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Otazníky kolem  
nejistot

Z. Veškrna

Úvod
Každý výsledek měření analytu je jen odhadem 
skutečné koncetrace (obsahu, množství). Interval, 
ve kterém se nachází skutečný výsledek měření 
s deklarovanou mírou pravděpodobnosti, určuje 
nejistota výsledku měření. Nejistota demonstruje 
metrologickou kvalitu výsledků, zlepšuje porozu-
mění analytickému procesu a umožňuje porovnávat 
výsledky měření (1). 
Domnívám se, že pro široké a smysluplné používání 
nejistot by metodika jejich stanovení měla být:
a) jednotná pro všechny metody
b) co nejjednodušší (rychlá)
c) co nejlevnější (využívající dostupných údajů)
Kombinované nejistoty by měly být zároveň „přida-
nou hodnotou“ výsledku, která bude mít význam pro 
lékaře (pacienta) a neměly by být jen povinně udáva-
ným číslem, se kterým klinik nebude pracovat.

Doporučení ČSKB
V našem Doporučení (1) má základní vzorec pro vý-
počet odhadu kombinované nejistoty měření tvar:
µ = (µREPRO

2 + µBIAS
2)1/2 = (µREPRO

2 + B2 + µREF
2 + µXP

2)1/2

a rozšířená kombinovaná nejistota U = 2µ
kde jsem pro rychlejší orientaci mírně změnil pou-
žívané zkratky nejistot takto:
 µREPRO – standardní nejistota reprodukovatelnosti, 

mezilehlá preciznost (CV)
 µBIAS – kombinovaná nejistota vychýlení (bias)
 B – vychýlení, bias
 µREF – standardní nejistota referenčního materiá-

lu
 µXP – standardní nejistota průměru
Prvním problematickým parametrem v tomto vzorci 
je nejistota referenčního materiálu. Ze vzorků 
validovaných v procesu EHK SEKK je tento údaj 
uváděn u 34 analytů z cyklu AKS (z toho je u 20 
stanovena referenční laboratoří) a u 8 analytů z cyk-
lu E1. U všech ostatních analytů (ještě s výjimkou 
HbA1c) jsou k dispozici SD výsledků dané skupiny. 
Při použití této SD jako nejistoty referenčního mate-
riálu dostáváme někdy značně vysoké hodnoty, které 
kombinovanou nejistotu měření zbytečně zvyšují. 
Použijeme-li pro podobné případy doporučený 
postup (kap. 2.4. Doporučení) a kombinovanou 
nejistotu ztotožníme pouze s mezilehlou precizností 

(µ = µREPRO), hodnotu nejistoty měření oproti jiným 
analytům naopak snižujeme. 
Může pak vzniknout dojem, že např. metoda sta-
novení tumorových markerů je „lepší“ než metoda 
stanovení enzymů. Tím se dostáváme do rozporu 
s tvrzením, že nejistota má demonstrovat metrolo-
gickou kvalitu výsledků.
Druhý diskutabilní parametr je bias. Měření bias 
(zpravidla jedenkrát ročně při verifikaci) odráží 
zejména u imunochemických metod pouze momen-
tální kondici metody a může přispívat ke zkreslování 
hodnoty kombinované nejistoty. Většina kolegů asi 
potvrdí, že bias těchto metod v cyklech EHK osciluje, 
a není to způsobeno jen hladinou analytu.

Srovnání 
Na mezinárodní úrovni se zatím žádné jednotné 
doporučení k výpočtu kombinované nejistoty neob-
jevilo. Díky RNDr. B. Friedeckému jsem se seznámil 
s australským dokumentem (2), který používá stejný 
výpočet jako náš postup, ale jiný přístup: 
Není-li metoda „adjustována“ na bias (je-li nevý-
znamný nebo nedostupný), je hodnota kombino-
vané nejistoty měření rovna mezilehlé preciznosti 
(µ = µREPRO). 
Je-li bias významný (určeno t-testem), je nastaven 
v přístroji jako korekční faktor (offset) a tím vynu-
lován. Vzorec výpočtu kombinované nejistoty má 
pak podobu:
µ = (µREPRO

