většině žurnalistů.  

Vztah k externím datům
Ten by měl být samozřejmě vždy seriózní. Sle-
dovaný článek se však tímto problémem nijak 
nezatěžuje. Podle autorů byl cyklus EHK SEKK 
Kardiální markery KM1/13  údajně nehodnocený, 
ve skutečnosti však hodnocený byl. Výsledky tohoto 
„nehodnoceného“ cyklu lze nalézt na www.sekk.cz 
a nehodnocené byly, mimochodem po předchozí 
domluvě s firmou, (kde jsou zásady gentlemanství?) 
pouze výsledky cTnT. 
Problém spočívá zřejmě v tom, že skutečnost neby-
la ex post shledána v souladu s představou autorů, 
ale s tím  musí občas počítat i o pár řádů větší 
autority. Youdenův graf, popsaný v inkriminované 
práci jako graf podobný tomu, co byl uveden ve 
zprávě SEKKu, rozhodně není tím, za co se vydává. 
Stačí vizuální konfrontace se skutečně uvedeným 
Youdenovým grafem z komentáře k cyklu KM1/13. 
Z tohoto skutečně uvedeného Youdenova grafu 
v našem komentáři totiž plyne, že skupina klinic-
kých laboratoří na Slovensku, používající stejné 
platformy (Elecsys) a stejné šarže reagencií pro 
stanovení hs cTnT jako laboratoře české, prakticky 
žádné problémy v cyklu KM1/13 nezaznamenala! 
Jde tedy o jasné zkreslení skutečnosti ve prospěch 
firmy a autorů. Jinak řečeno, jde o potlačení 

skutečnosti, že existují podmínky, kdy je i u kon-
trolních materiálů srovnatelnost dosažitelná. To 
koneckonců u stanovení hs cTnT ukazují výsledky 
řady jiných cyklů EHK, včetně hned následujícího 
cyklu KM2/13.

K serióznosti sdělení musí být použito seriózní 
jazykové komunikace, založené na stejném slovním 
kódu. Například výraz „reasignovaná cílová hod-
nota“ je nerozluštitelný slang. Užíváním slangu se 
(snad) pobavíme (Ruda z Ostravy, brněnský hantec), 
ale nedomluvíme. Víc to vypoví o autorovi a jeho 
odborném vybavení, než o předmětu sdělení. Ozna-
čovat koncentraci 10 ng/l jako horní limit měřicího 
rozmezí cTnT-hs a následně koncentraci/hodnotu  
13 ng/l jako spodní hranici limitu kvantifikace 
metody je rovněž krajně nezvyklé a nepomůže 
v orientaci čtenáře.

Možný problém s nekonzistentně nakalibrovaný-
mi šaržemi soupravy cTnT hs, řešený v roce 2012 
a vzbuzující v té době rozruch a četné písemné 
reakce mnoha odborníků, který nás při hodnocení 
výsledků KM1/13 vedl k opatrnosti v hodnocení 
cyklu KM1/13, byl podrobně námi popsán (i s uve-
dením většiny literatury tomu věnované) v bulletinu 
FONS 4/13. Vypadá to, že autoři tento zdroj dat 
snad ani nečetli. Nemáme morální právo požado-
vat po autorech, aby četli naše články, ale aby psali 
o věcech se znalostí problémů je však požadavek 
samozřejmý! 

Tato konzistence kalibrace představovala v té 
době  dost vážný problém. Vedl k posuvu hodnot 
cTnT v blízkosti 99. percentilu referenční populace 
a k poklesu asi o 3 až 5 ng/l (firma uvádí 3 ng/l, 
někteří autoři však pozorovali i více, než 5 ng/l 
cTnT). Hodnota 5 ng/l (někdy 7 ng/l) je považo-
vána za hodnotu, při níž je změna dvou po sobě 
naměřených výsledků už považována podle „třetí 
univerzální definice infarktu myokardu“ za klinicky 
významnou. Četnost referenční populace s výsledky 
měření, které bylo možné kvantifikovat, klesla v té 
době na asi 25 %. Po rekalibraci pak narostla na 
skoro 70 %. Podle konsensu expertů je za hs (vyso-
ce senzitivní) metodu stanovení cTnT považovaná 
ta, která je schopná kvantifikovat více, než 50 % 
výsledků měření referenční populace. Metodě hs 
cTnT tedy hrozilo, že za hs považována nebude, 
ale rekalibrací se podařilo situaci napravit. To byla 
tenkrát moc dobrá zpráva, ale zpětné rozmazávání 
již vyřešeného problému nám připadá nešťastné 
a pro firmu „kontraproduktivní“. 

