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Poznámky k provádění verifikace preciznosti analytické 
metody
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SOUHRN
Cíl: předvést praktické využití protokolu, který vydal  v roce 2006 CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) pod 
označením EP15-A2 Vol.25 No.17„User Verification of Performance for Precision and Trueness; Approved Guideline, Se-
cond Edition“  [1], dále jen EP15-A2, za účelem uživatelské verifikace preciznosti analytické metody deklarované výrobci 
IVD MD pro klinické laboratoře. 
Výsledky: verifikace preciznosti deklarovaná výrobcem se prováděla na koncentraci katalytické aktivity enzymu γ-gluta-
myltransferázy v lidském séru (měřená veličina), a měření se provádělo na dvou koncentračních hladinách vždy ve třech 
opakováních v průběhu pěti dní. 
Diskuse: upozornit na existenci potenciálního úskalí alternativního způsobu odhadu mezilehlé preciznosti měřicího postupu 
nazvaného „Varianta 1“ a uveřejněného v tomto časopise (dále jen KBM), č. 1/2011, ve sdělení českého kolektivu autorů 
„Doporučení k provádění validace a verifikace analytických metod v klinických laboratořích“ [2], dále jen „Doporučení“.  
Závěr: hodnocení čtyřkrokové aplikace protokolu EP15-A2 v praxi, přísliby nové verze EP15-A3
Klíčová slova: CLSI EP15-A2, preciznost. 

SUMMARY 
Ambrožová J.: Notes to User Verification of Performace for Analytical Method Precision
Objective: to demonstrate the practical application of the EP15-A2 Vol. 25 No.17 CLSI document titled as „User Verification 
of Performance for Precision and Trueness; Approved Guideline, Second edition“ [1], next only EP15-A2, to the user veri-
fication („spot-checking“) analytical methods precision of manufacturer claims in clinical laboratories, which was published 
by CLSI 2006. 
Results: the precision manufacturer precision claims were tested on the gamma-glutamyltransferase catalytic concentration 
in human serum (measurand), at two levels, running 3 replicates on each of the 5 days. 
Discussion: the possible pitfalls of the analytical method precision alternative verification way  when the intermediate precisi-
on is assessed as the „Option 1“ formerly published in „Recommendation to perform the analytical methods validation and 
verification in clinical laboratories“ [2], next only „Recommendation“, in this journal „Clinical biochemistry and metabolism“, 
next only KBM, No. 1/2011, by the Czech authors collective.
Conclusion: the evaluation of 4-steps EP15-A2 protocol application in practice, the new version EP15-A3 promises 
Key words: CLSI EP15-A2, precision.  

Úvod

Vysvětlení pojmů
V procesu verifikace měřicího postupu/systému/vý-

robku IVD MD (In Vitro Diagnostic -Medical Device, dále 
jen IVD) čili verifikace analytické metody v klinické labo-
ratoři se prokazuje v souladu s ISO 15189 její vhodnost 
k zamýšlenému použití. Součástí každého procesu ve-
rifikace analytické metody musí být hodnocení její pre-
ciznosti a úkolem laboratoře je v konkrétní praxi ověřit 
dosažitelnost vstupních údajů, které jí s ohledem na 
tuto výkonnostní charakteristiku poskytl výrobce dané-
ho IVD, nejčastěji v aktuálním příbalovém letáku. 

Poznámka: Většina výrobců provádí plnou validaci 
preciznosti analytické metody podle jiného protokolu 
CLSI, a sice podle EP05-A2.

Precizností metody se rozumí těsnost souhlasu mezi 
nezávislými výsledky měření získanými za stanovených 
podmínek, která vzniká výhradně v souvislosti s náhod-
nou chybou měření a nemá žádný vztah k pravdivos-

ti/přesnosti. Při hodnocení preciznosti metody je nutné 
posoudit opakovatelnost (preciznost v sérii) a zároveň 
preciznost celkovou (intra-laboratorní). Za nedostateč-
né se považuje odhadovat preciznost pouhým stano-
vením opakovatelnosti. V konkrétní podobě se toto 
sdělení zabývá opakovatelností a celkovou mezileh-
lou precizností, jejich posuzováním podle dokumentu 
EPA15-02. Budou uvedeny dvě varianty možného ve-
rifikačního protokolu.
Definice mezilehlé preciznosti (MP) dle protokolu 
EP15-A2 [1]

Celkovou (intra-laboratorní) precizností se rozumí 
kvantitativní hodnota ukazující nesouhlas mezi opako-
váními/replikáty měření za delší časové období, v němž 
jsou zahrnuty všechny známé hlavní zdroje chyb měře-
ní v laboratoři (vyjma: velký servisní zásah, rekalibrace, 
změny reagenčních šarží). Celková preciznost odráží 
souhrn různých zdrojů chyb, včetně opakovatelnos-
ti.  Celková variabilita = kombinace variability v sériích 
a mezi sériemi. 
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Poznámka: někteří autoři uvádějí místo celkové va-
riability (kombinace složek variability v sérii a mezi séri-
emi, viz výše) jen variabilitu mezi sériemi. Vždy je třeba 
se ujistit, na který termín se v konkrétním případě autor 
odkazuje. CLSI používá termín „intra-laboratory preci-
sion“ k označení celkové preciznosti (používán také 
zde) unikátního zařízení zjištěné na stejném zařízení. 

