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Standardizace 
stanovení ALP na 
etapy…
P. Sedlák, J. Kratochvíla, 

Je tomu už dlouhých 5 let, co byla publikována 
referenční metoda stanovení katalytické koncentrace 
alkalické fosfatázy 1 (ALP), ale završení mezinárodní 
standardizace je stále v nedohlednu. Vede to nutně 
k zamyšlení, kde je problém, kde se stala chyba. 
Podívejme se podrobněji společně na současný 
stav harmonizace stanovení ALP a pokusme se 
na základě rozboru situace odhalit problematické 
momenty.
Aktuální stav prezentuje na jedné straně existence 
referenční metody stanovení ALP dle IFCC (2011)1, 
současně však na straně druhé absence referenčního 
materiálu typu CRM (certifikovaný referenční mate-
riál) a rovněž nedokončená recentní studie, která by 
poskytla definitivní interpretační/referenční  inter-
valy zejména pro pediatrickou věkovou kategorii do 
18 roků, ale i dospělé. Samotná publikace referenční 
metody1 obsahuje jen předběžné referenční meze pro 
dospělou populaci určené při její tvorbě F. Ceriottim 
a spol. (IFCC committee: „Reference intervals and 
decision limits“; „Reference systems of enzymes“). 
Bez použití CRM tomu ani jinak být nemůže.

Rychlý prolog předurčil problémy 
dalších etap
Položíme-li si otázku, proč a kde se zadrhl vývoj, 
když u předchozích IFCC standardizací pomocí 
referenčních postupů pro stanovení rutinních 
enzymů (ALT, AST, CK, γGT, LD, α-AMS) proběhly 
všechny další nutné kroky v rychlé sekvenci a bylo 
tak dosaženo mezinárodní návaznosti, nutně nás 
napadají logická vysvětlení. Na prvém místě, jak 
jinak, ekonomické zájmy. A právě v tomto ohledu 
se zřejmě ustoupilo od metody pro standardizaci 
rozhodně vhodnější, a to metody s pufrem MEG 
(N-metyl-D-glukamin), (kterou publikovali L. 
Zahradníček s V. Chromým již v osmdesátých letech) 
a zvolila se varianta s pufrem AMP (2-amino-2-
metyl-1-propanol),  více o tom dále. Ale vkrádá 
se i otázka, zda na problém nebylo zaděláno již 
samotnou konstrukcí referenční metody pro sta-
novení ALP. Tuto hypotézu nám částečně potvrdí 
již originál publikované referenční metody, který 
počtem stran věnovaných nutným Apendixům, 
převyšuje délku samotného vlastního publikova-
ného analytického postupu. Nelze zpochybnit, že 
optimalizace složení reakční směsi byla provedena 

kvalifikovaně a velmi pečlivě, nicméně již v této fázi 
je konstatována vedle celé řady striktních nároků na 
čistotu použitých surovin i obdobně rozsáhlá řada 
potenciálních interferencí způsobených přítomností 
znečišťujících příměsí.

Horská etapa pravdy - CRM
Čím více komponent reakční směsi, tím více problé-
mů s přípravou identického složení činidel. A právě to 
je nutná podmínka při reálném ustavení referenčního 
materiálu CRM, neboť se na procesu podílí několik 
nezávisle pracujících referenčních laboratoří, které 
musí poskytnout výsledky stanovení ALP v rámci 
předem určených přísných maximálních diferencí 
v atestovaném CRM. Opakovatelnost přípravy rea-
gencií podmiňuje už samotná konstrukce referenční-
ho systému pro stanovení enzymatických aktivit, kdy 
mezi CRM a přípravou reagencií je zavedena zpětná 
vazba, aby tak kdykoliv mohla proběhnout příprava 
a preparace nové šarže CRM. Tolik teorie, v praxi to 
přináší problémy, podívejme se na ně.
Zde si opět neodpustíme připomenutí, že jedním 
z problémů a možná i tím stěžejním, byla už samot-
ná volba referenční metody postavené na reakčním 
prostředí s AMP pufrem a zejména optimalizačními 
přísadami, zabezpečujícími maximální rychlost 
štěpení substrátu. Úskalí metodického postupu 
konečně zmiňuje i samotná jeho publikace, disku-
tovaná námi už v časopisu KBM 1/152. Konečně 
tuto hypotézu o problémech s ustavením CRM 
dokladují dosti přesvědčivě data z cyklu IFCC 
RELA, určeného pro referenční/kalibrační světové 
laboratoře, kdy dosažená bias pro ALP výrazně 
zaostávají za ostatními standardizovanými postupy 
pro stanovení enzymů. (viz Tabulky 1 a 2 Enzymy). 
Přitom je k dispozici léty praxe prověřený, dokonce 
svého času standardizovaný (DGKC 1994) postup 
se shodným substrátem v triviálně jednoduchém 
reakčním prostředí zabezpečeném jedinou složkou 
MEG. MEG zde plní všechny reakční nároky, úlohu 
pufru s vyhovujícím pH, transfosforylačního agens, 
maximalizuje i rychlost štěpení substrátu vzhledem 
k jiným pufrům. Jako surovina je navíc dostupný ve 
vysokém stupni čistoty. Ještě v roce 1992 figuroval 
právě tento metodický postup mezi kandidáty na 
standardizaci IFCC3. Nicméně upřednostněn byl 
postup na bázi AMP pufru, snad mimo výše uve-
dené i z důvodů masového zastoupení této metody 
v produktech globálních výrobců IVD a jejich zájmu 
o financování této činnosti.