Firemní leták, pocházející z autorské dílny českého 
zastoupení Roche z 12. 9. 2012 o celé záležitosti 
informuje zákazníky, což je samozřejmě správné 
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a nutné, pod zajímavým názvem: „Vylepšení meto-
dy“. V podnadpisu stojí: “Optimalizace standardi-
zace metody“. Jak je možné optimalizovat něco, co 
zatím neexistuje? Žádná standardizace cTn, jak by 
mělo být obecně známo, zatím není. Veškeré literární 
údaje, které se k tomuto problému vztahují (a je jich 
mnoho), byly autory ignorovány. Ve vědě se tomu 
říká „výběrový efekt“, a vede to vždy k omylům 
v hodnocení výsledků a příčin. 

Skutečné problémy měření 
kardiálních troponinů
Využijeme příležitostí a shrneme stručně skutečné 
problémy měření a interpretace kardiálních troponi-
nů, neboť jak se zdá, informace jsou stále v deficitu 
a dezinformace jen kvetou.
Klíčová role kardiálních troponinů v kardiologii 
je dostatečně známá a nedá se zpochybnit. Právě 
pro zásadní důležitost tohoto markeru jsou pod 
drobnohledem problémy jeho stanovení. Co niko-
ho nezajímá, o tom se většinou nepíše.V časopise 
Clinical Chemistry je v posledních ročnících téma 
troponinů údajně druhé nejčastěji publikované. 
Kardiální troponiny (a speciálně hs metody) jsou 
jediným oficiálním markerem akutního infarktu 
v autoritativních doporučeních, a to i v naší repub-
lice, kde se guideline „Třetí univerzální definice 
infarktu myokardu“ (Thygesen a spol.  2012) stala 
základem Doporučení České kardiologické spo-
lečnosti 2013 o infarktu myokardu. Právě proto je 
důležité znát a postupně korigovat  nedostatky jejich 
měření. Které to jsou především?
l Neexistence standardizace a pochybnosti 

o možnosti její realizace v relativně blízké 
budoucnosti. Jeden z předních troponinových 
expertů nedávno napsal, že se standardizace 
stanovení cTn nedožije - a nejde přitom 
o muže příliš vysokého věku (Apple  2014).

l Malá snaha výrobců o vzájemnou harmoniza-
ci (existuje celé spektrum protilátek používa-
ných různými výrobci a na stránkách pracovní 
skupiny IFCC o kardiálních troponinech 
na adrese www.ifcc.org je příslušná tabulka 
používaných protilátek, která toto tvrzení 
spolehlivě potvrzuje).

l Zcela nedokonalá definice referenční populací 
(věk, pohlaví, etnikum, vyšetření stavu myo-
kardu).

Jaké jsou následky?:
l Obrovský rozptyl hodnot 99. percentilů (Apple 

2012 a řada dalších).
l Často více než čtyřnásobně odlišné údaje 99. 

percentilů u stejného analytu v různých studiích 
(Cardinaels  2012). Zde je souprava cTnT-hs 

Roche čestnou výjimkou a tento vysoce pozitiv-
ní fakt by mohli pracovníci firmy velmi dobře 
využít k prospěchu firmy namísto pochybených 
úvah.

l Velký rozptyl četnosti výsledků nad 99. percentil 
u různých metod (více než 20 % diference při 
diagnóze akutního infarktu).

Ve světle těchto zásadních skutečností se zdá být 
diskuse nad způsobem vyhodnocení KM1/13 
malicherná.
Nedávno jeden z nás měl možnost krátkého osob-
ního hovoru s prof. Paulem Collinsonem, jedním 
ze špičkových expertů na kardiální troponiny (při 
příležitosti pracovních dní Beckman Coulter). 
Mluvili jsme o problému clearance FDA pro hs cTn 
metody. Collinson vidí příčinu tohoto problému 
ve zdlouhavosti byrokratických postupů, nicméně 
jde jen o čas a žádnou zásadní změnu v aplikaci 
a postupném pronikání hs metod do praxe (i v USA) 
nelze očekávat, takže se nám zdá, že i zde jde již 
o pseudoproblém.

