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Nejistota měření zá-
hada sui generis?

B. Friedecký

Nedávno ustanovená pracovní skupina IFCC pro 
laboratorní chyby a bezpečnost pacientů navrhla 
25 indikátorů kvality k posouzení komplexního 
procesu laboratorního vyšetřování. Z toho je pro 
analytické postupy určena pouze chyba měření ve 
formě kriteria úspěšnosti v programech EHK a po-
čet měření s nevyhovující precizností. (CV%), než 
je požadovaná. Ostatních 23 indikátorů je určeno 
k sledování pre a postanalytické fáze měření. V po-
jetí akreditace laboratoře podle norem ISO (napří-
klad 15189, 17025) je však důležitým požadavkem 
k posouzení kompetence laboratoře dokumentace 
nejistot. Pouhým nahlédnutím do závěrečných zpráv 
kontrolních cyklů SEKK však zjistíme, že čísel-
né hodnoty nejistot, určovaných v laboratořích, 
jsou mezi sebou málo srovnatelné, přestože jsou 
k dispozici jednotné pracovní postupy a webové 
kalkulátory. Je zřejmé, že v řadě laboratoří nejsou 
výpočty nejistot prováděné dostatečně kvalitně. 
Vzorem kvality by měly být referenční laboratoře. 
Jestliže v nich stanovené referenční hodnoty mají být 
měřítkem kvality, pak pro nejistoty v nich stanovené 
by mělo platit totéž, protože referenční laboratoře 
jsou jednak akreditovány podle přísnějších norem 
a dále nejistota je součástí výsledku a neadekvátní 
nejistota referenční hodnotu znehodnotí. V tabulce 
1 je ukázáno, že předpoklad o referenčnosti nejistot 
v referenčních laboratořích je chybný. Výsledky 
jsou převzaty z cyklu externího hodnocení kvality 
referenčních laboratoří IFCC (RELA), provedeného 
v roce 2010. Pro demonstraci byly vybrány výsledky 
měření HbA1c, glukózy a ALT u jednoho ze dvou 
vzorků, ale u ostatních analytů i vzorků je situace 
stejná. 

Tabulka 1. Ukázka intervalů relativních kombino-
vaných nejistot v externím hodnocení kvality refe-
renčních laboratoří IFCC. Cyklus RELA 2010. 

Analyt Počet  
laboratoří

Kombinovaná 
nejistota (%)

ALT 16 1,5-8,3
Glukóza 12 1,0-3,1
HbA1c 8 0,95-2,9

Troj až šestinásobné rozdíly ukazují, že ve výpočtu 
a asi i v pojetí nejistot jsou nejasnosti i v referenč-
ních laboratořích, a tím více u laboratoří rutinních. 

U indikátoru kvality, který je základem hodnocení 
analytické způsobilosti laboratoří při akreditacích, je 
to zvláštní situace. Vzhledem k tomu, že akreditace 
probíhají již řadu let a obšťastňují stovky laboratoří 
v desítkách zemí, je to i víc než zvláštní: poněkud 
záhadné. 
Ani pracovní návody výrobců nepomohou osvětlit 
problém. Příčina je jednoduchá- výrobci se nejisto-
tami, které by mohly pomoci zákazníkům v orientaci 
v problému, prostě nezabývají 
V čem je hlavní problém a kde leží zakopaný pes? Je 
to v problému stanovení systematických chyb měře-
ní? Často se tato příčina uvádí, mimo jiné i proto, že 
stanovit mezilehlou přesnost jako jednu z dvou hlav-
ních komponent kombinované nejistoty je poměrně 
banální záležitost, avšak se stanovením hodnot bias 
bývají problémy. Návaznost však řeší i redukci veli-
kosti hodnot bias a ustanovení návaznosti by mělo 
jasně umožnit slušný odhad velikosti nejistoty ještě, 
než ji začneme počítat. Místy, pracujícími s referencí 
a návazností jsou, jak jinak, referenční laboratoře. 
Referenční metody referenčních laboratoří by měly 
mít reprezentativní preciznost a bias, a tím i nejisto-
tu. Proč tomu tak není? Aplikace metrologie patrně 
není na žádoucí úrovni ani v referenčních laborato-
řích, ani v kalibračních laboratořích výrobců a ani 
v programech externího hodnocení kvality. U refe-
renčních laboratoří se tento nedostatek projevuje 
nesrovnatelností hodnot nejistot (ačkoliv stanovené 
referenční hodnoty srovnatelné jsou), u výrobců 
absencí dat o nejistotách a u organizátorů programů 
EHK závažnou nejednotností hodnot kontrolních 
limitů (tabulka 2). 
Tabulka 2 Kontrolní limity některých analytů 
v několika vybraných programech EHK (CLIA US, 
RCPA QAP Australie, Nový Zéland, Labquailiy 
Finsko, Rilibäk (Německo), SEKK (ČR)

Analyt Kontrolní 
limit (%)

Odpovídající 
úspěšnost(%)