Škodlivý sponzoring i doping
Ani ohledy na stávající globální výrobce se neuká-
zaly nakonec šťastným řešením. Zatím jedině firma 
Siemens k problému přistoupila tak, jak lze od mezi-
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národní standardizace právem očekávat, tedy že do 
nabídky zařadila hned několik nových typů provede-
ní testovacích souprav pro stanovení ALP, důsledně 
dle metodiky IFCC (2011). Při absenci CRM nabídla 
i firemní kalibrační materiály nebo kalibrační faktor 
pro danou instrumentaci4. Ostatní globální výrobci 
si vesměs standardizační proces výrazně ulehčili, 
či spíše ho v podstatě obešli. Ponechali v nabídce 
současné typy souprav s nonIFCC složením reakční 
směsi, a metrologickou návaznost na ALP IFCC 
(2011) se pokusili realizovat pomocí regresních 
studií na souborech pacientů. Někteří úspěšně 
(Abbott)5, jiní dosud bez úspěchu (Roche)6.

Časovka bez vítěze
Celý harmonizační proces se tedy zastavil, přesto se 
ale podařilo dosáhnout dílčího pokroku. Například 
v externím hodnocení kvality SEKK se výrazně potla-
čila roztříštěnost poskytovaných výsledků měření 
ALP v rámci ČR. To dobře demonstrují výsledky 
letošního kontrolního cyklu AKS 1/16, kde  bias 
souboru všech výsledků účastníků byl u jednotlivých 
vzorků bA = -6,6 % a bB =  8,0 %. Tento bias je sám 
o sobě vzhledem k velikosti Dmax (24 %) nevýznamný. 
Problém ale byl a přetrvává v tom, že negativní bias 
způsobuje již jen jedna, zato početná skupina účast-
níků Roche (n = 65), kde je bA = -19 % bB = -22 %, 
protože zde zjevně ještě nedošlo k úspěšné rekalibraci 
na metodu ALP IFCC 2011. Stav dobře ukazuje graf 1  
převzatý z téhož cyklu AKS 1/16.

Graf 1. Youdenovy grafy pro stanovení ALP z cyklu AKS 1/16.

Obecně situaci ve standardizaci a harmonizaci rutin-
ních enzymů v porovnání se stanovením ALP též 
dobře demonstrují tabulky 1. a 2. Zde je pro základní 
rutinní enzymy srovnán bias výsledků měření kon-
trolních cyklů AKS SEKK a Referenzinstitut für 
Bioanalytik DGKL Bonn (KS cykly) (https://www.
rfb.bio/), spolu s kontrolním cyklem IFCC RELA 
určeným pouze pro referenční/kalibrační světové 
laboratoře atestované dle norem ISO 17045 a/či 
ISO 15195. (http://www.dgkl-rfb.de:81/4Daction/g_
search_RELA/RELA2014/00000000000000000000) 
k certifikované referenční hodnotě CRV. Přitom pro 
všechny tyto EHK organizace byl použit jednotný, 
dobře komutabilní a dlouhodobě používaný kon-
trolní materiál a všechny cykly byly provedeny 
v poměrně krátkém časovém údobí půl roku. V rám-
ci cyklu RELA pracovalo 18 referenčních laboratoří 
IFCC z celého světa. Cyklů SEKK Pardubice (ČR 
a SR) a RfB DGKL Bonn (Německo) se zúčastnilo 
vždy několik set klinických laboratoří.

