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Biologické variability 
a hodnoty požadavků 
na kvalitu měření 
(APS- analytical 
performance 
specification).

B. Friedecký, J. Kratochvíla

EuBIVAS - studie pracovní skupiny 
EFLM pro biologické variability 
Výsledky EuBIVAS (The European Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
European Biological Variation Study) pracovní sku-
piny organizované EFLM (Evropská společnost pro 
klinickou biochemii a laboratorní medicínu), jsou 
podkladem stanovení hodnot dvou následujících 
základních analytických charakteristik, a to kritic-
kých referenčních změn měření (RCV) a kritérií 
analytické kvality (APS) použitelných v mezilabo-
ratorních zkouškách externího hodnocení kvality 
EHK. Jejich parametry jsou uvedeny v tabulce 1.  
Stanovují se jako hodnoty intraindividuálních 
biologických variabilit CVi, a interindividuálních 
biologických variabilit CVg (vše vyjádřeno v %). 
Z nich se vypočítají hodnoty podle dobře známých 
a pro úplnost znovu opakovaných vztahů (všechny 
výsledky výpočtů jsou opět v %):
l CVAPS = 0,5. CVi (požadovaná hodnota preciz-

nosti)
l BAPS = 0,25.(CVi

2 + CVg
2)1/2 (požadovaná hod-

nota bias)
l APS= 1,65. CVAPS + BAPS (požadovaná hodnota 

celkové chyby-nejistoty)
l RCV= 2,33.(CVa

2 + CVi
2)1/2 (hodnota nesignifi-

kantní kritické referenční změny dvou následu-
jících měření).

Uvedené hodnoty jsou shrnuty do (zatím poněkud 
neuspořádané) databáze biologických variabilit 
EFLM na webové adrese: https://biologicalvaria-
tion.eu.
V tomto informativním sdělení uvedeme základ-
ní data, získaná v dosud publikovaných studiích 
pracovní skupiny EuBIVAS-EFLM o hodnotách 
APS a jejich konfrontaci s kontrolními limity EHK 
u několika skupin analytů, stanovovaných standar-
dizovanými a harmonizovanými postupy. Cílem je 
aktualizace informací o analytické kvalitě a stupni 
harmonizace měření a hodnocení jeho kvality.  

Metody měření pracovní skupiny 
EuBIVAS a soubory dat pacientů
U analytů krevního séra (elektrolyty, lipidy, sub-
stráty, enzymy) jsou použity standardizované 
metody stanovení s metrologicky návaznou kalibrací 
s použitím certifikovaných referenčních materiálů. 
V případě stanovení proteinů, kortizolu, bioin-
taktního parathirinu PTH 1-84 a prostatického 
specifického antigenu PSA byly použity analytické 
měřící systémy Roche. Kostní markery byly testo-
vány s použitím systémů Elecsys, IDS iSYS a Dia 
Sorin. V případě troponinu I jsou zatím k dispozici 
výsledky analytických měřících systémů Singulex, 
Siemens Attelica, Abbott Alinity.
K testování bylo použito výsledků souborů 91 jedin-
ců s definovaným stavem zdraví, jejichž vzorky byly 
testovány vždy v šesti laboratořích. U stanovení PSA 
bylo použito 37 vzorků mužů, u markerů diabetu šlo 
o metaanalytická data ze 47 vybraných publikací.

Výsledky
Jsou uvedeny v tabulkách 1 až 6. Hodnoty APS jsou 
převzaty od autorů studií EuBIVAS. Ke konfrontaci 
jsou přiřazeny hodnoty Dmax z programu SEKK 
a v tabulce 1 ještě i data velké mezinárodní studie 
EHK pěti evropských států INPUtS tam, kde byla 
k dispozici.

Komentář a diskuse
Při stanovení elektrolytů, většiny specifických protei-
nů a glykovaného hemoglobinu HbA1c jsou hodnoty 
APS, odvozené z biologických variabilit obvykle 
významně nižší, než přijatelné rozdíly v % SEKK 
i dalších národních i mezinárodních programů EHK 
a jejich aplikace by vedly k nesplnitelným hodnotám 
kontrolních mezí. V ostatních případech nejsou 
tyto rozdíly nijak významné (cholesterol, glukóza 
a další), jindy naopak (triacylglyceroly, močovina, 
kyselina močová a obecně pak i enzymy) by jejich 
aplikace naopak vedly k přílišné toleranci. Hodnoty 
celkových chyb u řady rutinních analytů, uvedené 
v tabulce 1 ukazují, že tyto rozdíly jsou obecně platné 
bez závislosti na daném programu EHK. Zachycují 
tak stav současné analytické úrovně měření a ukazují 
problematičnost použití biologických variabilit. 
Uvádíme k zamýšlení několik podstatných informa-
cí, které jsou z tabulkových dat zjevné:
l Interference bikarbonátů při stanovení chloridů 

u metod, používajících referenčních elektrod na 
bázi kvarterních amoniových bází

l Ve srovnání s mezinárodními studiemi IFCC 
C-EUBD a US CAP NGSP příliš benevolentní 
kontrolní meze pro stanovení glykovaného 
hemoglobinu HbA1c u programu SEKK.
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Tabulka 1. Rutinní analyty klinické biochemie