Zatímco termín preciznost se vztahuje k pojmu kolí-
sání kolem centrální hodnoty, to, co se měří, je vlast-
ně nepreciznost. V normálním rozdělení je mírou ne-
preciznosti směrodatná odchylka (SD). Alternativně lze 
použít rozptyl, rovnající se druhé mocnině SD. Obecně 
se předpokládá, že náhodné chyby spojené s opaková-
ním měření mají normální rozdělení, známé jako Laplace-
Gaussova, častěji však Gaussova distribuce. Pokud tato 
podmínka platí, pak lze celkový rozptyl vypočítat jako 
součet jednotlivých složek následovně:

kde σ2  je rozptyl.
Poznámka: pro účely tohoto sdělení se místo pojmu 
nepreciznost používá vžitý výraz „preciznost“.

Při měření měřené veličiny v určité matrici nejsou 
skutečná střední hodnota (µ) a rozptyl (σ2) známy, tím 
samozřejmě není známa ani směrodatná odchylka (SD), 
a lze je pouze odhadovat. Tyto odhady µ a σ se obvykle 
označují jako x resp. s. Pro počet měření n máme: 

      (1)
a dále:

      (2)

Odtud variační koeficient (CV) je definován jako:

      (3)

Klíčové body protokolu EP15-A2
l	Hodnocení se provádí nejméně na dvou hladinách, 

neboť preciznost se může v rámci analytického roz-
sahu metody lišit.

l	Každá hladina se měří ve třech opakováních, 
po dobu pěti dní nejméně na dvou hladinách. 

l	K dispozici by měl být alespoň jeden kontrolní vzorek 
běžné IKK v každé sérii. Pokud je pro test preciz-
nosti metody použit kontrolní materiál, pro účel 
IKK by se měly použít kontrolní materiály jiné.

l	Vzájemné pořadí zkušebních materiálů a IKK by se 
mělo v sériích nebo dnech měnit.

l	Pro odpovídající simulaci skutečného provozu by 
každá jednotlivá série, v níž se děje opakované 
měření preciznosti, měla obsahovat alespoň deset 
vzorků pacientů.
Součástí experimentu je zjištění případných odleh-

lých hodnot, za něž jsou zde považovány ty, jejichž ab-
solutní rozdíl mezi opakováními převyšuje 5,5 násobek 
SD stanovené v předběžném testu preciznosti. Jsou-
li takové odlehlé hodnoty zjištěny, jsou následně od-
mítnuty, jejich příčina je prošetřena a odstraněna ještě 
před opakováním další série. 

Poznámka: Koeficient 5.5 byl odvozen z horní 
99,9% hodnoty normalizovaného rozložení rozdílů dvou 
populací.
 
Postup  při  odhadu  opakovatelnosti  a  celkové 
preciznosti

Prakticky jsme provedli odhad preciznosti na měře-
ní koncentrace katalytické aktivity enzymu γ-glutamyl-
transferázy v lidském séru (dále jen metoda GGT v sé-
ru) na dvou koncentračních hladinách měřené veličiny, 
jejichž v předběžném testu stanovená hodnota odpo-
vídala deklaraci výrobce IVD a zpracování dat se pro-
vádělo podle pětidenního protokolu CLSI EP15-A2 [1]. 
V následující pasáži je názorně, ve čtyřech krocích, 
předveden odhad preciznosti metody GGT v séru pod-
le výše uvedeného protokolu. Pro účely tohoto článku 
jsou uvedeny výsledky pouze jedné hladiny (hodnoty) 
měřené veličiny (Tabulka1).

Table 1:  GGT results for level 1 (µkat/l). Rep. = Replicate

Run/ Day Rep. 1 Rep. 2 Rep.3

1 0.57 0.57 0.58

2 0.58 0.58 0.59

3 0.58 0.59 0.58

4 0.57 0.57 0.58

5 0.58 0.58 0.57
 
Opakovatelnost

Opakovatelnost je odhadnuta na základě níže uve-
dené rovnice.

      (4)

kde:
D = celkový počet dní (5)
n = celkový počet opakování za den (3)
x

di
 = výsledek i-tého opakovaní dne d

x
d
 = průměr všech opakování/replikátů dne d

 
První krok:  odhad opakovatelnosti dle vzorce (4). 

Nejprve vypočteme průměr daného dne a zjištěný 
průměr dne odečteme od každého jednotlivého výsled-
ku a výsledné hodnoty pak umocníme. Př.:  průměr ze 
tří získaných hodnot měření v prvním dni činí: (0,57 
+0,57 + 0,58) / 3 = 0,57333. První naměřený výsledek 
= 0,57, odtud -> (0,57- 0,57333)2 = 0,00001. Tabulka 
2 ukazuje výsledky výpočtů všech čtverců rozdílů.
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kde σ2  je rozptyl. 
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 Hodnocení se  provádí nejméně na dvou hladinách, neboť preciznost se může v 
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Opakovatelnost 
Opakovatelnost je odhadnuta na základě níže uvedené rovnice. 
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kde: 
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Table 3:  The results of the same repeating calculations (5) 
for the remaining days.