Stanovení hodnot bias opět velmi jasně ukazuje, 
rozdíl mezi všemi již dlouhodobě standardizova-
nými rutinními enzymy (vybavenými certifikova-
ným referenčním materiálem CRM) a vlastním 
stanovením ALP. Bias rutinních enzymů k CRV 
v cyklu RELA i v cyklech SEKKu a RfB Bonn 
byl u rutinních enzymů nižší (vyjma ALT a CK 
u vzorku 2 u cyklů RELA a některých enzymů 
u RfB kde je to spíš dáno metodikou statistického 
zpracování), než tomu bylo v případě stanovení 
ALP! U stanovení ALP je jasně vidět zatímní 
nedokončená standardizace a to v obou případech 
cyklů IFCC RELA a cyklů SEKK. V případě RfB 
DGKL Bonn nešlo výsledky porovnat, vzhledem 
k členění EHK do stejnorodých skupin dle výrob-
ců.  Poměrně vysoký bias referenčních/kalibrač-
ních laboratoří také ukazuje na zásadní problémy 
s reprodukovatelností referenční metody ALP a to 
i na úrovni světových referenčních laboratoří, jak 
uvádíme výše!
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Dílčí etapová vítězství 
Dílčím, byť velmi chudým pokrokem jsou ojedinělé 
publikace autorů k referenčním mezím 7, 8, 9, které 
je ale nutno brát stále jen jako orientační, neboť při 
absenci CRM jsou získávána pomocí metrologické 

návaznosti na samotnými autory produkované 
kalibrátory a jejich deklarace (Tabulka 3). Ostatně 
totéž platí i pro metrologickou návaznost v rámci 
kontrolních cyklů poskytovatele EHK SEKK. 

Tabulka 1 Enzymy:   Bias - SEKK/AKS – RELA IFCC/2014 - DGKL RfB Bonn KS/2014 – (RELA IFCC 
survey 2014 – Kontrolní vzorek 1)

Enzym
CRV  

(MU pro k = 2) 
[µkat/l]

SEKK AKS 
(bias  CRV/

RoM  
[%])

RELA IFCC 
2014  

(průměrný 
bias [%])

RfB DGKL Bonn KS cykly

X Ar. průměr Bias [%]

ALT 2,255 (0,050) -1,55 -2,86 2,23 -1,06
AST 3,172 (0,070) -2,59 0 3,09 -2,46
γGT 2,547 (0,063) -1,06 -2,28 2,50 -2,04
CK 9,472 (0,238) -0,23 -3,55 4,46 -0,1
α-AMS* 4,979 (0,15) -2,79 -1,52 4,86 -2,45
LD** 6,995 (0,165) -1,64 -2,63 7,00 0,09
ALP 8,275 (0,202) -7,5*** -4,9 - -

CRV = certifikovaná referenční hodnota; MU = rozšířená kombinovaná nejistota; RoM = robustní průměr 
všech účastníků dle ISO 13528 (2015); * jen IFCC metoda PNP G7 EPS 37°C; ** jen IFCC metoda 37°C;  
*** bez laboratoří Roche 

Tabulka 2 Enzymy: Bias - SEKK/AKS – RELA IFCC/2014 - DGKL RfB Bonn KS/2014 – (RELA IFCC 
survey 2014 – Kontrolní vzorek 2)

Enzym
CRV  

(MU pro k = 2) 
[µkat/l]

SEKK AKS  
(bias  CRV/

RoM  
[%])

RELA IFCC 
2014  

(průměrný  
bias [%])

RfB DGKL Bonn KS cykly

X Ar. průměr Bias [%]

ALT  3,857 (0,085) -1,45 -4,09 3,78 -1,94
AST 5,498 (0,123) -2,46 -3,14 5,33 -2,53
γGT 2,062 (0,052) -1,45 -1,8 2,01 -2,62
CK 6,550 (0,252) -1,08 -5,61 6,55 0,02
α-AMS* 7,903 (0,217) -1,68 -2,07 7,72 -2,33
LD** 3,064 (0,072) -2,61 -2,32 3,07 0,1
ALP 5,93 (0,146) -4,8*** -3,8 - -

* jen IFCC metoda PNP G7 EPS 37°C; ** jen IFCC metoda 37°C; *** bez laboratoří Roche 

Tabulka 3. Přibližný odhad referenčního intervalu (RI) stanovení kat. k. ALP (new IFCC 20111)

Věk (roky) RI ALP (celkem) [µkat/l] RI ALP (ženy) [µkat/l] RI ALP (muži) [µkat/l]
1 měsíc 1,83 – 5,67
2 měsíce až 1 rok 2,25 – 6,5
1 až 18 1,97 – 5,79 1,90 – 5,74 2,05 – 5,80
18 až 79 0,73 – 1,92
18 až 49 0,67 – 1,77
50 až 79 0,95 – 2,65
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Cíl na vzdáleném obzoru
Praktickým přínosem, při velmi omezených mož-
nostech, je pak dílčí dosažení harmonizace výsledků 
stanovení ALP v ČR na bázi ČSKB a SEKK. Není 
to málo, je to „jen“ maximum možného. Pokud se 
podaří druhý pokus restandardizace  ALP firmou 
Roche (snad v létě 2016), bude tento dílčí úspěch 
moci být aplikován do praxe znovu udělováním 
certifikátů úspěšnosti pro stanovení kat. k. ALP 
v rámci SEKK, ale problém neexistence referenčního 
materiálu CRM tím samozřejmě nezmizí.
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