Co prozradil experiment?
V experimentu námi sledované práce z Labor 
Aktuell 1/2014 se sledovaly dvě šarže reagencií (již 
po rekalibraci a znovusjednocení hodnot cut-off 
z roku 2012) na dvou přístrojích Roche (Modular 
a Elecsys). Podle očekávání s velmi dobře srovna-
telnými výsledky. Zarážející byl však závěr autorů 
z těchto výsledků utvořený. Citujeme:  “Výtěžnost 
nativních pacientských vzorků není závislá na 
použité šarži a systémové platformě“. 
Výtěžnost lze určit převážně dvěma způsoby. Za prvé 
vyhodnocením přídavku čisté substance analytu do 
vzorku (tzv. metoda standardního přídavku). Taková 
substance však neexistuje. Za druhé výpočtem bias 
rutinní metody po srovnání s referenční metodou. 
Referenční metoda pro stanovení cTnT (ani jiné 
troponiny) však neexistuje též.
Co tedy autoři zjistili doopravdy, když jejich závěr 
o údajné perfektní výtěžnosti je zcela na vodě? Veri-
fikovali srovnatelnost dvou různých šarží reagencií 
měřených na dvou přístrojích téhož výrobce. Nic 
víc, nic míň. A pak slovně své výsledky umocnili, 
v naprostém rozporu s fakty. Takže co vlastně 
experiment odkryl? Naprostou irelevantnost závěru 
z něj učiněného.  
Takový způsob by snad mohl být zvolený jako rekla-
ma (nebo public relation?), ale neměl by v žádném 
případě manipulovat s jinými subjekty (například 
s organizací SEKK) a na jejich úkor. Nyní je vhodný 
čas vrátit se k úvodnímu citátu v záhlaví našeho 
sdělení.



13

kv
ali

ta
 v 

lab
or

at
or

ní 
m

ed
icí

ně

Chyby, materiály, matrice. Reflexe 
stavu laboratorní medicíny
Tato doba je charakterizována hladem po úředních 
papírech, nepodkročitelných minimech, nepřekroči-
telných maximech, potvrzeních, povoleních, akredi-
tacích, certifikacích. Navenek se však hlásá zejména 
péče o pacienty, i když v realitě jsme donucování spíše 
k péči o výše zmíněnou dokumentaci. Role EHK je už 
pár let redukována na jednu z podmínek pro získání 
osvědčení nebo certifikátu. Dojde-li k chybě, hledají 
se příčiny, proč jsme přišli o certifikát a ne proč se ta 
chyba stala. Přitom navzdory nespornému pokroku 
analytické technologie, někdy i velmi úctyhodnému, 
je objektivních zdrojů potenciálních chyb pořád dost. 
Mnohdy je právě EHK velmi důležitým nástrojem 
jejich detekce a odstraňování.
Existuje řada metod, jejichž výsledky jsou závislé 
nejen na faktické koncentraci (hodnotě obsahu) 
měřené složky, ale neméně i na použité metodě. 
Doménou této oblasti jsou imunochemické metody. 
Kromě již „zavedených“ analytů, například stero-
idních hormonů, se recentně objevili noví kandidáti 
na systematické, na metodě striktně závislé, diference 
výsledků stejnorodých skupin; vitamin D, PTH, CTx 
a P1NP jsou čerství kandidáti na nové podskupiny 
při hodnocení výsledků měření. Klinické důsledky 
nesrovnatelnosti jsou velmi výrazné. 
Četnost jedinců s deficiencí vitaminu D (pod 50 
nmol/l) byla v závislosti na metodě 24 až 79 % 
(Schmid  2014). Téměř stejný trend je možné pozo-
rovat u různých programů EHK (SEKK, RfB Bonn, 
DEQAS), ale klíčovým faktem pro firmy a laboratoře 
je spíš zabezpečení úspěšnosti v podskupině, nikoliv 
prospěch pacientů ze správné klasifikace. U CTx 
jsou rozdíly mezi pacienty cca 30 % (Wheater  
2014), u PTH je rozdíl v četnosti výsledků pacientů 
nad kritérium KDIGO 2012 24-79 % (Cavalier  
2014). U PTH navíc dvě různé generace PTH  
(2 a 3) „zabezpečují“ nesrovnatelnost už tím, že 
se zabývají měřením v podstatě různých analytů 
(intact vs biointact PTH). Ostatně podobně je tomu 
u troponinů. Situaci zhoršuje skutečnost, že někteří 
výrobci dodávají na jeden globální trh mix starých 
a inovovaných metod. Není však nezbytné, aby 
k pozorování závislosti na metodách bylo zapotřebí 
exkurze do oblastí imunochemie. Stačí příklad sta-
novení  ALP. Jediný rutinně měřený základní enzym 
s nesrovnatelnými výsledky, jediný nestandardizo-
vaný. Chronický nedostatek standardizace a har-
monizace u stanovení  ALP pak působí tyto rozdíly 
se závažnými klinickými důsledky. Ve veřejnosti se 
pak v důsledku existenčního hladu po certifikátech 
hledá (jako u mnohých jiných problémů) jednoduché 
řešení. Vliv matrice. Vždy a všude? 