Analyt APS (%) Dmax (%) TE INPUtS (%)
Sodný kation 0,7 5 3,9
Draselný kation 4,7 7 6,1
Chloridový anion 1,2 7 5,1
Vápník celkový 2,3 8 6,3
Hořčík celkový 3,9 15 11
Fosfáty anorganické 9,5 15 NA
Cholesterol 7,9 9 75
HDL-cholesterol 9,6 15 13
LDL-cholesterol 13,9 15 NA
Triacylglyceroly 28 13 NA
Glukóza 6,0 8 7,5
Močovina 16,4 15 NA
Kyselina močová 11,2 12 12
Celková bílkovina 3,3 9 7,3
Bilirubin 28 21 NA
Kreatinin 6,4 13 NA
ALT 14,4 13 31
AST 13,4 14 27
GGT 15,7 15 21
ALP 10,7 24 27
LD 7,7 18 16
CK 20,4 20 16
α-AMS 13,4 15 21
α-AMSpankreat 11,6 10 NA

Poznámka: TE – celková chyba; NA Nestanoveno

Tabulka 2. Specifické proteiny

Analyt APS (%) Dmax (%)
Alfa-1-antitrypsin 5,3 25
Albumin 3,2 10
Beta-2-mikroglobulin 5,9 21
Ceruloplazmin 7,5 19
Cystatin C 5,6 18
Haptoglobin 27 13
IgA 14 16
IgG 7,3 15
IgM 16,9 18
Transferin 6,2 14
C3-komplement 7,7 17
C4-komplement 12 21
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Tabulka 3. Kostní markery

Analyt APS (%) Dmax (%)
Telopeptid kolagenu β CTx 25 17
P1NP 16,5 20
Osteokalcin 16 13
FGF 23 19 17
MPG 10 -

Poznámka: FGF 23 - fibroblastový růstový faktor 23
MGP - Matrix gla-Protein (ukazatel stavu vitaminu K)

Tabulka 4. Prostatický specifický antigen PSA, kortizol, biointaktní PTH 1-84

Analyt APS (%) Dmax (%)
tPSA 16,2 15
fPSA 17,5 16
Poměr fPSA/tPSA 13,4 -
Kortizol (ranní) 19 16
Biointaktní PTH 1-84 18 17

Pozn. tPSA – celkový PSA; fPSA – volný PSA

Tabulka 5. Markery diabetu

Analyt APS (%) Dmax (%)
Glukóza 6,3 8
Glykovaný hemoglobin HbA1c 4,5 13
Fruktózamin 6,0 -

Tabulka 6. Kardiální markery cTnI

Metoda/výrobce APS (%) Dmax (%)
Singulex 25 27
Siemens Attelica 20 -
Abbott Alinity 14 -

l Jednoznačná preference biointaktního 1-84 PTH 
před druhou generací intaktního PTH, která by 
se měla výrazněji než dosud projevit i v činnosti 
poskytovatelů externího hodnocení kvality

l Výrazný negativní efekt nedodělané standar-
dizace stanovení kat. k. ALP (projevující se jak 
v ČR, tak i v celé ostatní Evropě)

l Vysoká úroveň standardizace stanovení enzymů 
v ČR v porovnání s ostatní Evropou, nicméně 
nezbytnost zvýšené důslednosti při používání 
přídavku pyridoxal-5-fosfátu při měření kat. k. 
ALT a AST.

Hra o trůny?
l Paralelnost výskytu různých generací stejného 

zdravotnického prostředku IVD na trhu posky-
tujícího často zcela nesouměřitelné výsledky 

měření. Situaci nelze do nekonečna řešit hrou 
na dvě různé metody s různými výsledky měření 
pro jeden analyt. V době pandemie COVID-19 
by možné následky měly být zřejmé.

l Produkce IVD zdravotnických diagnostických 
prostředků pro realizaci obsoletních metod. Zde 
lze uvést intaktní PTH, kardiální markery akut-
ních koronárních syndromů mimo troponiny, 
produkci testovacích souprav pro stanovení kat. 
k. ALT/AST bez použití přídavku pyridoxal-5-
fosfátů a další.

l Charakter informací firemní příbalové doku-
mentace a informací na webových stránkách, 
kdy v záplavě obchodních informací zanikají 
mnohé zásadní informace o principech metod, 
základních znacích analytických metod a kva-
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litativních datech (např. APS i RCV), které by 
měly být pracovníkům laboratoří dostupné.  
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