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Soudobý přístup 
k hodnocení 
laboratoří a metod 
měření v programech 
externího hodnocení 
kvality. Informace 
o principech, 
postupech 
a aktivitách 
pracovních skupin 
EFLM.
B. Friedecký, J. Kratochvíla

Úvodem
Stagnace pojetí programů EHK v myslích lidí 
a v praxi institucí je dlouhodobá a nerespektuje 
současný stav medicíny. Ten by se měl vyznačovat 
snahou o zvyšování podílu medicíny, založené na 
důkazech (doporučení, guidelines), o personali-
zovaný přístup k pacientům a jejich terapii, o pře-
chod k translační medicíně (nacházení společné 
řeči klinických laboratoří a klinických oddělení), 
tedy obecně k preferování zdraví a kvalitní terapie 
nemocí pacientů. 
Složité vztahy vzhledem k problémům financo-
vání zdrojů, k ekonomickým aspektům produkce 
farmak a laboratorních diagnostik není možné 
ponechávat stranou úvah o této činnosti. Nepo-
minutelnou součástí medicíny zůstanou úřední 
(akreditační a certifikační) procesy, ale zdá se, 
jakoby v současnosti byrokratické a ekonomické 
složky medicíny nezdravě dominovaly. Pokud jde 
o sledování dlouhodobé kontroly kvality v labo-
ratorní medicíně v České republice v současné 
době, jsme si existencí této situace dost jisti. Cílem 
našeho stručného sdělení je informovat o sou-
časném stavu strategického přístupu evropských 
expertů k otázkám analytické kvality a následně 
se pokusit aplikovat tyto informace v co nejvyšším 
rozsahu (ale postupně) v českém systému řízení 
kvality klinických laboratoří tak, aby byl v souladu 
se světovými trendy a nedegeneroval na pouhý 
(jakkoliv důležitý) úřední proces, završený ziskem 
certifikátu, či na prvek PR výrobců diagnostik 
a přístrojových platforem.  

Milánské dokumenty  
Byly formulované na 2. strategické konferenci 
o specifikaci požadavků na kvalitu metod, konané 
koncem roku 2014 v Miláně po 15 letech od konfe-
rence první. Navazují tak na publikované, uznávané, 
kvalitní, avšak v praxi nedostatečně prosazené 
závěry ze Stockholmu (1. Strategická konference) 
z roku 1999. 
Jednou z inspirací této konference bylo porovnání 
stavu hodnot kontrolních mezí / limitů programů 
EHK ve světě (programy 29 evropských poskyto-
vatelů EHK včetně SEKK), které ukázalo napros-
tou nesouměřitelnost jejich hodnotících kritérií. 
Následkem takové nesouměřitelnosti je obtížnost 
objektivního srovnání stavu analytické kvality 
v různých regionech u různých metod a různých 
přístrojových platforem. 
Milánská konference definovala tři postupy speci-
fikace hodnot analytických požadavků (Analytical 
Performance Specifications-APS): 
l Odvozené z klinických požadavků a potřeb 

(clinical outcomes).
l Odvozené z hodnot biologických variabilit.
l Odvozené ze současného stavu analytické tech-

nologie a úrovně laboratoří (state-of-the-art).
K realizaci milánských dokumentů byla vytvořena 
pracovní skupina Evropské federace klinické chemie 
a laboratorní medicíny (EFLM) pro specifikaci 
požadavků (Task Force on Performance Specifi-
cations in Laboratory Medicine  WG-PS). Ta si 
vzala jako úkol podrobné řešení všech podstatných 
dílčích problémů a s tím cílem bylo vytvořeno i pět 
podskupin, zabývajících se jednotlivými otázkami 
problému - Task and Finish Groups - TFG [1, 2, 3]. 
Jde o následující pracovní podskupiny (TFG):
1. TFG-DM “Allocation of laboratory tests to dif-

ferent models for performance specifications” 
2.  TFG-PSEQA “Performance specifications for 

EQAS”
3.  TFG-TE “Total error and uncertainty”
4.  TFG-PSEP “Performance specifications for the 

extra-analytical phases”
5.  TFG-BVD “Biological variation database” (nově 

EuBIVAS).
TFG-DM se zabývá problémy, která kritéria by měla 
být volena pro které konkrétní analyty a parametry. 
TFG PSEQA pak harmonizací hodnot kontrolních 
limitů (APS) programů EHK jednotlivých posky-
tovatelů. TFG TE se zabývá problémy stanovení / 
měření a aplikací celkových chyb měření a odhadů 
nejistot na tato měření. TFG PSEP, pak problémy 
preanalytických fází laboratorních vyšetření. Nově 
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přejmenovaná pracovní skupina EuBIVAS, se zabývá 
stanovením hodnot biologických variabilit (původní 
název byl EBIOVAR).    

