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Testování výrobků 
IVD ve světě

B. Friedecký

cíl sDělEní:
Poskytnout přehled dat o testování a vlastnostech 
důležitých laboratorních diagnostik z publikací 
v časopisech Clinical Chemistry a Clinical Che-
mistry Laboratory Medicine (leden 2006 až srpen 
2007) 

PsA
Měřící systémy všech velkých výrobců poskytují 
nesrovnatelné výsledky celkového PSA (tPSA). Ještě 
podstatně hůře jsou srovnatelné výsledky volného 
PSA (% fPSA) (1). K dosažení srovnatelnosti nevedlo 
ani když byly různé systémy kalibrovány na totožný 
mezinárodní kalibrátor WhO. Tento kalibrátor se 
tedy chová jako „nekomutabilní“ (2) Nesrovnatelnost 
a nezaměnitelnost výsledků, dosažených různými sys-
témy v různých laboratořích má za následek problémy 
v diagnostice chorob prostaty, jejíž výsledky jsou příliš 
závislé na použitém měřícím systému. 

Aldosteron
Byly srovnány in house metody RIA s kity výrobců 
Adaltis, DSL a Nichols. Pozorované diference jsou 
více než 100% a rostou se snižujícími se kon-
centracemi analytu. Systémy mají velmi odlišné 
hodnoty mezí detekce/stanovitelnosti. hodnoty 
cuf-off udávané výrobci nelze údajně považovat za 
spolehlivé (3). 

cRP
U CRP se předpokládá už řadu let jeho významná 
prognostická cena jako biomarkeru kardiálních 
chorob, speciálně pak jako ukazatele prognózy stavu 
(morbidity/mortality) pacientů. Překážkou vyhodno-
cení průkaznosti vyšetření CRP jsou analytické pro-
blémy, zejména nedostatek dat, které by verifikovaly 
spolehlivost měření nízkých koncentrací. Rozdílná 
kvalita a validita diagnostických kitů vedla orgány 
FDA (Food and Drug Administration USA) k regu-
laci trhu pomocí přiznání nebo upření přídavného 
jména kardiální-c- v názvu kitu, tedy v rozlišování 
c-CRP a hs-CRP. Kriteriem byly pro FDA výsledky, 
dosažené v programu EhK. Diskuzi (dost ostrou) 
o tomto problému nalezneme v dvojčlánku (4, 5). 

ca 19-9
Výsledky, dosažené systémy různých výrobců 
jsou stále špatně srovnatelné a vykazují významné 
systematické diference. Nesrovnatelné jsou nejen 

číselné hodnoty výsledků, ale i počty měření nad 
cut-off u různých systémů, pohybující se v intervalu 
52-59 % (6). 

HBsAg
Porovnány byly kity Abbott Auszyme a DPC Immu-
lite 2000. U DPC byla nalezena početná skupina 
výsledků typu „WR“ (slabě reaktivní), která nebyla 
u Abbottu přítomná. Avšak jen u části materiálů 
typu „WR“ byla pomocí PCR nalezena DNA viru 
hepatitidy B, čili potvrzena specifičnost takové 
reakce (7). 

specifické IgE
Tři in vitro systémy (ImmunoCAP, Immulite 2000, 
Advia Centaur) byly porovnány pro čtyři allergeny 
s kožními testy při zohlednění anamnézy. Byly 
nalezeny diskrepance vůči kožním testům od 24 až 
do 100 %. In vitro systémy vykázaly velmi odlišné 
hodnoty sensitivity a specifičnosti (8). 

kreatinin a gfR
Odhad eGFR pomocí doporučovaného výpočtu rov-
nicí MDRD si vynutil potřebu zásadní rekalibrace 
měření sérového kreatininu u všech diagnostických 
kitů na trhu. Důvodem je dosažení srovnatelnosti 
výsledků eGFR zejména v oblasti koncentrací do 
cca 133 µmol/l, neboli v oblasti její nejvyšší výpo-
vědní hodnoty pro diagnosu ledvinové choroby 
(9). Jen za podmínky řádné rekalibrace referenční 
metodou ID-MS lze dosáhnout srovnatelnosti 
hodnot eGFR pomocí vztahu MDRD (10). Přitom 
i před oficiálním vyhlášením kampaně rekalibrace 
měření S-kreatininu deklarovali výrobci existenci 
návaznosti výsledků měření svými výrobky IVD, 
takže teoreticky by potřeba nové rekalibrace měření 
neměla vůbec nastat. 