Sodík 0,9-5,0 22-98
Draslík 4,0-8,0 65-97
Vápník 2,4-10,0 24-94
Glukóza 7,0-15,0 89-100
Cholesterol 7,0-13,0 89-98
Kreatinin 8,0-20,0 66-96
Celkový protein 3,0-10,0 54-95
ALT 11,0-32,0 77-98

Je jasné, že není v důsledku nedostatku referenč-
ních materiálů /referenčních metod, podmíněných 
nedokonalou znalostí řady analytů možné vždy 
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zajistit návaznost, a tím i srovnatelnost výsledků 
ve všech laboratořích při použití různých metod. 
Podivné je však, že už řadu let považují výrobci, 
ale i mnozí laboratorní pracovníci tuto situaci za 
normální. Jak se takový způsob uvažování projevuje? 
Například stereotypním vyhodnocováním výsledků 
EHK separátně podle skupin, vytvořených uživateli 
identických metod, reagencií a přístrojů. U analytů 
bez referenčních materiálů a metod, s nedokonale 
známou strukturou není jiný způsob možný, ale 
přístup hodnocení po skupinách se uplatňuje běžně 
i při vyhodnocování jednoduchých analytů s doko-
nale známou strukturou a návazností. Přístupem 
hodnocení po skupinách se uměle minimalizují 
hodnoty bias. Jedním z následků je nepostižení 
reálných hodnot bias, a to silně ovlivňuje inter-
pretaci výsledků a také spoluzaviňuje nekorektní 
určení nejistoty. Rezignace na pravdivost výsledků 
je z hlediska péče o pacienta riskantní už proto, že 
jde současně o rezignaci na obecně platné referenční 
intervaly a rozhodovací meze. 
Takový způsob, ignorující referenci a návaznost, je 
odůvodňován tím, že kontrolní materiály, dodáva-
né na trh výrobci, jsou považovány paušálně a bez 
ověření za nekomutabilní. Tabulka 3 však ukazuje, 
že v řadě případů tomu tak není. Jednoduchým 
kriteriem komutability může být hodnota bias, zís-
kaná vyhodnocením účastnických laboratoří, která 
se neliší (respektive nevýznamně liší) od nejistot 
referenčních hodnot, udaných referenční laborato-
ří. Z dat tabulky 1 je zřejmé, že u řady analytů tato 
podmínka platí. 
Rozdíly u cholesterolu jsou znakem dlouhodobé 
nekomutability použitých kontrolních materiálů 
(bez odhalené příčiny), diference u kreatininu uka-
zují problém nespecifičnosti Jaffého reakce a rozpor 
u celkového proteinu, pozorovaný v roce 2011, ale 
nepřítomný v roce 2010 přisuzujeme spíše syste-
matickému rozdílu v určení referenčních hodnot 
v dřívějších a nynějších šaržích materiálů. U enzymů 
je velmi dobře vidět vliv dlouhodobé standardizace 
a o to jsou překvapivější diference při určení nejistot 
u ALT u různých referenčních laboratoří (viz tabulka 
1) Že nemůže být kombinovaná nejistota žádné 
laboratoře nižší, než odpovídající hodnota U ref, je 
snad samozřejmé. 

Tabulka 3. Porovnání bias a nejistoty referenčních 
hodnot, získaných referenčními metodami. Data 
jsou z cyklů AKS1-3/2011 a PRO 1-2/11

Analyt bias U ref
Na 0,8 1,7
K 0,05 0,06
Cl 2,6 2,6
Ca 0,04 0,05
P 0,03 0,02
Mg 0,03 0,05
Li 0,02 0,03
Celková bílkovina 2,2 0,8
Celková bílkovina  
(AKS1-3/10) 0,5 0,7

Glukóza 0,12 0,09
Kyselina močová 5,0 4,0
Urea 0,4 0,16
Triglyceridy 0,015 0,013 
Kreatinin 1 (nad 200 umol/l) 4 3,7
Kreatinin 2  
(118 umol/l) Enzymaticky 0,7 1,2

Kreatinin 2  
(118 umol/l) Jaffé 14,4 1,2 

Cholesterol 0,37 0,06
ALT 0,05 0,05
AST 0,03 0,07
GGT 0,04 0,06
LD 0,1 0,12
CK 0,23 0,23 
IgA 0,04 0,04
IgG 0,19 0,11
IgM 0,007 0,025
Transferin 0,02 0,06
Albumin 0,7 0,8
A1AT 0,03 0,015
C3c 0,04 0,03
Prealbumin 0,01 0,02
Orosomukoid 0,01 0,06
HPT 0,01 0,05
C4c 0,01 0,04 
A2M 0,01 0,06
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Shrnutí
Navzdory povinnému používání výpočtu nejistot 
jako kriteria při akreditaci laboratoří jsou jejich 
hodnoty v různých laboratořích velmi odlišné, re-
ferenční laboratoře nevyjímaje. Stav nejistot, hodnot 
bias a hodnot kontrolních limitů v programech 

EHK nelze považovat za uspokojivý. V pracovní 
dokumentaci výrobců se nejistoty měření ignorují. 
Uvedené problémy přetrvávají řadu let a řeší se 
velmi pomalu. 
Práce byla podpořena výzkumným záměrem MZO 
001799906.


