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Kriteria povolených 
limitů v programech 
externího hodnocení 
kvality
B. Friedecký

Podle zásad Stockholmské deklarace o kvalitě 
v laboratorní medicíně a současně i podle plánu 
činnosti Pracovní skupiny EFLM pro indikátory 
analytické kvality (1) mají být hodnoty pro akcep-
tování výsledků EHK harmonizovány a odvozeny 
jednou z těchto cest:
- z klinických požadavků
- z úrovně současných metod měření (state-of-the-

art) 
- z biologických variací
V tabulce 1 jsou uvedené hodnoty limitů způsobi-
losti, používané v Austrálii (program RCPA QAP) 
v České republice (SEKK) a v komerčním programu 
Randox RIQAS. Hodnoty RCPA a SEKK představují 
kombinaci všech uvedených tří postupů, nicméně 
navzdory stejnému principu jsou jejich hodnoty 
dost různé. Hodnoty RIQAS jsou dvojího druhu: 
odvozené z biologických variací a typu state of art, 
získané statisticky a je pozoruhodné, že navzdory 
používání ve stejném programu EHK se od sebe 
velmi silně odlišují. Pátou sadu hodnot představují 
hodnoty state-of-art, vypočtené jako Dmax=2,5* 
CV%, používané v programu SEKK pro imuno-
chemické analyty, uvedené zde k rozšíření ilustrace 
rozkolísaného stavu limitů EHK v současnosti. 
Kontrolní limity u programů SEKK a RIQAS jsou si 
velmi blízké a ukazují, že limity SEKK nejsou tvrdé, 
spíš by se mohlo říci, že občas naopak. Snížení hodno-
ty limitů by bylo rozhodně možné u Na, Ca, kyseliny 
močové. Mnoha experty dlouhodobě doporučované 
limity, odvozené z hodnot biologických variací a zná-
mé zejména z Westgardovy databáze, dopadají zde, 
jako je při jejich aplikaci, velmi nejednoznačně a jejich 
přínos pro EHK je problematický (2). 
Limity způsobilosti nemají jak vidno harmonizované 
hodnoty, ačkoliv, jak to ostatně zdůrazňuje již jmeno-
vaná pracovní skupina EFLM, by to bylo velmi žádoucí. 
Již pro to, aby představy o úspěšnosti závisely na nich 
a ne na typu programu (3). Diference mezi kontrolními 
limity různých světových programů EHK jsou však ješ-
tě mnohem vyšší, než u zde uváděných a jejich rozsah 
se často liší až trojnásobně (4). Kontrolní limity RCPA 
jsou v současnosti považovány za nejpropracovanější 
a jsou proto vhodné jako srovnávací. 

Explicitní číselné hodnoty limitů, které by mohly 
sloužit v procesech akreditace a k formulování 
jednoznačných požadavků na laboratorní kvalitu 
nejsou k nalezení ani v normě kvality pro zkou-
šení způsobilosti ISO 17043, ani v normě kvality 
akreditací klinických laboratoří ISO 15189, což je 
do značné míry překvapující. Normy kvality jsou 
vůbec na konkrétní údaje velmi chudé a poskytují 
tak představám laboratoří o požadované úrovni 
kvality příliš velký manévrovací prostor. Důsledkem 
je, že různé programy EHK poskytují:
- různé informace o kvalitě stejně výkonných labo-

ratoří
- prostor laboratořím pro výběr programů s méně 

náročnými kriterií 
- nepříznivé důsledky pro kvalitu péče o pacienty 

v oblasti laboratorní diagnostiky
Limity RCPA jsou tvrdší a účastníci jsou vystaveni 
náročnějším požadavkům, než u SEKK. U tří ana-
lytů (Na, Ca, kreatinin) by došlo při aplikaci RCPA 
limitů k výraznému zhoršení úspěšnosti laboratoří 
účastníků (Tabulka 2).
Velmi přínosnou a se Stockholmskou deklarací 
kompatibilní metodou k stanovení limitů EHK je 
použití analytických kriterií EHK, pocházejících 
z textů mezinárodních směrnic pro diagnostiku 
a terapii chorobných stavů (guidelines). To je případ 
kardiálních troponinů s definovanou reprodukova-
telností měření ± 20 %. 
U HbA1c lze doložit, že při tvorbě tolerančních 
limitů lze zohlednit výsledky mezinárodního moni-
torování analytické kvality měření, publikované 
pracovní skupinou EFLM pro standardizaci HbA1c 
(5) a z výsledků monitorování hodnot preciznosti 
a bias v programu CAP (6). 
Ukazuje se, že toleranční limit 8 %, respektive 10%, 
plynoucí z těchto monitorování, je pro požadavky 
EHK reálný. Programy EHK jsou zde konformní s kli-
nickými kritérií a významně to zvyšuje jejich validitu 
v postanalytické fázi (klinické interpretaci). 
Slovo harmonizace se v posledních letech stalo 
povinnou součástí publicistů a řečníků při každé 
akci, popisující a oslavující procesy kvality. Vlastním 
cílem standardizace a intenzivním propagováním 
procesů harmonizace je srovnatelnost dosažených 
výsledků, která by koneckonců nesmírně prospěla 
jak pacientům, tak i finančním nákladům na zdra-
votní péči. Výsledky jsou srovnatelné, pokud se jejich 
hodnoty i s pásmy nejistoty měření vhodně a defino-
vaným způsobem překrývají. Metody v laboratořích 
používané a diagnostika, produkovaná a prodávaná 
různými výrobci jsou srovnatelné jen, pokud posky-
tují srovnatelné výsledky. Výsledky programů EHK 
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by měly posuzovat schopnost laboratoří, kvalitu 
metod a instrumentace a měly by se proto hodnotit 
pomocí jedné (vztažné-referenční) hodnoty měření. 
Přesto převládá způsob hodnocení laboratorních 
výsledků ve skupinách. Je teoreticky neobhajitelný 
a je zdůvodňován nekomutabilitou materiálů bez 
ohledu na její skutečný stav. 

