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Hodnocení výsledků 
imunoanalytických 
metod (Poučení 
z programů EHK 
SEKK).
I. Lochman, V. Král, J. Martinek,  
J. Kratochvíla 

Podle normy ČSN ISO EN 15189:2013 by měl být 
jako kvantitativní označen každý výsledek měření 
získaný metodou, jejímž primárním výsledkem je 
číslo. Jinými slovy, pokud metodu budeme vyhod-
nocovat pomocí přístroje, měla by být považována 
za kvantitativní bez ohledu na to, zda její výsledky 
jsou následně kategorizovány a uváděny v adjekti-
vech jako u metod kvalitativních. Jako kvalitativní 
bychom v klasické analytické chemii měli označovat 
jen ty metody, jejichž výsledky odečítáme našimi 
smysly (nejčastěji zrakem). Tyto metody bohužel 
nelze standardizovat. Patří sem i metody nepřímé 
imunofluorescence (Indirect  ImmunoFluorescence 
Assay - IIFA, označované častěji jako IIF nebo IFA), 
které jsou široce využívány v diagnostice infekčních 
a autoimunitních onemocnění. Hodnocení je u těch-
to metod prováděno v kategoriích (3) a kvantifikace 
titrací pomocí ředění, nejčastěji dvojkovou, ale 
i jinými ředicími řadami. Racionální a efektivní 
se jeví např. desítková (geometrická) řada (1, 2). 
Problém kvantifikace ředěním u těchto metod spo-
čívá v tom, že reálná citlivost a dosažený výsledný 
titr u konkrétních aplikací označovaných stejnými 
názvy a založených na stejných principech se může 
výrazně lišit. Kromě výše zmíněného subjektivního 
vlivu to může být způsobeno jak použitými testo-
vacími soupravami, tak mikroskopickou technikou 
používanou pro odečítání výsledků. Citlivost mik-
roskopů používaných dnes v klinických laboratořích 
se totiž velmi liší. Na starších typech mikroskopů 
se dosahuje při ředění dvojkovou řadou výrazně 
nižších titrů než u typů novějších. Je sice známo, že 
problém standardizace kvantifikace IFA v oblasti 
mikroskopie lze řešit pomocí kalibrátorů dostupných 
pro některé analyty, které mají udány koncentrace 
těchto analytů v jednotkách (např. CA 1570-0850-1 
ANA control, homogenous pattern, control serum 
with indication of titer, reference W 1064 (66/233, 
8 aliquots, concentrate 50μl each nebo CA 1021-
0101-1 autoatibodies against pancreas islets control 
with JDF units, Euroimmun)), kalibračních skel 
(např. 1900 FITC-QC Slide, Immunoconcepts) nebo 

