
kv
ali

ta
 v 

lab
or

at
or

ní 
m

ed
icí

ně

14

Harmonizace výsledků  
měření - trend  
světové laboratorní 
medicíny. Jaký bude 
dopad v české  
laboratorní medicíně? 
Friedecký B., Kratochvíla J.

PoJmy a Prameny
Harmonizace je poměrně recentní pojem, úzce sou-
visející s pojmy již déle zavedenými - standardizací 
a metrologickou návazností. Harmonizace v labora-
torní medicíně znamená proces, při němž: 
l výsledky v různých laboratořích mají srovnatel-

né hodnoty
l referenční intervaly jsou zbaveny závislosti na 

metodách měření a lokalizaci laboratoře
l diagnostické a terapeutické závěry jsou srovna-

telné,
l benefit pro pacienty je co nejvyšší,
l rizika pro pacienty jsou minimalizovaná.
AACC (Americká asociace klinické chemie) 
a nedávno ustanovený ICHCLR (Mezinárodní 
konsorcium pro harmonizaci výsledků v klinických 
laboratořích) ve svých oficiálních stanoviscích, pub-
likovaných v roce 2014, explicitně vyjádřili napros-
tou nezbytnost harmonizace laboratorní medicíny. 
K přečtení v textech a na stránkách [1, 2, 3]. 
Proces harmonizace je explicitně soustředěn přímo 
na srovnatelnost výsledků měření, a proto jeho 
budoucí úspěšnost bude vyžadovat nejen řešení 
problémů analytického měření, ale i problémů 
vzorků (preanalytická fáze) a problémů požadování 
a interpretace výsledků (postanalytická fáze).  Pro-
zatím se snaha o srovnatelnost měření realizuje (a to 
zdaleka ne v dostatečné kvantitě i kvalitě) v procesu 
analytického měření jako standardizace metod.
Tu je možné vymezit existencí a využíváním refe-
renčních materiálů a referenčních postupů měření, 
umožňujících realizovat metrologickou návaznost 
hodnot pracovních kalibrátorů na certifikované 
referenční materiály/referenční postupy měření.
Data a informace o standardizaci a metrologické 
návaznosti jsou soustředěna na webové adrese [4]. 
Velmi důkladné informace o klíčových referenčních 
materiálech jsou k nalezení na webových stránkách 
amerického NIST (National Institut for Standards 

and Technology) [5], a IRMM (Institute of Reference 
Materials and Methods [6]. 
Proces harmonizace zahrnuje v oblasti analytické-
ho měření proces standardizace a navíc navrhuje 
jeho rozšíření o konsensus všude tam, kde není 
standardizace možná. Primárním cílem konsensu 
je unifikace hodnot referenčních intervalů/rozho-
dovacích limitů.

některé Příklady 
cHyběJící Harmonizace, 
které moHou vést 
k zvýšení rizika Péče 
o Pacienta
eHk
Hodnocení ve skupinách u EHK je vynucené 
okolnostmi a nedostatečnou úrovní standardizace. 
Nedostatek standardizace má vést k hledání dosažené 
harmonizace jinými prostředky, než v daný moment 
neexistující metrologickou návazností. Hodnocení 
ve skupinách by mělo poskytovat potřebné podkla-
dy pro hledání konsensu. Nemělo by vést k mylné 
představě, že dosažení srovnatelnosti uvnitř skupin 
je již řešením, ale že cílem je srovnatelnost mezi 
skupinami metod a minimalizace diferencí v inter-
pretaci výsledků (v postanalytické fázi).
Jak pojmout skupinu? Podle výrobce nebo analytu, 
nebo snad podle šarže reagencie, elektrody, kolony či 
použitého kalibrátoru? Kolik skupin náleží jednomu 
výrobci a analytu? Jak se vůbec orientovat při zave-
dení nové skupiny o tom, zda je její složení, udávané 
uživateli, validní. A konečně, jak takový způsob hod-
nocení přispěje k odstranění nestability, driftu, shiftu, 
nesrovnatelnosti? A k čemu to slouží doopravdy?  
Sledování dlouhodobé stability Cl a kreatininu(lidská 
séra!!!) ukazuje, že posuny v kvalitě měřené mají často 
příčiny v nestabilní kvalitě detektorů (elektrody u Cl) 
nebo reagencií a kalibrátorů (kreatinin). Řešit tyto 
problémy hodnocením po skupinách nemůže být efek-
tivní. Ve srovnání s uvedeným měřením Cl a kreatininu 
byl ve stejném experimentu zjištěn dlouhodobý posuv 
hodnot 50 percentilů pouze v intervalu ± 1 mmol/l.

nedostatečné respektování 
existující standardizace 
Při měření α-amylázy je dosaženo s použitím metod, 
návazných na IFCC metody velmi dobré shody 
výsledků měření, a to již po řadu let. Metoda Siemens 
Dimension poskytuje však asi +20 % diference. Pří-
činou je zřejmě použití jiného substrátu, důsledkem 
jsou s jinými metodami neharmonizované výsledky 
měření a jiné referenční intervaly (nerespektující fakt 
migrace pacientů mezi zdravotnickými zařízeními). 
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Předmětem harmonizace by zde mohl být pokus 
o harmonizaci s metodou IFCC (podle literárních 
údajů by to mělo být proveditelné).
Při měření kat. k. LD se metoda IFCC (se substrátem 
laktát) a metoda se substrátem pyruvát liší o více, 
než 200 % (při měření vzorků pacientů). Výrobci 

ji však stále produkují, laboratoře frekventovaně 
používají. Dosažení harmonizace by zde přitom bylo 
velmi jednoduché!
Nedůsledná realizace standardizace u enzymů je 
ještě mnohem obsáhlejší a dotýká se i stanovení 
rutinních enzymů ALT, AST a ALP.

