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Eur HbA1c. Výsledky 
24 programů 
externího hodnocení 
kvality měření 
glykovaného 
hemoglobinu HbA1c 
v letech 2018 až 
2019 a jejich stručný 
komentář.
B. Friedecký, J. Kratochvíla

Úvod
Parametry neobyčejně široké studie kvality měření 
glykovaného hemoglobinu HbA1c, (1) organizované 
institucí IFCC C-EUBD (International Federation 
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
- Committee on Education of Biomarkers in Dia-
betes) za spolupráce řady poskytovatelů programů 
externího hodnocení kvality (EHK) včetně SEKK 
jsou shrnuty v tabulce 1. Studie reflektuje úroveň 
standardizace měření, stav programů externího 

hodnocení kvality a lze z ní usoudit navíc na vlivy 
matricí kontrolních vzorků a i na úroveň měření 
POCT. Velkou výhodou studie je kromě počtu 
účastníků prakticky z celého světa také důsledné 
použití jednotek měření mmol/mol, což není ještě 
ani v této době zcela obvyklé. 

Výsledky
Zásadní výsledky studie, týkající se preciznosti a bias 
měření jsou shrnuty do tabulek 2 a 3. Hodnoty 
preciznosti a bias jednotlivých metod a systémů, 
překračující hodnoty CV = 5,0 % a bias > 2 mmol/
mol jsou zvýrazněny pro dosažení přehlednosti 
tučným písmem. Velmi podstatná je skutečnost, 
že při použití lyofilizovaných hemolyzátů je dosa-
hováno horší preciznosti, než u vzorků plné krve, 
zatímco hodnoty bias jsou u obou typů vzorku 
téměř totožné. Tabulka 4 je věnována výsledkům 
metod měření systémy POCT a podle očekávání 
jsou rozdíly v dosažených hodnotách preciznosti 
a bias významně vyšší, než u laboratorních metod, 
nicméně vedle systémů s velmi kontroverzní kva-
litou existují i prověřené systémy POCT o vysoké 
kvalitě. U prověřených kvalitních systémů POCT 
je zřejmé, že jejich dobrá kvalita je nezávislá na 
dané zemi či poskytovateli EHK. Zajímavá data 
o velmi málo frekventovaných systémech měření 
jsou soustředěna v tabulce 5, laboratorní analytické 
systémy s mezní („neprůkaznou“) úrovní kvality 
pak uvádíme v tabulce 6.

Tabulka 1. Charakteristika studie Eur HbA1c-2018

Poskytovatelé EHK 24
Státy 22
Vzorky EurA1c 2018-1  plná krev

EurA1c 2018-1 lyofilizovaný hemolyzát
EurA1c 2018-2 plná krev

EurA1c 2018-2 lyofilizovaný hemolyzát
Laboratoře celkem 3983
Z toho vzorky plné krve 2878
Z toho vzorky lyofilizovaného hemolyzátu 1105

Vztažné hodnoty - referenční metoda IFCC (mmol/mol)
EurA1c 2018-1                             58,1
EurA1c-2018-2                             42,2
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Tabulka 2. Preciznost měření (CV %)

Plná krev Lyofilizovaný hemolyzát
Celkem 4,6 5,8
Jednotlivé státy 2,5 až 5,7 3,6 až 9,6
SEKK   CZ - 4,8
Abbott enzymaticky 3,1 7,1
Alere Afinion Abbott 3,4 -
Beckman AU 6,7 7,4
Beckman DxC 3,6 -
BioRad Variant 4,1 5,0
BioRad ostatní 3,6 až 5,4 2,4 až 5,4
Menarini Arkray 2,8 až 3,8 4,3 až 4,8
Roche 3,6 5,2
Sebia Capillarys II 2,9 3,4
Sebia Capillarys III 1,9 2,0
Siemens Advia 7,6 2,0
Siemens Dimension 3,8 5,0
Siemens Vantage 3,5 4,0
Tosoh G 7/8/11 1,8 až 2,9 4,0 až 5,6
Trinity 3,5 4,1

Tabulka 3. Bias měření (mmol/mol)            

Plná krev Lyofilizovaný hemolyzát
Celkem 0,3 0,4
Jednotlivé státy -0,3 až +1,2 -0,2 až +2,0
SEKK   CZ - 0
Abbott enzymaticky -0,9 -3,5
Alere Afinion Abbott -0,7 -
Beckman AU 0 2,4
Beckman DxC -0,1 -
BioRad Variant 1,3 3,7
BioRad ostatní -0,4 až +2,5 -0,6 až +0,3
Menarini Arkray 0,4 -0,5
Roche -0,1 1,5
Sebia Capillarys II -0,1 0,2
Sebia Capillarys III 0,1 0,1
Siemens Advia 2 -
Siemens Dimension 0,6 3
Siemens Vantage -0,7 2,4
Tosoh G 7/8/11 1,6 1,2
Trinity 1,3 -0,6
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Tabulka 4. Preciznost (CV %) a bias (mmol/mol) POCT systémů ve studii