 
Druhý krok: odhad rozptylu denních průměrů s

b
2 po-

mocí rovnice.

      (5)

kde:
D = celkový počet dní
x

d
 = průměrná hodnota všech výsledků dne d

x = průměrná hodnota všech výsledků
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µkat/l. Odhad preciznosti mezi sériemi 1. den, v němž 
průměr ze tří opakování činil 0,57333 (viz Tabulka 2) 
je čtverec rozdílu obou hodnot a tento činí (0,57333 
– 0,578)2 = 0,00002. Tabulka 3 ukazuje výsledky opa-
kování výpočtu dle vzorce (5) pro všechny dny.

Níže uvedená Tabulka 4 ukazuje výsledky nepre-
ciznosti (SD) v µkat/l převedené na CV % (SD -> CV) 
a názorně ilustruje v praxi velmi obvyklou eventualitu 
rozvahy nad dilematem, zda experiment potvrdil vhod-
nosti metody k zamýšlenému účelu.

Vyhodnocení výsledků
Jak bylo zmíněno výše, protokol EP15-A2 se obec-

ně používá k ověření, že metodu lze provádět v souladu 
s tvrzením výrobce. Proto se vždy odhad nepreciznos-
ti (SD) dle výše uvedeného výpočtu musí srovnávat 
s  tvrzením výrobce. Pokud jsou hodnoty preciznosti 
v sérii a celkové preciznosti zjištěné uživatelem menší, 
než jaké uvádí výrobce, pak uživatel prokázal, že jeho 
míra preciznosti je v souladu s tvrzením výrobce, a žádné 
další výpočty nejsou povinné. Pokud však uživatel dosá-
hl hodnot větších, nežli jsou ty, které udává výrobce, což 
platí i pro náš příklad, musí být proveden statistický 
test, zda je tento rozdíl statisticky významný.

Čtvrtý krok: Verifikace hodnot preciznosti
Kritickou resp. verifikační hodnotu 1 užijeme ke 

srovnání našeho odhadu opakovatelnosti (preciznosti 
v sérii) s hodnotou, kterou uvádí výrobce, a počítáme ji 
pomocí rovnice (7):

      (7)

kde:
σ 

r
 = deklarovaná opakovatelnost

C = 1-α/q,  kvantil Chi-kvadrát distribuce
α = pravděpodobnost (%) falešného zamítnutí a q je 
počet testovaných hladin 
   = počet stupňů volnosti a v tomto případě je roven 
D.(n-1)

Použijeme výrobcem deklarovanou opakovatelnost 
vyjádřenou jako CV = 0,79%, pak hodnota odpovídají-
cího SD pro námi odhadnutou průměrnou hodnotu mě-
řené veličiny činí 0,578 l	0,0079/100 = 0,0046 µkat/l,  
tudíž je menší než náš verifikační odhad opakovatel-
nosti, kde SD = 0,0058 µkat/l. Při výpočtu kritické/ve-
rifikační hodnoty, musíme nejprve vypočítat opakova-
telnost odpovídající stupňům volnosti   = D.(n-1), což 
dle protokolu EP15-A2 pro tři opakování denně po 
dobu pěti dnů odpovídá     = 10.
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Celková  preciznost 
Třetí krok: odhad celkové preciznosti s

i
 pomocí rovnice 

      (6)

kde n je počet opakování za den, sr = odhad preciz-
nosti v sérii tj. opakovatelnosti a sb = odhad preciznosti 
mezi sériemi, též rozptylu denních průměrů. Odtud platí 
s použitím hodnot z našeho příkladu:
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Celková  preciznost  

 Třetí krok: odhad celkové preciznosti si pomocí rovnice  
  

        
                              (6) 

kde n je počet opakování za den, sr = odhad preciznosti v sérii tj. opakovatelnosti a sb = 
odhad preciznosti mezi sériemi, též rozptylu denních průměrů. Odtud platí s použitím hodnot 
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Níže uvedená Tabulka č. 4  ukazuje výsledky nepreciznosti (SD) v µkat/l převedené na CV% 
(SD CV) a názorně ilustruje v praxi velmi obvyklou eventualitu rozvahy nad dilematem, zda 
experiment potvrdil vhodnosti metody k zamýšlenému účelu. 

Table 4  The precision results referred as imprecision (SD) µkat/l and transferred to CV%               
(marked as CV) in a very common inherence speculation  

 SD Estimated  
µkat/l CV% 

SD Manufacturer                 
µkat/l CV% 

SD Difference  
µkat/l CV% 

 Within-run Precision 
Estimate      

0,0058  1,00 0,0046  0,79 +0,0012+0,21 

Between-run Precision 
Estimate     

0,0051  0,88 ? ? 

Total Precision Estimate 
   

0,0069  1,20 0,0055  0,95 +0,0014+0,25 

 

Vyhodnocení výsledků 
Jak bylo zmíněno výše, protokol EP15-A2 se obecně používá k ověření, že metodu lze 
provádět v souladu s tvrzením výrobce. Proto se vždy odhad nepreciznosti (SD) dle výše 
uvedeného výpočtu musí srovnávat s tvrzením výrobce. Pokud jsou hodnoty preciznosti 
v sérii a celkové preciznosti zjištěné uživatelem menší, než jaké uvádí výrobce, pak uživatel 
prokázal, že jeho míra preciznosti je v souladu s tvrzením výrobce, a žádné další výpočty 
nejsou povinné. Pokud však uživatel dosáhl hodnot větších nežli jsou ty, které udává 
výrobce, což platí i pro náš příklad, musí být proveden statistický test, zda je tento rozdíl 
statisticky významný. 