Graf 1. Stabilita elektrod pro stanovení chloridů (zřejmě problémy v robustnosti) a měření kreatininu 
(dlouhodobý drift a shift zřejmě v důsledku použitých kitů a reagencii) na několika analyzátorech v čase. 
Program Empower / The Percentiler [7].
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Příklad harmonizace thyroidních 
hormonů
Podle dat studie pracovní skupiny IFCC z roku 
2010 byl interval bias (od referenční metody) u fT4 
v intervalu 10 až -40 %. Nedostatek harmonizace byl 
zřejmý. Interval diferencí u kontrolních materiálů 
E21/14 (RfB+ SEKK) byl -18 až 10 %. Diference 
nejsou důsledkem vlastností použitých kontrolních 
sér, ale důsledkem disharmonizace metod měření. 
V případě TSH byl interval diferencí zhruba ± 20 %. 
Pokus harmonizovat výsledky měření na robustní 
průměr vedl k zlepšení na asi ± 10 %. I zde nebyl 
zásadní rozdíl mezi diferencemi u metod a u kont-
rolních sér. Organizace CAP USA (College of Ameri-
can Pathologists) se úspěšně pokouší o harmonizaci 
výsledků thyroidních hormonů pomocí speciálního 
cyklu CAP ABTH (Harmonized thyroids).
Estradiol představuje kauzu, kdy byla k metodě na 
trhu paralelně přidána stejným výrobcem druhá, 
a pro ni předem suverénně vyžádaná skupina pro 
účely jejího hodnocení v EHK ještě před tím, než 
se metoda vůbec objevila na trhu. To je postup 
představující všechno jiné než harmonizaci. Postup, 
který je bezprecendentní a úplně mimo jakýkoliv 
trend. Program CAP poskytuje plně komutabilní 
referenční materiál ABS (AB=Accuracy Based), 
který by mohl poskytnout cennou informaci, zda 
a jaké jsou rozdíly mezi oběma metodami a proč 
je nutné ještě tři roky (jak uvádí výrobce v infor-
mačním letáku) mít v užívání obě metody. Dosud 
oficiálně udané důvody řeší pouze managementové 
problémy výrobce. 
V programu, kde bylo již separované hodnocení 
obou metod zavedeno jsme zatím nenalezli žádné 
stopy po rozdílu mezi stavem před zavedením a po 
něm. Jde o výmluvný příklad prevence pro případné 
komplikace u laboratoří, výrobců a organizátorů 
EHK. Pacientům to rozhodně neposlouží.

mezinárodní referenční 
systémy,vzniklé pod tlakem 
medicínských potřeb
V tabulce 1 je uvedeno několik mezinárodních refe-
renčních systémů, které byly vytvořeny z hluboké 
klinické potřeby v harmonické spolupráci laboratoří 

a klinických pracovníků a jejichž motivem bylo zdo-
konalení diagnostiky frekventovaných chorob u paci-
entů. Tyto systémy a klinická doporučení, s nimi 
související (guidelines) jasně dokládají, na kolik je 
úspěšný a racionální přístup k diagnostice a kontrole 
terapie úzce provázán s harmonizací laboratorních 
měření jakožto primární podmínkou –conditio sine 
qua non. Uvedený seznam není kompletní. 

Jednotky měření
Velkým problémem je neprovedená harmonizace 
jednotek měření. Klasickým problémem je dlouho-
době přetrvávající dualismus jednotek při stanovení 
glykovaného hemoglobinu HbA1c. Dalším názor-
ným příkladem, odpozorovaným z programu SEKK 
je velká diverzita jednotek při vyšetřování ukazatelů 
kostního metabolismu, dosahující u několika ana-
lytů stavu, kdy je nutno přepočítávat na vhodné 
jednotky 15 až 50 % výsledků měření účastníků 
(komentář k cyklům BM1/12, BM2/12, BM 1/13).  

Přístup k Poct 
Ten lze demonstrovat údaji z bulletinu praktických 
lékařů Practicus (přístup na http://www.practicus.
eu). Zde se nedá detekovat ani stopa po harmoni-
zaci a standardizaci. Problémy POCT v ordinacích 
praktiků jakoby končily v okamžiku nasmlouvání 
kódu zdravotních pojišťoven.

stanovisko národních společností 
laboratorní medicíny
by se v podmínkách ČR mělo soustředit na problémy 
konsensu mezi ČSKB, laboratořemi a výrobci analy-
tických systémů a diagnostik zejména v otázkách:
l harmonizace jednotek měření tam, kde tyto 

nejsou v dobrém stavu, 
l důsledného používání standardizace tam, kde 

existuje,
l POCT, kde je značná část měření prováděná 

v ordinacích praktiků, mimo kontrolu a mimo 
zájem o kvalitu,

l harmonizace způsobu externího hodnocení 
kvality tak, aby jeho výsledky nesloužily pouze 
k formálnímu uspokojení audit provádějících 
autorit, ale také k reálnému zlepšení stavu labo-
ratorní diagnostiky našich pacientů. 

Tabulka 1. Vybrané mezinárodní standardizační a harmonizační programy

Analyt/Rok Související guidelines/choroba/program                             

HbA1c 2010 Diagnóza a management diabetu (IFCC, ADA, IFD, EASD, WHO)

Kreatinin, cystatin C 2013 Diagnóza a management chronického poškození ledvin KDIGO 2012  

Vitamin D  VDSP (Vitamin D Standardization Program)
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