Proces standardizace je u řady základních analytů 
séra/plasmy pokročilý, nicméně hodnocení ve sku-
pinách přetrvává i tam, kde nemá žádné oprávnění. 
Typickým příkladem, demonstrujícím tuto redun-
danci při hodnocení výsledků EHK jsou zde uvedené 
výsledky devíti analytů z hodnocení programu RIQAS 
firmy Randox (tabulka 4). Diference mezi průměrem 
měření všech účastníků a mezi skupinou uživatelů 
systému Siemens Advia jsou nevýznamné a nemohou 
ovlivnit hodnocení výkonu laboratoře účastníka. Na 
to je standardizační proces již příliš pokročilý. 

Hodnoty skupiny Advia byly zvoleny vzhledem k labo-
ratoři, která poskytla laskavě svá vlastní data, dosažená 
v programu RIQAS. Tato laboratoř také dlouhodobě 

sleduje svou úspěšnost u základních analytů krevní-
ho séra u čtyř různých programů EHK (SEKK, RfB 
Německo, CAP USA, RIQAS) a ta se pohybuje mezi 
95-97 % bez významné závislosti na typu programu 
a na způsobu hodnocení podle referenční hodnoty 
(SEKK, RfB) nebo podle skupin (RIQAS, CAP). 
Pak zůstává otázkou, proč se průměrů skupin použí-
vá stále jako reference k posuzování i tam, kde je 
standardizace již pokročilá. Odpověď nehledejme ve 
světě analytiky a kliniky. Jde nejspíš o výhodný zvyk, 
vyhovující širokému spektru zainteresovaných stran 
a tvářící se jako ztělesněná objektivita hodnocení. 
Budoucností programů EHK by měla být 
-  harmonizace limitů způsobilosti
-  dostatečná komutabilita kontrolních materiálů 
-  hodnocení bias měření jakožto nejdůležitějšího 

faktoru validity referenčních intervalů a rozho-
dovacích klinických mezí

-  objektivní a analyticky účinné, z procesů stan-
dardizace a harmonizace vycházející hodnocení 
výsledků. 

Tabulka 1. Pět kontrolních limitů (%) u tří programů EHK pro 9 analytů (AKS 2/16)

Analyt RCPA SEKK Dmax SEKK state of art RIQAS Biolog. variace
Na 2 5 4 2,8 0,7
K 5 8 5,6 5,6 3,9  
Ca 4 10 5,6 5,2 2,6
Glukóza 8 9 6,4 6,8 7
Cholesterol 6 8,5 7,5 9 7
Kreatinin 8 15 9,1 10 8,9
Kyselina močová 8 14 8,5 7,6 12
ALT 12 15 13,3 13 27
GGT 12 15 8,4 9,8 22 

Tabulka 2. Úspěšnost participantů SEKK při použití dvou  rozdílných kriterií analytické kvality u devíti 
analytů

Analyt
%  úspěšnosti

RCPA SEKK
Na 81 97
K 94 98
Ca 88 100
Glukóza 97 99
Cholesterol 93 96
Kreatinin 90 99
Kyselina močová 94 99
ALT 94 96
GGT 99 99
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Tabulka 3. Toleranční limity  odvozené z klinických požadavků mezinárodních doporučení a  úspěšnost 
účastníků EHK SEKK 2014-2016

Analyt Program Dmax (%) Úspěšnost(%)
HbA1c KD 3/14 18 98

10 92
KD 1/15 18 98

15 94
KD 3/15 18 98

14 96
KD 1/16 18 100

8 93
cTnI KM 1/16 30 98       

20 97
cTnT KM 1/16 30 97

20 94

Tabulka 4. Robustní průměr versus průměr skupiny (Advia) v programu Randox RIQAS 56/13 2015. 

Analyt Robustní průměr všech Průměr Advia d (%)
Na 160 161 0,6
K 6,18 6,23 0,8
Ca 3,19 3,15 1,3
Glukóza 15,48 15,17 2,0
Cholesterol 6,57 6,47 1,5
Kreatinin 369 370 0,3
Kyselina močová 552 552 0
ALT 2,20 2,25 2,3
GGT 2,69 2,77 3,0


