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Aktuální informace 
o stavu analytické 
kvality měření  
glykovaného  
hemoglobinu HbA1c 
ve světě. Podle  
„IFCC Task Force 
Standardization“ - 
sigmametrie 
Friedecký B., Kratochvíla J.

Východiskem k posouzení současného stavu ana-
lytické kvality měření glykovaného hemoglobinu 
HbA1c uvedenou pracovní skupinou IFCC byla hod-
nota celkové chyby TE ≤ 5 mmol/mol, považovaná 
jako klinicky maximálně přípustná diference mezi 
dvěma následnými měřeními podle Doporučení 
NICE (National Institute for Health and Clinical 
Excellence UK) z října 2014 [1].

Kvalita metod
K posouzení kvality používaných měřících systémů 
byly sigmametricky  vyhodnoceny výsledky 3277 
laboratoří CAP NGSP (College of American Patho-
logists - National Glycohemoglobin Standardization 
Program), dosažené v roce 2014 v programu CAP 
GH 2 a dle http://www.ngsp.org. 
Jako hodnota minimálně požadované kvality byla 
zvolena sigmametricky hodnota  σ ≥ 2. Výsledky 
jsou shrnuty v tabulce 1.
Tabulka 1. Indikátory analytické kvality měření 
HbA1c v programu CAP GH2A 2014 o referenční 
hodnotě HbA1c  = 48 mmol/mol

Analytická data Číselné 
vyjádření

Počet měřících systémů / přístrojů 26
Počet měřících systémů s hodnotou 
σ ≥ 2 12

Interval bias ( %) u měřících systémů -2,6 až 7,4
Interval CV ( %) u měřících systémů 1,4 až 4,7
 % měřících systémů s CV ≤ 3 % 58

Kvalita rutinních laboratoří
K posouzení kvality laboratoří bylo použito výsled-
ků 342 laboratoří, účastnících se programu EHK 

Evropské referenční laboratoře pro HbA1c ve Zwolle, 
Holandsko, dosažených v roce 2013. Kritériem byla 
opět hodnota sigma σ ≥ 2. Ta byla dosažena jen 
u 77 % účastníků!
Otec a syn Westgardové [2] došli analýzou výsledků 
vzorků CAP GH2 (stejných vzorků jako použili 
C. Weykamp a spol.) k  obdobným závěrům, jako 
kolektiv IFCC Task Force - tabulka 2.
Tabulka 2. Data analytické kvality vzorků CAP 
GH2 podle údajů  Westgardů [2] 

Analytická data Číselné vyjádření
Referenční hodnota 48 mmol/mol
Průměr bias ( %) 2,3
Průměr CV ( %) 2,9
Průměr sigma σ 1,5
Počet hodnocených systémů 26
Počet systémů se σ ≥ 2 12

Závěry o současné úrovni kvality 
měření HbA1c ve zkratce
Jen asi 46 % metod (přístrojů) a 77 % laboratoří 
dosahuje kvality měření aspoň na úrovni sigma 
o hodnotě 2 a vyšší.
Závislost kvality (hodnoty σ a preciznosti) na měří-
cím systému (metodě) je enormní. Kvalita metod 
klesá postupně v pořadí kapilární elektroforéza » 
HPLC » imunochemie.
Kvalita měření v laboratořích, používajících sepa-
račních metod je významně vyšší, než v těch, co 
používají metod imunochemických.
Kvalitu by bylo možné (potřebné) zlepšit. Naději 
k zvýšení kvality by mohly představovat metody 
kapilární elektroforézy (Sebia), metody HPLC a snad 
i metody enzymatické Abbott [3]. 

Preciznost, bias, TE a sigmametrie. 
Poznámka na závěr.
V tabulce 3 jsou orientačně načrtnuty souvislosti 
mezi uvedenými klíčovými indikátory analytické 
kvality a podmínky, za kterých je možné docílit již 
hodnoty, zaručující spolehlivou kvalitu pro použití 
v diagnostice/terapii (σ = 3 a více). 
Hodnoty tabulky ukazují odhad, jaká by asi měla 
být preciznost laboratorních měření, stav jejich 
standardizace (bias) a hodnoty Dmax v programech 
EHK, aby vyhovovaly zhruba klinickým potřebám. 
Klinické potřeby jsou vyjádřeny hodnotami TE, 
převzatými z požadavků kliniků (HbA1c, glukóza) 
nebo normy (glukometry). Stojí za pozornost, že 
glukometry vysoké kvality (prověřené  v systému 
SKUP) by při současné úrovni preciznosti (CV = 
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4 %) a bias (b = 3 %) vykázaly při požadované chybě 
7 % hodnotu sigma pouze σ= 1,25 (pro Dmax = 15 % 
podle ISO 15197).
Požadavky kliniků jsou náročné.
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Tabulka 3. Hodnoty CV, bias a celkové chyby TE, potřebné pro dosažení alespoň σ ≥ 3. 

Analyt CV [%] B [%] TE [%]
Glyk. hemoglobin HbA1c ≤ 2 2 8
Glukóza – klinická laboratoř 2 1 7
Glukóza - glukometr ≤ 4  ≤ 3 15