 Čtvrtý krok: Verifikace hodnot preciznosti 
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Kritickou resp. verifikační hodnotu 1 užijeme ke srovnání našeho odhadu opakovatelnosti 
(preciznosti v sérii) s hodnotou, kterou uvádí výrobce, a počítáme ji pomocí rovnice (7): 
 

                            
                        (7) 

kde: 
σ r = deklarovaná opakovatelnost 
C = 1-α/q,  kvantil Chi-kvadrát distribuce 
α = pravděpodobnost (%) falešného zamítnutí a q je počet testovaných hladin  
  = počet stupňů volnosti a v tomto případě je roven D (n-1) 
 

Použijeme výrobcem deklarovanou opakovatelnost vyjádřenou jako CV = 0,79%, pak 
hodnota odpovídajícího SD pro námi odhadnutou průměrnou hodnotu měřené veličiny činí 
0,578 0,0079/100 = 0,0046 µkat/l, tudíž je menší než náš verifikační odhad opakovatelnosti, 
kde SD = 0,0058 µkat/l. Při výpočtu kritické/verifikační hodnoty, musíme nejprve vypočítat 
opakovatelnost odpovídající stupňům volnosti   = D   (n-1), což dle protokolu EP15-A2 pro 
tři opakování denně po dobu pěti dnů se odpovídá   = 10. 
Pro výpočet C, je α tradičně = 5% a q = 2. Musíme tedy vyhledat 97,5% kvantil Chi-kvadrát 
distribuce o 10 stupních volnosti. Ten lze dohledat pomocí statistických tabulek nebo 
použitím tabulkové funkce software, např. Excel  funkce CHIINV  (α/q, v) = CHIINV 
(0.05/2,10) = 20,48, pak verifikační hodnota činí: 

                                     
   

               

  
Poznámka: při počtu hladin = 1 je hodnota CHIINV = 18,307 a odpovídá pouze 95% kvantilu 
Chi-kvadrát distribuce o 10 stupních volnosti. 

Z takto verifikační hodnoty je zřejmé, že odhad opakovatelnosti laboratorních měření je 
menší než tato hodnota, a tedy platí, že verifikací zjištěné údaje jsou v souladu s tvrzením 
výrobce, protože: 

0,0058 ≤ 0066         

 
Celková  preciznost, verifikace hodnoty 
Obdobně, kritickou resp. verifikační hodnotu 2 užijeme ke srovnání našeho odhadu celkové 
mezilehlé preciznosti s odpovídající hodnotou, již uvádí výrobce, a počítáme ji pomocí 
rovnice (8): 
 

                            
                       (8) 

 
kde σl  je deklarovaná celková SD a T je efektivní počet stupňů volnosti v konkrétním odhadu  
celkové preciznosti v laboratoři.  

T je dán složitějším vztahem (doporučuji použít k výpočtu vhodný software, např. Excel): 
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Pro výpočet C, je α tradičně = 5 % a q = 2. Musí-
me tedy vyhledat 97,5% kvantil Chi-kvadrát distribu-
ce o 10 stupních volnosti. Ten lze dohledat pomocí 
statistických tabulek nebo použitím tabulkové funkce 
software, např. Excel funkce CHIINV  (α/q, v) = CHIINV 
(0.05/2,10) = 20,48, pak verifikační hodnota činí:

 

 

Poznámka: při počtu hladin = 1 je hodnota CHIINV 
= 18,307 a odpovídá pouze 95% kvantilu Chi-kvadrát 
distribuce o 10 stupních volnosti.

Z takto verifikační hodnoty je zřejmé, že odhad opa-
kovatelnosti laboratorních měření je menší než tato 
hodnota, a tedy platí, že verifikací zjištěné údaje jsou 
v souladu s tvrzením výrobce, protože:

0,0058 ≤ 0066 µkat/l 

Celková preciznost, verifikace hodnoty
Obdobně, kritickou resp. verifikační hodnotu 2 uži-

jeme ke srovnání našeho odhadu celkové mezilehlé 
preciznosti s odpovídající hodnotou, jíž uvádí výrobce, 
a počítáme ji pomocí rovnice (8):

      (8)

kde σ
l
 je deklarovaná celková SD a T je efektivní počet 

stupňů volnosti v konkrétním odhadu celkové preciz-
nosti v laboratoři. 

T je dán složitějším vztahem (doporučuji použít k vý-
počtu vhodný software, např. Excel):

      (9)

Pro náš příklad předpokládejme, že výrobce uvádí 
celkovou nepreciznost vyjádřenou jako CV = 0,95 %, 
pak hodnota odpovídajícího SD pro námi odhad-
nutou průměrnou hodnotu měřené veličiny činí  
0,578 l	0,0095/100 = 0,0055 µkat/l. Odtud:

 
 

Opět, odhad celkové preciznosti laboratorních měření 
je menší než tato hodnota, a tedy platí, že verifikací zjiště-
né údaje jsou v souladu s tvrzením výrobce, protože:

0,0069 ≤ 0076 µkat/l 

Diskuse

Zjistila jsem nesrovnalost mezi protokolem CLSI 
EP15-A2 [1] a „Variantou 1“ (viz Tabulka 5) uvedenou 
v „Doporučení“ [2]. 