Pracovní skupiny EFLM TF-PS 
a jejich publikační činnost  
2016 - 2017
Skupina EFLM-TFG-DM shrnula nezbytné vlast-
nosti moderního systému řízení kvality a programu 
EHK [4]. Patří sem problémy matrice, potřeba 
komutability, charakter cílových hodnot s požadav-
kem pokud možno jednoho typu hodnot pro jeden 
analyt (nejlépe hodnoty získané referenční meto-
dou, nebo hodnoty robustního průměru výsledků 
všech účastníků (nebo stejnorodých skupin) určené 
doporučenými statistickými postupy pro zkoušení 
způsobilosti a mezilaboratorní porovnávání dle 
aktualizované normy ISO 13528:2017 [5]). Je 
uveden algoritmus návrhu pro volbu hodnot PS 
u jednotlivých základních biochemických a hema-
tologických analytů a parametrů. Důraz je položen 
na APS podle klinických cílů (demonstrován na 
příkladech stanovení HDL a LDL cholesterolu 
a souvislosti jejich hodnot bias s klasifikací rizika 
kardiovaskulárních chorob u vzorků s vysokou 
koncentrací triacylglycerolů). Je silně zdůrazněný 
omezený význam PS typu state of the art v době 
harmonizace a s tím přímo související omezený 
význam hodnocení podle skupin výrobců, metod, 
přístrojových platforem (peer groups). Přístup 
„peer groups“ vylučuje možnost srovnání kvality 
jednotlivých metod pro týž analyt či parametr mezi 
sebou a snižuje tempo dalších snah o zlepšování 
kvality, jakkoliv jsou tyto prezentovány jako pilíře 
firemních politik.
Skupina EFLM-TFG-PSEQA široce analyzuje způ-
soby dosahování harmonizace hodnot APS („kont-
rolních limitů“) programů EHK podle milánského 
modelu, shrnuje potřebnou základní statistiku 
(bias, variační koeficient, celková chyba, nejistota). 
Dále navrhuje, aby organizátoři EHK při každém 
hodnocení kontrolního programu zdůvodňovali 
aktuální výběr APS a aby programy EHK vykazo-
valy respekt k milánskému modelu [6]. Nejsilnější 
publikační činnost produkuje v současné době 
pracovní podskupina TFG-EuBIVAR [7, 8, 9, 10]. 
Ta již během dvou let stačila uveřejnit revidované, 
lépe než dříve dokumentované a statisticky pod-
ložené, hodnoty biologických variabilit enzymů, 
elektrolytů, kreatininu a v krátké době dokončí také 
hodnoty ostatních organických substrátů (výsledky 
této práce budou v příštím roce uveřejněny v časo-
pisu Clinical Chemistry). Příslušné hodnoty budou 
zřejmě i přejaty ve Westgardově on line databázi 

biologických variabilit jako náhrada dřívějších 
dat. Byla též provedena mezinárodní (evropská) 
studie EHK s použitím jediné cílové hodnoty 
(získané referenční metodou) a s hodnotami APS, 
odvozenými z biologických variabilit [11]. Ta pře-
svědčivě ukázala, že přístup k programům EHK 
podle milánského modelu a s harmonizovanými 
APS limity je nejen nutný, ale i možný tam, kde 
je respektována soudobá úroveň standardizace 
a harmonizace.  
V současnosti jsou předpoklady k aplikaci milán-
ských kritérií splněny u zhruba 30 až 50 analytů. 
Zmíněná studie ukázala, že tento stav je v klinické 
biochemii dosažen u elektrolytů a organických 
substrátů, ale nikoliv zatím u enzymů. Proč jsou 
nadále produkovány a v laboratořích používány 
nestandardizované postupy stanovení katalytických 
koncentrací u rutinních enzymů? Harmonizace 
hodnocení programů EHK podle nových APS by 
sice na otázku přímo neodpověděla, ale problém 
by patrně vyřešila.

Česká stopa
Dílčí informace, související se strategií hodnot APS, 
standardizací a harmonizací, EHK, milánskou kon-
ferencí, pracemi pracovních skupin EFLM-APS jsou 
průběžně publikovány v bulletinu FONS v počtu, 
přesahujícím deset sdělení v intervalu let 2015 až 
2017. Jejich autory jsou B. Friedecký, J. Kratochvíla, 
P. Sedlák a M. Budina.  
Srovnání výsledků, dosažených v programu INPUtS 
a v národním programu SEKK ukazuje, že standar-
dizace v České republice dosahuje stejné úrovně 
jako v Evropě v případě elektrolytů a organických 
substrátů a dokonce významně vyšší úrovně u sta-
novení enzymů (s přetrvávající výjimkou stanovení 
ALP). Dále lze tvrdit, že kontrolní materiály artefici-
álního původu (lyofilizáty), používané v EHK SEKK 
(a totožné s materiály programu Referenzinstitut 
für Bioanalytik DGKL Bonn Německo) jsou, dobře 
vybrané a srovnatelně komutabilní s materiály na 
bázi nativní krve (studie INPUtS [11]). Případy 
zjevné nekomutability jsou ojedinělé a jsou při hod-
nocení výsledků programů EHK důsledně zohledňo-
vány jak v procesu hodnocení, tak i v komentářích 
k cyklům [12].  
Také při měření glykovaného hemoglobinu HbA1c 
je v programu SEKK dosahováno u laboratoří 
českých a slovenských účastníků, úrovně kvality 
srovnatelné s Evropou, a proto by v tomto případě 
mohlo postupně dojít k přehodnocení stávajících 
hodnot APS, odvozených na bázi state-of-the-art 
na hodnoty, odvozené ze souvislosti s klinickými cíli 
(tedy na hodnoty Dmax = 8 až 10 %) [13].
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V časopise Klinická Biochemie a Metabolismus 
bude na téma specifikace analytické kvality standar-
dizovaných a harmonizovaných metod v souladu se 
závěry EFLM 2017 uveřejněno podrobnější a exakt-
něji doložené sdělení [14].

Cíle na závěr
l harmonizovat analytické a klinické aspekty 

laboratorních vyšetření
l harmonizovat analytické požadavky pro všechny 

laboratoře a regiony 
l zajistit schopnost srovnatelného evropského 

hodnocení kvality jak laboratoří, tak metod / 
platforem a to i pro překotně se rozvíjející nové 
systémy POCT.
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