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Soudobá úroveň 
analytické kvality 
měření glykovaného 
hemoglobinu HbA1c 
v Evropě
B. Friedecký, J. Kratochvíla

Prezentujeme ji stručným komentováním výsledků 
mezinárodního programu Report EurA1c 2016 
(European EQA organisers), kterého se prostřed-
nictvím programu EHK SEKK zúčastnilo také 70 
účastníků z České / Slovenské republiky. Na studii 
se podíleli organizátoři EHK ze 17 zemí Evropy.  
Celkem se účastnilo 1517 laboratoří, používajících 
vzorků plné krve a 649 laboratoří používajících 

vzorků lyofilizovaných hemolyzátů. V 10 progra-
mech EHK se použilo vzorků plné krve, v dalších 
deseti bylo použito lyofilizovaných hemolyzátů 
(dále lyofilizát) a tři programy EHK pak použily 
obou typů vzorků. Vzorky připravila referenční 
laboratoř IFCC v Nizozemí (European Reference 
Laboratory for Glycohemoglobin, Winterswijk, 
Nizozemsko (vedoucím laboratoře je Dr. Cas 
Weykamp)). U obou matricí bylo použito vždy po 
dvou kontrolních vzorcích o daných certifikova-
ných referenčních hodnotách typu CRV. Vzorek 1 
měl hodnotu 42,3 ± 0,7 mmol/mol HbA1c a vzorek 
2 pak hodnotu 57,9 ± 0,9 mmol/mol HbA1c (kde 0,7 
a 0,9 jsou rozšířené kombinované nejistoty výsled-
ků referenčních měření). Referenční hodnoty byly 
určeny referenční IFCC metodou, výsledky byly 
hodnoceny v jednotkách mmol/mol. Podrobný 
přehled o některých výsledcích evropské studie 
uvádějí tabulky 1 až 5 níže.

Tabulka 1. Preciznost – mezilaboratorní variační koeficient CV (%)

Plná krev Lyofilizát CV (%)
4,4 4,9 celkový
3,0 až 7,2 3,1 až 6,4 interval CV podle zemí
1,6 až 5,6 1,9 až 6,5 interval CV podle výrobců
Architect enzymaticky                                      Bio Rad D 100 CVminimální 

Beckman AU, Tosoh G7 Beckman AU CVmaximální

Tabulka 2. Hodnota bias (mmol/mol)

Plná krev Lyofilizát Bias (mmol/mol)
0,2 -0,5 celkový
-0,2 až 0,8 -1 až 0 interval zemí
-1,8 až 3,5 -4 až 4 interval výrobců

Tabulka 3. Výsledky, měřené paralelně vzorky obou typů

Parametr Francie Itálie
Plná krev Lyofilizát Plná krev Lyofilizát

CV (%) 3,6 4,6 4,5 3,1
Bias (mmol/mol) 0,3 -0,8 0,8 -0,2

Tabulka 4. Preciznost a bias českých laboratoří (EHK SEKK)

Parametr Česká/Slovenská republika Všichni (lyofilizáty)
CV (%) 5,3 4,9
Bias (mmol/mol) -0,4 -0,5
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Hodnocení 
Úroveň měření lze v současné době charakterizovat 
mezilaboratorní precizností těsně pod CV < 5 % 
a hodnotou bias b < 1 mmol/mol  HbA1c. Hodnota 
bias je ve většině případů měření rutinních labo-
ratoří ekvivalentní hodnotám rozšířené nejistoty 
použitých kontrolních materiálů, což ukazuje na 
dobrou úroveň metrologické návaznosti a standar-
dizace v evropských laboratořích. Určité rozdíly 
jsou jak mezi úrovní měření v různých zemích, tak 
i zejména mezi rutinními metodami měření různých 
globálních výrobců. Zde lze pozorovat často troj- až 
čtyřnásobné rozdíly mezi hodnotami preciznosti 
a bias u různých skupin výrobců. Je tedy zřejmé, že 
spektra používaných metod a analytických přístro-
jových systémů významně ovlivňují úroveň měření 
v různých zemích a programech EHK. V případě 
účastníků EHK programu SEKK by bylo vhodné 
docílit zvýšení úrovně mezilaboratorní preciznosti 
(CV) snad určitou postupnou inovací používaného 
metodického spektra.  Problémy s vyšší precizností 
mají například některé imunochemické metody 
měření. Hodnota bias však vykazuje u účastníků 
programu SEKK velmi dobrou úroveň.
Výsledky skupiny, používající vzorků plné krve 
poskytly obraz poněkud lepší kvality měření, než 
výsledky při použití lyofilizovaných hemolyzátů. 
Nicméně hodnoty preciznosti a bias ve dvou zemích, 
které použily obou typů vzorků (Francie, Itálie) 
nedovolují udělat jednoznačný závěr o preferenci 

plné krve před lyofilizátem (ovšem samozřejmě 
připraveným o potřebné a validované kvalitě). Asi 
by bylo v budoucnu vhodné, používat pro účely 
programů EHK kombinace obou typů vzorku.
U výsledků metod výrobců Roche a Abbott Archi-
tect enzymaticky byly pozorovány diskrepance. 
V případě metody Roche při použití obou typů 
vzorků (plná krev a lyofilizát), u systému Abbott 
Architect enzymaticky jen za použití lyofilizátu. 
V případě Roche bylo s vysokou pravděpodobností 
příčinou použití dvou různých generací metod (dru-
hé a třetí) a po důsledném nasazení třetí generace 
by měl problém vymizet. V případě metody Abbott 
Architect enzymaticky jsou pozorované diskrepance 
závislé na typu kontrolního materiálu a omezily se 
jen na lyofilizáty a jsou zatím bez vysvětlení.  

Závěr
Standardizace měření glykovaného hemoglobinu 
HbA1c je v Evropě v současnosti na velmi dobré 
úrovni. Některé metody a laboratoře mají rezervy 
zejména při zlepšení preciznosti měření, zatímco 
v případě hodnoty bias dosahují požadované úrovně 
kvality. Celoevropský program stanovení glykova-
ného hemoglobinu HbA1c tohoto typu určený pro 
poskytovatele EHK organizovaný z Nizozemí bude 
pokračovat.
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Tabulka 5. Diference uvnitř skupin výrobců (peer groups)

Výrobce / Skupina Plná krev Lyofilizát
Roche U dvou zemí hodnoty celkového  

CV = 6,7 % a 8,0 %                
U jedné země hodnota CV = 6,7 %

Abbott Architect  
enzymaticky

Hodnota celkového bias = -4  
mmol/mol 

Hodnota celkového CV = 6,0 % 