Zatímco kolektiv autorů v „Doporučení“ [2] před-
kládá čtenářům k verifikaci mezilehlé preciznosti výběr 
ze dvou variant sběru primárních dat, protokol CLSI 
EP15-A2 [1] připouští možnost jedinou, zcela odlišnou 
od obou variant uvedených v [2], a sice že v experi-
mentu se po dobu pěti dnů nejméně na dvou hladinách 
provádí vždy tři opakování měření v jedné sérii. „Dopo-
ručení“ kolektivu českých autorů [2] však v tzv. „Varian-
tě 1“ navrhuje výpočet hodnoty mezilehlé preciznosti 
z výsledků vnitřní kontroly kvality (IKK), a dále dopo-
ručuje měření 2-3 různých hodnot (obsah, množství,  
koncentrace) analytů složek po 3-6měsíční období při 
používání jedné šarže kalibrátorů a kontrolních mate-
riálů. Předkládá tím zákazníkovi dle mého přesvědče-
ní v podstatě jiný obsah pojmu mezilehlá preciznost 
s neadekvátním časovým „manévrovacím prostorem“ 
s ohledem na účel verifikace preciznosti. Během 3-6 
měsíců se většinou mění nejen šarže reagencií, ale jen 
zcela výjimečně nedojde i k významné servisní změně, 
čili na celkové variabilitě analytické metody se podílejí 
i takové její zdroje, které protokol EP15-A2 v definici 
mezilehlé preciznosti přímo vylučuje. Důvodně se proto 
obávám, že český kolektiv autorů posunul pojem „delší 
časové období“ značně za hranice původního rozměru, 
s nímž operují výrobci IVD při plné validaci, a dále, že 
sběr dat uvedený ve „Variantě 1“ lze použít jen k od-
hadu tzv. intra-laboratorní reprodukovatelnosti metody, 
čili k zjištění charakteristiky s ohledem na verifikaci pre-
ciznosti nevhodné.

Hlavní úskalí „Varianty 1“ shledávám zejména ve fak-
tu, že zcela nekrytě k verifikaci preciznosti doporučuje 
data získaná z IKK. Uživatel IVD má ale dle ISO 15189 
povinnost provést porovnání svých odhadů hodnot 
provozních charakteristik analytického systému s daty 
deklarovanými výrobci IVD MD stejného analytického 
systému, což v případě použití „Varianty 1“ uvedené 
v „Doporučení“ [2] není možné. 

Krátké připomenutí: proces IKK a verifikace měři-
cího postupu/systému/výrobku jsou určeny a směřují 
k rozdílným cílům a variabilita obou těchto procesů 
se v běžné praxi významně liší. Cíl procesu IKK: mít 
měřicí postup pod spolehlivou kontrolou danou pře-
depsanými kontrolními pravidly. Jde o proces konti-
nuální, který laboratoři prostřednictvím naměřených 
hodnot kontrolních vzorků poskytuje dlouhodobý 
přehled o reálné průběžné efektivitě měřicího postu-
pu. Výsledné hodnoty naměřené v rámci IKK si uži-
vatel porovnává s cílovými hodnotami a dalšími spe-
cifikacemi dodávanými výrobci kontrolních materiálů 
a vyhovující, vlastní naměřené hodnoty (průměr, SD) 
následně využívá v regulačních diagramech tak, aby 
vhodně zajistily kontrolu metody. 

Cíl verifikace je diametrálně odlišný: uživatel IVD si 
plní povinnost plynoucí mu mj. z ISO 15189, tj. posu-
zuje v testech zaměřených na jednotlivé provozní cha-
rakteristiky vhodnost metody k zamýšlenému použití. 
Provádí verifikační experimenty a získává data, která 
pak porovnává s odpovídajícími daty deklarovanými 
výrobcem IVD MD, případně autorem „in house“ meto-
dy, vždy získanými při plné validaci. Experimenty, tedy 
primární validační i následný verifikační, představují 
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Kritickou resp. verifikační hodnotu 1 užijeme ke srovnání našeho odhadu opakovatelnosti 
(preciznosti v sérii) s hodnotou, kterou uvádí výrobce, a počítáme ji pomocí rovnice (7): 
 

                            
                        (7) 

kde: 
σ r = deklarovaná opakovatelnost 
C = 1-α/q,  kvantil Chi-kvadrát distribuce 
α = pravděpodobnost (%) falešného zamítnutí a q je počet testovaných hladin  
  = počet stupňů volnosti a v tomto případě je roven D (n-1) 
 