pomocí automatizovaných přístrojů pro odečet IFA 
(např. EuroimmunPatern System, Nova View aj.). 
Podle výsledků kalibrace mikroskopických systémů 
těmito kalibrátory a metodami pak lze hodnotit 
výsledky daného vyšetření objektivněji. To se však 
bohužel neděje, a tak je srovnávání výsledků IFA 
metod včetně jejich hodnocení pomocí titrů velmi 
problematické. Odráží se to i na výsledcích progra-
mů EHK (externí hodnocení kvality). Např. detekce 
a stanovování ICA (protilátky proti ostrůvkovým 
buňkám pankreatu - islet cells antibodies) muselo 
být pro dlouhotrvající nehodnotitelnost vyřazeno 
z těchto programů EHK SEKK IDDM (Autoimu-
nitní diabetes 1. typu).
U programu AIH (autoimunitní hepatopatie) je stále 
ještě doporučováno screeningové ředění séra pro IFA 
vyšetření AMA (anti-mitochondrial antibodies), anti-
LKM (anti-liver-kidney antibodies) a SMA (smooth 
muscle antibodies) 1:40. Pro rutinní diagnostiku 
je však toto ředění při použití nové mikroskopické 
techniky příliš nízké a slabé pozitivity se získávají při 
tomto ředění u velkého procenta vzorků. Tyto poziti-
vity však nemají význam pro klinickou diagnostiku, 
a proto řada výrobců diagnostik doporučuje provádět 
a řada laboratoří také provádí tato vyšetření rutinně 
ve screeningovém ředění 1:100. V cyklu AIH2/18 byl 
proto zařazen dotazník, který mapoval, jaké screenin-
gové ředění používají laboratoře, které se tohoto cyklu 
zúčastnily, v rutinní praxi. Výsledky tohoto dotazníku 
jsou uvedeny v tab. 1 a byly pro autory dotazníku 
překvapivé. Z tabulky vyplývá, že 44 % laboratoří 
používá v rutinním screeningu ředění nižší než 
dosud doporučované ředění 1:40 a ředění 1:100 
používá jen necelá třetina klinických laboratoří. 
Vzhledem k tomu, že i v obecně platných skórova-
cích systémech pro diagnostiku autoimunitních one-
mocnění jater jsou uváděny jako klinicky významné 
již řadu let titry 1:80 a vyšší (a to v nich není ani 
zohledněna vyšší citlivost současné mikroskopické 
techniky, ani vyšší kvalita substrátů používaných 
dnes v diagnostice těchto onemocnění), je zde reálná 
pravděpodobnost, že dochází k nadhodnocování 
výsledků těchto vyšetření při hledání diagnózy. 
Vysoká analytická citlivost metody totiž nemusí 
být vždy přínosem pro klinickou diagnostiku řady 
onemocnění (4, 5, 6). Klinický význam konkrétních 
metod by měl být přitom vždy prioritní při jejich 
zařazování do spektra metod v dané laboratoři (7). 
Laboratoře by si tedy měly ověřit, zda při nízkých 
ředěních vzorků u IFA metod neposkytují klinikům 
výsledky, které jim v jejich rozhodování při stano-
vování diagnózy nepomáhají. To je však prakticky 
velmi obtížné, pracné a zdlouhavé a obáváme se, že 
se tak většinou neděje.
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Na výsledcích anti-GAD (anti-glutamic acid decar-
boxylase) ve vzorku A v cyklu IDDM2/18, kde 
nebylo dosaženo konsenzu, a proto nemohl být 
hodnocen (viz www.sekk.cz), si lze ukázat výhody 
kvantitativních hodnocení oproti kvalitativním. 
Řekli jsme si, že výsledky kvalitativních vyšetření 
jsou většinou vyjadřovány adjektivy ve dvou a více 
kategoriích. Tyto kategorie nemusí mít stejné 
rozsahy. Nejznámější příklad jsou např. rastové 
třídy v diagnostice alergen-specifických IgE (RAST 
– radioallergensorbent test je původní metoda pro 
stanovování alergen-specifických IgE). Hranice 
kategorií jsou navíc těžko standardizovatelné, pokud 
jde o skutečně čistě kvalitativní metody, tj. metody, 
jejichž hodnoty určujeme našimi smysly (prakticky 

dnes téměř výhradně zrakem). Stanovení anti-GAD 
protilátek je „pseudokvalitativní“ metoda, jejíž kva-
litativní hodnocení je odvozeno od kvantitativně 
změřených vzorků pomocí metod ELISA nebo RIA. 
V tabulce 2 ukazujeme, jaký problém s udáním 
výsledku u tohoto vzorku mohla mít laboratoř, 
která použila ELISA metodu výrobce, který hod-
notí koncentrace anti-GAD protilátek jen ve dvou 
kategoriích – pozitivní/negativní a dělítkem je ostrá 
hranice pozitivity (HP = 1 představující cut off = 10 
kU/L). Nebere tedy v úvahu tak zvané „ochranné 
pásmo“, tedy oblast, ve které nelze v důsledku pří-
tomnosti nejistoty (kvantitativních) výsledků měření 
rozhodnout, zda má být výsledek interpretován 
jako negativní nebo jako pozitivní. Proto by měly 

Tab. 1. Screeningová ředění pro vyšetření AMA, anti-LKM a SMA u IIFA metod používaná v laboratořích 
České a Slovenské republiky.