Systém n
Plná krev Lyofilizovaný hemolyzát

CV % b mmol/mol CV % b mmol/mol
Afinion Alere 274 3,4 +0,7 - -
Vantage Siemens 322 3,7 -0,7 (n = 9) 4,0 (n = 9) +2,4
HemoCue Radiometer 38 7,5 -1,4 - -
NycoCard 9 8,1 2,4 - -
InnovaStar Diasys 7 5,3 -1,6 - -
Sysmex 7 - - 5,9 -3,7

Tabulka 5. Některá data u velmi nízko frekventovaných systémů/metod

Počet systémů/metod Systém
n = 1 QuoTest, Smart Tester, Dialab Prestige, Boditech 

i-Chroma, QuoLab
n = 2 Euromedix Infopia (b = -0,4 mmol/mol pro krev a b = 6,9 mmol/mol pro 

lyofilizovaný hemolyzát)
n = 3 Erba Lachema (pro hemolyzát: CV = 14,9 % a b = -2,9 mmol/mol) 

Eurolyser Smart (pro krev: CV = 4,6 % b = -3,9 mmol/mol)

Tabulka 6. Analytické systémy mimo limit C-EUBD (CV > 6 %, b ≥ 2 mmol/mol)

Vzorky plné krve Parametr
Beckman Coulter AU  CV > 6 %
Bio Rad D-10               b = 2,1 mmol/mol
Siemens Advia          CV > 6 %

Lyofilizované hemolyzáty
Beckman Coulter AU  CV > 6 %
Abbott enzymaticky                 b > 3,0 mmol/mol
Bio Rad Variant                       b > 3,0 mmol/mol

Diskuse a závěry
Hodnoty preciznosti a bias ukazují dobrou úroveň 
standardizace měření a srovnatelnosti výsledků bez 
významných vlivů velké většiny použitých metod 
a evropských i mimoevropských laboratoří. Svědčí 
pro existenci dobře fungujících programů EHK 
v evropském regionu s obohacením výborných 
výsledků z Korejské republiky (n = 49). Dominují-
cím ukazatelem dobré úrovně standardizace měření 
jsou nízké hodnoty bias. Rezervy v úrovni analytické 
kvality některých metod jsou z uvedených dat 
rovněž dobře patrné. Existují metody s lepší i horší 
analytickou spolehlivostí, analogicky jako existují 
země s vyšší a nižší analytickou úrovní (viz. tabulky 
2, 3 s daty v řádcích „Jednotlivé státy“). Několik let 
prováděný americký program CAP NGSP pro HbA1c 
(www.ngsp.org) dochází při hodnocení metod 
k téměř identickým závěrům s výsledky v tabul-

kách 2 a 3. Výsledky svědčí při použití kontrolních 
materiálů v programech EHK pro preferenci vzorků 
čerstvé plné krve před kontrolními materiály na bázi 
lyofilizovaných hemolyzátů, zejména pro dosažení 
významně lepších hodnot preciznosti. I když práce 
s lyofilizovanými hemolyzáty je zejména pro menší 
poskytovatele EHK oproti  práci s plnou krví méně 
náročná na přípravu a logistiku a poskytuje prak-
ticky stejně nízkou hodnotu bias. Na hodnoty bias 
nebyly vlivy dvou rozdílných matric vzorků vůbec 
pozorovány. Problém metod a systémů POCT, dis-
kutovaný řadu let, lze vyhodnotit tak, že systémy 
Siemens Vantage a Alere Afinion (Abbott) vykazují 
opakovaně a dlouhodobě analytickou kvalitu zcela 
srovnatelnou s laboratorními metodami. Výsledky 
ostatních systémů POCT zůstávají nadále kontro-
verzní jak z hlediska preciznosti a bias, tak zejména 
z pohledu jejich nedostatečné validace, kterou lze 
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předpokládat již na základě velmi omezených počtů 
účastí ve studiích EHK. Paušální přístup hodnocení 
POCT z hlediska (POCT vs laboratoř) nedává smysl, 
avšak používání neprověřených a nevalidovaných 
POCT systémů je krajně nevhodné. Zde je nutné 
i poznamenat, že se v českých podmínkách bohužel 
stále používají POCT metody v mezilaboratorních 
studiích jen málo prověřené a nevalidované.

Tato studie bude uveřejněna podrobně v plném 
rozsahu v některém z příštích čísel časopisu Clinical 
Chemistry.
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