Použijeme výrobcem deklarovanou opakovatelnost vyjádřenou jako CV = 0,79%, pak 
hodnota odpovídajícího SD pro námi odhadnutou průměrnou hodnotu měřené veličiny činí 
0,578 0,0079/100 = 0,0046 µkat/l, tudíž je menší než náš verifikační odhad opakovatelnosti, 
kde SD = 0,0058 µkat/l. Při výpočtu kritické/verifikační hodnoty, musíme nejprve vypočítat 
opakovatelnost odpovídající stupňům volnosti   = D   (n-1), což dle protokolu EP15-A2 pro 
tři opakování denně po dobu pěti dnů se odpovídá   = 10. 
Pro výpočet C, je α tradičně = 5% a q = 2. Musíme tedy vyhledat 97,5% kvantil Chi-kvadrát 
distribuce o 10 stupních volnosti. Ten lze dohledat pomocí statistických tabulek nebo 
použitím tabulkové funkce software, např. Excel  funkce CHIINV  (α/q, v) = CHIINV 
(0.05/2,10) = 20,48, pak verifikační hodnota činí: 

                                     
   

               

  
Poznámka: při počtu hladin = 1 je hodnota CHIINV = 18,307 a odpovídá pouze 95% kvantilu 
Chi-kvadrát distribuce o 10 stupních volnosti. 

Z takto verifikační hodnoty je zřejmé, že odhad opakovatelnosti laboratorních měření je 
menší než tato hodnota, a tedy platí, že verifikací zjištěné údaje jsou v souladu s tvrzením 
výrobce, protože: 

0,0058 ≤ 0066         

 
Celková  preciznost, verifikace hodnoty 
Obdobně, kritickou resp. verifikační hodnotu 2 užijeme ke srovnání našeho odhadu celkové 
mezilehlé preciznosti s odpovídající hodnotou, již uvádí výrobce, a počítáme ji pomocí 
rovnice (8): 
 

                            
                       (8) 

 
kde σl  je deklarovaná celková SD a T je efektivní počet stupňů volnosti v konkrétním odhadu  
celkové preciznosti v laboratoři.  

T je dán složitějším vztahem (doporučuji použít k výpočtu vhodný software, např. Excel): 
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Pro výpočet C, je α tradičně = 5% a q = 2. Musíme tedy vyhledat 97,5% kvantil Chi-kvadrát 
distribuce o 10 stupních volnosti. Ten lze dohledat pomocí statistických tabulek nebo 
použitím tabulkové funkce software, např. Excel  funkce CHIINV  (α/q, v) = CHIINV 
(0.05/2,10) = 20,48, pak verifikační hodnota činí: 

                                     
   

               

  
Poznámka: při počtu hladin = 1 je hodnota CHIINV = 18,307 a odpovídá pouze 95% kvantilu 
Chi-kvadrát distribuce o 10 stupních volnosti. 

Z takto verifikační hodnoty je zřejmé, že odhad opakovatelnosti laboratorních měření je 
menší než tato hodnota, a tedy platí, že verifikací zjištěné údaje jsou v souladu s tvrzením 
výrobce, protože: 

0,0058 ≤ 0066         

 
Celková  preciznost, verifikace hodnoty 
Obdobně, kritickou resp. verifikační hodnotu 2 užijeme ke srovnání našeho odhadu celkové 
mezilehlé preciznosti s odpovídající hodnotou, již uvádí výrobce, a počítáme ji pomocí 
rovnice (8): 
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kde σl  je deklarovaná celková SD a T je efektivní počet stupňů volnosti v konkrétním odhadu  
celkové preciznosti v laboratoři.  

T je dán složitějším vztahem (doporučuji použít k výpočtu vhodný software, např. Excel): 
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                      (9) 

 
Pro náš příklad předpokládejme, že výrobce uvádí celkovou nepreciznost vyjádřenou jako 
CV = 0,95 %, pak hodnota odpovídajícího SD pro námi odhadnutou průměrnou hodnotu 
měřené veličiny činí 0,578 0,0095/100 = 0,0055 µkat/l. Odtud: 
  

                                     
                    

 

Opět, odhad celkové preciznosti laboratorních měření je menší než tato hodnota, a tedy 
platí, že verifikací zjištěné údaje jsou v souladu s tvrzením výrobce, protože: 
 

0,0069 ≤ 0076        

 
Diskuse: 
Zjistila jsem nesrovnalost mezi protokolem CLSI EP15-A2 [1] a "Variantou 1" uvedenou v 
„Doporučení“ [2].  
Zatímco kolektiv autorů v „Doporučení" [2] předkládá čtenářům k verifikaci mezilehlé 
preciznosti výběr ze dvou variant sběru primárních dat, protokol CLSI EP15-A2 [1] připouští 
možnost jedinou, zcela odlišnou od obou variant uvedených v [2], a sice, že v experimentu 
se po dobu pěti dnů nejméně na dvou hladinách provádí vždy tři opakování měření v jedné 
sérii. „Doporučení“ kolektivu českých autorů [2] však v tzv. „Variantě 1“ navrhuje výpočet 
hodnoty mezilehlé preciznosti z výsledků vnitřní kontroly kvality (IKK), a dále doporučuje 
měření 2-3 různých hodnot (obsah, množství, koncentrace) analytů složek po 3-6 měsíční 
období při používání jedné šarže kalibrátorů a kontrolních materiálů. Předkládá tím 
zákazníkovi dle mého přesvědčení v podstatě jiný obsah pojmu mezilehlá preciznost s 
neadekvátním časovým "manévrovacím prostorem" s ohledem na účel verifikace preciznosti. 
Během 3-6 měsíců se většinou mění nejen šarže reagencií, ale jen zcela výjimečně nedojde 
i k významné servisní změně, čili na celkové variabilitě analytické metody se podílejí i takové 
její zdroje, které protokol EP15-A2 v definici mezilehlé preciznosti přímo vylučuje. Důvodně 
se proto obávám, že český kolektiv autorů posunul pojem "delší časové období" značně za 
hranice původního rozměru, s nímž operují výrobci IVD při plné validaci, a dále, že sběr dat 
uvedený ve "Variantě 1" lze použít jen k odhadu tzv. intra-laboratorní reprodukovatelnosti 
metody, čili k zjištění charakteristiky s ohledem na verifikaci preciznosti nevhodné. 
 