Insulin
Velká studie 11 metod stanovení insulinu. 10 metod 
bylo na bázi chemiluminiscenčních imunostanovení, 
1 byla RIA (11). Rozpětí hodnot recovery, interval 
diferencí průměrů jednotlivých systémů od průmě-
ru všech –47 až 47 pmol/l, rozpětí směrnic lineární 
regresní rovnice –0, 32 až +0, 22. Tedy víc, než dvojná-
sobné rozdíly. Předpokládanými důvody jsou rozdílná 
specifičnost, nesouhlasná kalibrace, nesjednocené 
a nevalidované přepočítavací faktory z mU/l na pmol/
l. Sumárně: kity nejsou odpovídajícím způsobem 
validované! Kalibrace byla nesouhlasná, přestože bylo 
použito u všech metod totožného kalibrátoru. 
Druhá pracovní skupina hodnotila stav standar-
dizace imunochemických měření insulinu v při-
bližně stejné době z pověření ADA (Americké 
Diabetologické Asociace). Vyhodnotila 12 kitů 
devíti výrobců. 
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Opakovatelnost měření se pohybovala mezi 4-39 
%, mezilaboratorní reprodukovatelnost dokonce 
mezi 12-66 %. Kalibrace byla odvozená ze stejného 
certifikovaného referenčního materiálu, ale tato 
skutečnost potřebný positivní vliv nevykázala. Jen 
6 kitů dosáhlo celkové chyby pod 32 % (12). 
Gentská laboratoř validovala metodu ID-LC-MS/
MS (14) se záměrem vytvořit na jejím principu 
referenční metodu měření insulinu. Ze čtyř imuno-
chemických kitů (Roche, Abbott, Beckman, DPC) 
pouze jeden poskytl s metodou ID-LC-MS/MS 
slušně srovnatelné výsledky. Tři další zaznamenaly 
veliké diference. Po rekalibraci imunochemických 
metod na ID-LC/MS/MS klesla jejich celková chyba 
pod 32 % (což je kontrolní limit ADA - Americké 
diabetologické asociace). 

Troponiny
Podle všech mezinárodních doporučení o dia-
gnostice srdečních chorob pomocí biochemických 
markerů včetně poslední verse doporučení NACB 
(National Academy of Clinical Biochemistry) jsou 
cTnI a cTnT ekvivalentní při použití (15). 
Zavedení certifikovaného referenčního materiálu 
SRM-NIST 2921 k odvození hodnot pracovních 
kalibrátorů nevedlo k potřebné úrovni srovnatel-
nosti (14), takže číselné hodnoty i hodnoty cut-off, 
dosažené s použitím různých měřících systémů 
zůstávají přes určité přiblížení stále velmi různé, 
prostě nesrovnatelné. V poslední verzi doporučení 
NACB je poprvé explicitně formulován požadavek 
na standardizaci měření cTnI. Tím se rozumí nejen 
návaznost hodnot pracovních kalibrátorů na SRM-
NIST 2921, ale i sjednocení reagenčních protilátek. 
Bylo publikováno, že nové, právě na trh uváděné 
„generace“ kitů cTnI (Ortho, Beckman, Abbott) 
poskytují zcela nesrovnatelné četnosti diagnostických 
klasifikací akutního koronárního syndromu (16) 

Anti-cP
Detekce protilátek proti citrulinovým proteům je 
považována za silný nástroj diagnostiky revmatické 
artritidy. V uvedené práci bylo testováno 11 dia-
gnostických kitů, založených ma imunoenzymových 
reakcích (17). Výsledky se významně lišily přesnosti 
a diagnostickou efektivitou. hodnoty AUC-ROC 
kolísaly v intervalu 0, 79-0, 92. hodnoty sensitivity 
při fixní specifičnosti (98,5 %) se pohybovaly mezi 
41-74 %. Byly testovány výhradně kity druhých 
a třetích generací. 

cystatin c
Autoři (18) ukázali, že při použití stejného diagnos-
tického kitu na měřících systémech různých výrobců 
byly získány hodnoty až o 50 % rozdílné eGFR. Přitom 

hodnoty v kontrolních materiálech vnitřní kontroly 
kvality nezaznamenaly žádnou diferenci. Příčinou 
jevu je rozdílná imunoreaktivita pracovního kalibrá-
toru a kontrolních materiálů ve srovnání se vzorky 
sér pacientů. To bylo prokázáno dilučními pokusy. 
Jedním z důsledku je napřiklad překvapivé zjištění, že 
laboratoře. které poskytují velmi srovnatelné výsledky 
měření kontrolních sér poskytují současně málo 
srovnatelné výsledky měření sér pacientů (doufejme, 
že nejde o „nekomutabilní“ pacienty). 

zÁVěRy
Problémy se srovnatelností výsledků diagnostik 
přetrvávají a jsou systematicky testované, obvykle 
za významné podpory výrobců. 
Příčinou jsou obvykle rozdílná specifičnost reagencii 
a nekomutabilita referenčních materiálů (kalibráto-
rů a kontrolních materiálů) 
Je nutné systematické testování a hodnocení 
výsledků včetně programů EhK. Je naprosto nutné 
i systematické testování a vyhodnocování výrobků 
s potvrzením shody s požadavky Směrnice IVD. 
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