Jak dlouho vlastně trvá uvedení standardizace do 
praxe? Na příkladech cystatinu C a ALP by se dalo 
odhadnout, že asi 4 roky. A pak ještě následuje nějaký 
čas již zmíněného “mixu“.
Není pochyb o existenci matricových vlivů. Pro-
gramy EHK na ně permanentně reagují pečlivým 
hodnocením výsledků měření a v mnoha nezbytných 
případech (do jejichž sféry patří například celá 
imunochemie) respektováním závislosti výsledků na 
metodách. 
Avšak tam, kde je skutečně provedena standardizace, 
je možnost vyhodnotit bias metody jako rozdíl průmě-
ru výsledků měření účastníků od referenční hodnoty, 
získané referenční metodou. To je preferovaný stav 
a teoreticky dokonce vyžadovaný novou verzí normy 
ISO 15189:2012. Ten by neměl dělení na skupiny 
potřebovat, pokud jsou vzorky EHK komutabilní. Jak 
častá je nekomutabilita?
Pochybnosti o četnosti nekomutability materiálů 
jsou značné a projevují se už z publikovaných hod-
not této četnosti. Zatímco autory sdělení v Labor 
Aktuell citovaný Miller 2011 uvádí hodnotu četnosti 
nekomutability 41 %, (Kim  2013) uvádí za stejných 
podmínek (vyšetřování základních analytů krevního 
séra) četnost 4,2 % (velmi zkušený a obecně uznávaný 
L. Siekmann z RfB Bonn odhadoval jejich četnost na 
cca 5 %). To se i nám ze zkušeností výsledků SEKK zdá 
pravděpodobnější. Za kvalifikovaný odhad komutabi-
lity lze považovat, když se rozdíl průměru homogen-
ních skupin výsledků od referenční hodnoty významně 
neliší a zejména, když nepřesahují hodnotu rozšířené 
nejistoty referenčních hodnot certifikovaných kontrol-
ních materiálů (uváděnou vždy jak součást závěrečné 
zprávy k cyklu). Je dobré si uvědomit schizofrenní roli, 
jakou v otázce komutability hrají výrobci. Na jedné 
straně používají potenciální možnosti nekomutabili-
ty vzorků EHK jako argumentu pro ochranu svých 
výrobků před označením nekvality, na druhé straně 
tyto zpochybňované výrobky sami vyrábějí, prodávají 
a sami používají. Je obecným názorem, že systema-
tické chyby jsou mnohem závažnějším problémem 
laboratorní medicíny, než preciznost měření. Přesto 
se značná část úsilí výrobců soustřeďuje zejména na 
bagatelizaci systematických chyb prostřednictvím 
hodnocení po metodických skupinách i tam, kde by to 
nemělo být principiálně zapotřebí. Jejich úsilí o stan-
dardizaci a harmonizaci už není tak intenzivní. 

Závěr
Příčinu překvapivých výsledků, které jsme v EHK 
v cyklu KM1/13 získali při měření cTnT-hs na 
laboratorních systémech, považujeme i nadále 
za neobjasněnou. Autoři článku v Labor Aktuell, 
na který reagujeme, se kloní k příčině v podobě 
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„nekomutability“ vzorků EHK. Při vyhodnocení 
uvedeného cyklu jsme tuto možnost samozřejmě 
pečlivě zvažovali. Pokud však „jako viníka“ označí-
me „nekomutabilitu vzorků“, zůstává zcela nezod-
povězena zásadní otázka, na kterou jsme upozornili 
již ve zprávě k vyhodnocení tohoto cyklu:  Proč se 
tato nekomutabilita projevila pouze na měřicích 
systémech umístěných v České republice a nikoli 
na systémech, které běží na Slovensku?
Studie, kterou autoři článku provedli a jejíž výsledky 
kvalifikovaně zpracovali několik měsíců po disku-
tovaném cyklu EHK, ukazuje, že šarže reagencií 
pro měření cTnT-hs, které jsou aktuálně na trhu, 

jsou dobře harmonizované. To ostatně potvrdily 
i výsledky cyklu EHK KM2/13. Rozdíly mezi výsled-
ky měření v ČR a SR u platforem Roche v cyklu 
KM1/13 však autoři nevysvětlili vůbec.
Na závěr upřesníme, co je míněno v názvu článku 
umanutostí.Nutnost, navozená obecným stavem 
akreditací a hodnocení kvality mít za každou cenu 
požadovanou dokumentaci. Manažerskými syndro-
my pak myslíme zejména snahu nalézat všechny 
chyby vždy jinde, než u sebe samých.

V textu citovaná a uvedená literatura  
je dostupná u autorů sdělení.