Hlavní úskalí  "Varianty 1" shledávám zejména ve faktu, že zcela nekrytě k verifikaci 
preciznosti doporučuje data získaná z IKK. Uživatel IVD má ale dle ISO 15189 povinnost 
provést porovnání svých odhadů hodnot provozních charakteristik analytického systému s 
daty deklarovanými výrobci IVD MD stejného analytického systému, což v případě použití 
"Varianty 1" uvedené v  "Doporučení" [2] není možné.  
 
Krátké připomenutí: proces IKK a verifikace měřicího postupu/systému/výrobku jsou určeny a 
směřují k rozdílným cílům a variabilita obou těchto procesů se v běžné praxi významně liší. 
Cíl procesu IKK: mít měřicí postup pod spolehlivou kontrolou danou předepsanými 
kontrolními pravidly. Jde o proces kontinuální, který laboratoři prostřednictvím naměřených 
hodnot kontrolních vzorků poskytuje dlouhodobý přehled o reálné průběžné efektivitě 
měřicího postupu. Výsledné hodnoty naměřené v rámci IKK si uživatel porovnává s cílovými 
hodnotami a dalšími specifikacemi dodávanými výrobci kontrolních materiálů a 
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                      (9) 

 
Pro náš příklad předpokládejme, že výrobce uvádí celkovou nepreciznost vyjádřenou jako 
CV = 0,95 %, pak hodnota odpovídajícího SD pro námi odhadnutou průměrnou hodnotu 
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uvedený ve "Variantě 1" lze použít jen k odhadu tzv. intra-laboratorní reprodukovatelnosti 
metody, čili k zjištění charakteristiky s ohledem na verifikaci preciznosti nevhodné. 
 
Hlavní úskalí  "Varianty 1" shledávám zejména ve faktu, že zcela nekrytě k verifikaci 
preciznosti doporučuje data získaná z IKK. Uživatel IVD má ale dle ISO 15189 povinnost 
provést porovnání svých odhadů hodnot provozních charakteristik analytického systému s 
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hodnot kontrolních vzorků poskytuje dlouhodobý přehled o reálné průběžné efektivitě 
měřicího postupu. Výsledné hodnoty naměřené v rámci IKK si uživatel porovnává s cílovými 
hodnotami a dalšími specifikacemi dodávanými výrobci kontrolních materiálů a 

Verifikační hodnota 1 =

= 0,0066 µkat/l

Verifikační hodnota 2 =

= 0,0076 µkat/l
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Table 5: Variant 1: EP15-A2 sample data recording sheet - precision experiment on Measurand: Catalytic concentration of 
γ-glutamyltransferase in human serum (µkat/l), on the Olympus AU 640

Note:  n = number of results/Replicate/Rep.  
Conclusion:  The procedure is appropriate for the examinations.         Sign  Date
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Table  6: Variant 2: Modified sample data recording sheet - precision experiment. Measurand: Catalytic concentration of  
γ-glutamyltransferase in human serum (µkat/l), Olympus AU 640

10 
 

 
Variant 2: Modified Sample Data Recording Sheet- Precision Experiment. Measurand: 
Catalytic concentration of γ-glutamyltransferase in human serum (µkat/l), Olympus AU 640  

Day 
1.  Replicate 
(μkat/l) 

2. Replicate 
(μkat/l) 

3. Replicate  
(μkat/l) 

Daily Mean 
(μkat/l) 

1 0,57 0,57 0,58 0,57333 
2 0,58 0,58 0,59 0,58333 
3 0,58 0,59 0,58 0,58333 
4 0,57 0,57 0,58 0,57333 
5 0,58 0,58 0,57 0,57667 

    
0,57800 

Daily Mean (R1 -   )2 (R2 -   )2 (R3 -   )2 Total ∑ 
0,573333333 0,00001 0,00001 0,00004   
0,583333333 0,00001 0,00001 0,00004   
0,583333333 0,00001 0,00004 0,00001   
0,573333333 0,00001 0,00001 0,00004   
0,576666667 0,00001 0,00001 0,00004   

∑ 1,2,3, 0,00006 0,00009 0,00019 0,00033 
 SD CV %  

     
              

   
 
   

        0,005774 0,998876 Repeatability 

Daily Mean            
0,573333333 0,00002 
0,583333333 0,00003 
0,583333333 0,00003 
0,573333333 2,18E-05 
0,576666667 1,78E-06 
∑ kvadr. ∆ 0,00010 

  
   

                     
   

         
        

  0,005055 Between-run Precision 

 SD CV %  

        
        