Používaná 
screeningová 
ředění

AMA
Počet

anti-LKM
Počet

SMA
Počet

absolutní relativní absolutní relativní absolutní relativní
1:10 3 6 % 2 5 % 2 4 %
1:20 19 40 % 19 43 % 20 42 %
1:40 9 19 % 8 18 % 9 19 %
1:80 1 2 % 1 2 % 1 2  %
1:100 15 32 % 14 32 % 15 31 %
Jiné 1 2 %

Tab. 2 Data pro výpočet koncentrací anti-GAD v cyklu IDDM2/18

sample konc.  
IU/ml

anti-GAD konc.  
IU/ml

anti-IA2
450/630 nm 405/630 nm 450/630 nm 405/630 nm

St1 2000 1,148 0,344 4000 OVER 1,618
St2 250 2,857 0,842 400 OVER 1,208
St3 120 2.203 0,650 250 1,480 0,494
St4 35 0.609 0,185 75 0,529 0,209
St5 15 0.372 0,116 20 0,145 0,094
St6 5 0,118 0,042 10 0,078 0,073
NC1 0,019/3,5 0,012/2,6 0,027/5,5 0,062/under
PC1 0,887/47,8 0,267/44,1 0,435/62,4 0,213/182,0
VzA 0,190/6,49* 0,063/11,2* 2,353/657,3 0,753/298,8
VzB OVER/**** 1,550/797,9 0,023/5,2 0,055/under

Pro výpočet byla použita sigmoidní log/lin kalibrační křivka s extrapolací dat.
Přeškrtnuté hodnoty byly pro konstrukci kalibrační křivky vynechány.
Validační kritéria všech měřených sérií vyšetření byla splněna.
NC1 – negativní kontrola 1, PC1 – pozitivní kontrola 1
*Diskrepance negativní / pozitivní
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být používány vždy alespoň 3 kategorie interpre-
tace výsledků zahrnující i „ochranné pásmo“ (je 
specifikace, která stanovuje horní nebo dolní meze 
kontrolovaných charakteristik), a to: negativní, 
neprůkazný (hraniční) a pozitivní s rozsahy:
l výsledek < dolní mez neprůkazné zóny
l výsledek leží uvnitř neprůkazné zóny
l výsledek > horní mez neprůkazné zóny
kde rozsah neprůkazné zóny závisí na velikosti 
nejistot výsledků měření (podrobně viz 8).
Kalibrační křivka u konkrétní metody použité ve 
výše uvedeném cyklu EHK je velmi rozsáhlá a při 
optimální vlnové délce fotometrického odečtu 450 
nm jsou naměřené hodnoty optické density (OD) 
pozitivních vzorků i nejvyšších kalibrátorů často 
už nad horní hranicí měřitelnosti (OVER). Výrobce 
proto doporučuje odečíst vzorky a kalibrátory také 
při kratší vlnové délce 405 nm. Tam se však již 
pohybujeme u neprůkazných (hraničních) výsledků 
ve velmi nízkých hodnotách OD, které jsou často 
zatíženy dost velkou chybou, a jejich nejistota je 
vysoká. Důsledky se projeví v odečtených hod-
notách vzorků i konstrukcích kalibračních křivek 
získaných při vlnových délkách 450 a 405 nm.  Tyto 
hodnoty jsou uvedeny v tab. 2 zvýrazněně za lomítky. 
U standardu 1 (St1) anti-GAD je patrný také výraz-
ný Hookův efekt (falešně negativní nález při velmi 
vysoké koncentraci zkoumané látky). Pro laboratoř 
bylo tudíž velmi obtížné vzorek vyhodnotit. 

Závěr
Toto sdělení nepřináší žádné nové informace, které 
by pracovníkům klinických laboratoří nebyly již 
dlouho známy. Ukazuje jen na to, že zmiňované 
problémy stále existují a přetrvávají a naznačuje 
cesty, jak je řešit a zkvalitňovat tak laboratořemi 
poskytované služby. Bylo by jistě žádoucí, kdyby 
to také posloužilo jako námět pro jednání odbor-
ným společnostem, pod něž klinická laboratorní 
diagnostika patří.
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