2 + µREF
2 + µXP

2)1/2

kde µBIAS = (µREF
2 + µXP

2)1/2

A dále, pokud je nejistota bias (µBIAS) nevýznamná 
(< 10 % µREPRO), je kombinovaná nejistota měření 
opět jen µ = µREPRO.
Podle mého názoru je ale obecné používání korekč-
ních faktorů problematické a lze je používat pouze 
u metod s návazností na CRM.
Za důležitou informaci v tomto materiálu pokládám 
ještě postup kalkulace kombinovaných nejistot 
u výpočtových metod. Platí, že v případě sčítání 
a odečítání pracujeme s absolutní hodnotou SD 
(např. anion gap), kdežto při násobení a dělení 
používáme relativní hodnotu CV (např. clearance 
kreatininu).
Španělští autoři (3) uvádí, že nejistota je na syste-
matické chybě teoreticky nezávislá a návaznost ka-
librátoru na CRM zajišťuje absenci bias. Do výpočtu 
kombinované nejistoty měření ale zahrnují navíc 
ještě nejistotu kalibrátoru:
µ = (µREPRO

2 + µCAL
2)1/2

Naše doporučení předpokládá, že nejistota kalibrá-
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toru je v analytickém procesu implicitně zahrnuta 
(i když v první verzi doporučení se ještě vyskyto-
vala), ale počítá s ní např. i novojičínský SW KuDu 
QC Validator (Medivis Pro a.s.).

Praktické použití kombinované 
nejistoty
Všechny dokumenty o stanovení kombinovaných 
nejistot měření předpokládají dostupnost jejich hod-
not pro klinické pracovníky. Má pro lékaře význam 
nejistota měření zahrnující nejistotu referenčního 
materiálu, když je analyt měřen v biologickém vzor-
ku? Nejistotou analytu ve vzorku je vlastně jeho bio-
logická variabilita. Tu v sobě zahrnuje ale jiný výpočet 
– kritická diference. Lékaře zajímají při hodnocení 
výsledku většinou dvě skutečnosti: je-li v referenčním 
rozmezí nebo zda-li došlo ke změně hodnot, resp. 
jaký je jejich trend. Má-li k dispozici hodnotu nejis-
toty měření, musí dál v duchu počítat a porovnávat. 
Nebylo by lepší mu tuto činnost usnadnit?

Návrhy
Stanovení kombinované nejistoty měření
Mezilehlá preciznost (dříve mezilehlá přesnost, ještě 
dříve reprodukovatelnost mezi sériemi) je základní 
parametr k určení nejistoty, který v sobě dlouhodobě 
zahrnuje ovlivnění analytického procesu (re)kalibra-
cemi, změnou šarží činidel i kalibrátorů, údržbou 
přístroje, výměnou obsluhy nebo kvalitou prostředí 
(teplota apod.). Proto navrhuji používat jednotně pro 
odhad kombinované nejistoty měření pouze hodnotu 
mezilehlé preciznosti (µ = µREPRO), získanou z dat 
vnitřní kontroly kvality za delší období jako průměr 
hladin. Takový postup bude splňovat všechny pod-

mínky, které uvádím na začátku: umožní korektnější 
srovnávání metod mezi sebou i mezi laboratořemi, 
zabere pár hodin a bude zdarma.

Praktické využití hodnoty rozšířené kombinované 
nejistoty
Laboratorní informační systémy umožňují zadání 
mezí pro grafické hodnocení výsledku. Např. Stapro 
FONS Openlims má meze S1 až S8, které určují vzá-
jemné postavení „závorek a hvězdičky“ na výsledko-
vém listu. S4 a S5 přitom definují referenční rozmezí. 