  
 

0,006912 
 

1,19583 Total  Precision 

Verification Value 1 VV 1 C   

   
  
  

 0,0066 20,48 10 

Verification Value 2 VV 2 C T 

   
  
  

 0,0076 20,48 
 

10,73439768 
 

 
σ r = the claimed repeatability (within-run precision) 
C = 1-α/q the percentage point of the Chi-square distribution 
α = the false rejection rate and q is the number of levels tested in  
ν = the degrees of freedom and in this instance is equal to D (n-1) 

σ r = the claimed repeatability (within-run precision)
C = 1-α/q the percentage point of the Chi-square distribution
α = the false rejection rate and q is the number of levels tested in 
ν = the degrees of freedom and in this instance is equal to D.(n-1)
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krátkodobé simulace prospektivního chování měřicího 
postupu/systému/výrobku IVD za předem daných pod-
mínek. Simulace jsou zaměřeny na odhad předpoklá-
daných, z pohledu běžné praxe do jisté míry ideálních, 
výkonnostních charakteristik posuzovaného měřicího 
postupu. Podmínky všech experimentů (validačních 
a verifikačních) by vždy měly být v co nejtěsnějším 
souladu, což konkrétně při verifikaci znamená: být ve 
shodě s původní matricí, koncentrační hladinou a také 
způsobem sběru primárních dat dle „validačního vzo-
ru“. Jen tak lze docílit dat srovnatelných s těmi, které 
výrobce IVD diagnostika získal při plné validaci a ve své 
dokumentaci pro uživatele uvedl. Protokol EP15-02 
proto uživatelům IVD  doporučuje provádět verifikační 
experimenty co nejblíže původním vzorům nastavení 
validačních experimentů výrobce. Co se týče použití 
kontrolních materiálů (namísto směsných lidských sér), 
protokol EP15-A2  je a priori nezakazuje, ale doplňuje 
poznámkou, že by se mělo jednat o kontrolní materiály 
odlišné od těch právě používaných v rámci IKK, a opět, 
hodnoty měřených veličin v kontrolních materiálech by 
měly odpovídat těm validačním. 

Závěr

Vyzkoušela jsem praktické použití protokolu EP15-
A2 ve dvou různých laboratořích, příklad viz příloha 
(pouze výsledky testu preciznosti). Uvádím dvě ově-
řené varianty verifikačního protokolu, které jsou plně 
v souladu s protokolem EP15-A2 a byly v tomto sdělení 
použity k ilustraci verifikace preciznosti analytické me-
tody „Stanovení koncentrace katalytické aktivity GGT 
v séru“ na analyzátoru Olympus AU 640. První varianta 
zcela odpovídá vzoru formuláře uvedeného v příloze 
„A“ originálního protokolu CLSI EP15-A2 [1]. Druhá 
představuje autorskou modifikaci téhož a odpovídá zde 
prezentovanému „čtyřkrokovému“ postupu verifikace 
preciznosti (viz Tabulka 6 a 7).

A. Paul Durham předvedl na kongresu AACC v Los 
Angeles 2012 v zastoupení CLSI sdělení pod názvem 
„CLSI  EP 15-A3: Verifying Precision and Trueness in 
Five Days“ návrh nové verze tohoto protokolu [3]. Ve 
stručném výčtu uvádím hlavní změny oproti stávající 

verzi: EP15-A3 bude obsáhlejší v možnostech využití 
a liberálnější ve způsobu výpočtů s ohledem na do-
stupný software, a především využití nástroje ANOVA. 
Obsahuje více variant nastavení sběru primárních dat 
pro test preciznosti s ohledem na profil práce laboratoří 
tj, vedle nastavení 3 opakování po dobu 5 dní, je v něm 
varianta s 5 opakováními po dobu 5 dní, předběžně 
doporučovaná pro plnou validaci „in house“ metod.

Protokol EP15-A2 [1] a „Doporučení“ kolektivu čes-
kých autorů [2] se v části týkající se posuzování me-
zilehlé preciznosti metody označené jako „Varianta 1“ 
významně liší. Odlišnost spočívá v [2] doporučeném 
způsobu sběru primárních dat pro odhad mezilehlé 
preciznosti. Za možnou příčinu považuji odlišný výklad 
definice této charakteristiky měřicího postupu/systé-
mu/výrobku IVD MD. Nelze tento nesprávný postup 
ospravedlnit tím, že z finančních důvodů se náležitý 
verifikační test nahradí daty získanými retrospektivně 
z IKK. Konečným důsledkem je porovnávání neporov-
natelného a potíže uživatele IVD, jak naložit s neshod-
nými výsledky, s nimiž jsem se již ve své praxi opako-
vaně setkala.  
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Table 7: Modified sample data recording sheet - precision experiment.
M

a
n

u
fa

c
tu
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r SD  

µkat/l
%CV

L
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o

ra
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SD  
µkat/l

SD  
µkat/l

C
o

n
c

lu
si

o
n Conclusion  

µkat/l

0.0045 0.79 0.0058 VV1 0.0066 0.0058 < 0.0066

0.0055 0.95 0.0069 VV2 0.0076 0.0069 < 0.0076

Conclusion:  The procedure is appropriate for the examinations.         Sign  Date