Při hodnocení výsledku vzhledem k referenčním 
mezím je s určitou chybou jedno, jestli nejistotu 
přiřadíme k výsledku nebo k hodnotě meze:

Pokud tedy definujeme mez S3 jako S4 - U a mez S6 
jako S5 + U stačí informovat uživatele, že hvězdička 
přiléhající k prostředním závorkám značí hraniční 
hodnotu (výsledek nemusí být mimo referenční 
meze). 
Výše uvedený způsob ale řeší pouze jednu stranu 
problému. Přesnější by bylo grafické hodnocení, 
kde by referenčními byly meze S3 (DM) a S6 (HM) 
a sousední meze by se lišily o hodnotu U:

Výsledek v mezích S4-S5 by byl s téměř 100% prav-
děpodobností opravdu „v normě“ ( * ), v mezích 
S5-S6 hraniční, spíše normální (  *), v mezích S6-S7 
hraniční, spíše zvýšený (   )* a nad mez S7 zvýšený 
(   ) *. Meze S1 a S8 mohou být totožné s měřícím 
rozsahem metody (linearitou).
Tento způsob praktického použití nejistoty měření 
je pro lékaře určitě přínosnější než pouze izolovaná 
hodnota nejistoty uvedená u výsledku. Navíc má ješ-
tě jednu výhodu: umožňuje přiřadit různé hodnoty 

nejistoty k oběma mezím, pokud jsou CV (resp. U) 
na těchto hladinách významně odlišné.
Použití hodnoty kritické diference
Značný význam má pro lékaře při porovnávání 
výsledků hodnota kritické diference (RCV): 
RCV = 2,77(CV2 + CVI

2)1/2

kde CVI je intraindividuální biologická variabilita.
V laboratoři se RCV používá pro výpočet delta-
checku. Pokud dokážeme zobrazit ve výsledkovém 
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listu i informaci o překročeném delta-checku (např. 
ve Stapro FONS Openlims to lze), opět bychom 
lékařům ulehčili a spřesnili rozhodování. 
Otázkou je, zda by potom nebylo účelnější na-
hradit u nás v biochemii častý systém „závorka 
– hvězdička“ přehlednějším a jednoznačnějším 
hodnocením, např.: OK, ± (hraniční), > (zvýšený), 
>> (vysoký)…

Kdyby v této oblasti došlo ke konsenzu, který by 
se ujal v praxi, znamenalo by to určitě přínos pro 
pacienty.
Výsledek by vypadal třeba takto (překročen delta-
check, U = 10 %):

Název metody Výsledek Hodnocení Ref. meze Jednotky
S-ALP 1,63 ↓ ± 0,60 – 1,50 µkat/l

Pozn: Šipka u výsledku indikuje statisticky významnou změnu hodnoty vyšetření. 

Lékař by hodnotil: u ALP došlo k poklesu proti 
poslednímu odběru, výsledek je hraniční, možná 
v normě.

Pár slov k verifikaci
S problematikou nejistot úzce souvisí verifikace me-
tod. Metodu verifikujeme doporučeným postupem 
při zavedení do provozu. Je-li dlouhodobě v pořádku 
CV i výsledky EHK, je pak ještě nutná pravidelně 
opakovaná „plná“ verifikace? Já si myslím, že toto 
zdokumentované zjištění je samo o sobě dostatečnou 
periodickou verifikací.
Dalším problémem jsou kritéria vlastní verifikace. 
Zatím nikde nebyla oficiálně doporučena; spíše se 
předpokládá, že kombinovaná nejistota by měla 
být menší než toleranční rozpětí (TMU), což je 
při stávajícím postupu u některých metod obtížně 
splnitelné z důvodů uvedených výše.
Nabízí se využít některé ze vztahů uvedených v Pří-
ručce k vnitřní kontrole kvality (4), nebo lépe jejich 
kombinaci:
CV < (TE – bias)/2  nebo CV < CVI/2 
bias < 0,375 (CVI

2 + CVG
2)1/2 

a samozřejmě sigma σ = (TMU – bias)/CV, kdy 
alespoň σ > 3

TE – celková povolená chyba měření
CVG – interindividuální biologická variabilita

Závěr
…Zlepšování kvality vede ke zvyšování produktivity, 
a tím i ke snižování nákladů… Požadavky na kvalitu 
musí ale být v souladu s ekonomickými možnostmi. 
Nemusí být tedy vhodné nastavit nejvyšší možné 
požadavky na kvalitu, zvláště pokud na to nejsou 
k dispozici finanční prostředky. Je na místě nastavit 
je realisticky tak, aby vyhovovaly a byly úměrné 
lékařským požadavkům (4).
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