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Tab. 5. Požadavky na kvalitu při validaci metod, vnitřní a externí kontrole kvality dle doporučení NACB 

Požadavky Doporučení Komentáře/ příklady 
Validace metod 
Dobře charakterizované 
metody 

Před uvedením do klinické praxe 
musí být imunochemické i 
imunohistochemické metody 
validovány dle definovaného a 
dobře popsaného protokolu, který 
splňuje požadavky zákonných 
doporučení (FDA v USA, CE v EU). 

Je nezbytné, aby metody byly 
validovány před jejich zavedením, aby 
se zamezilo zavádějícím informacím jak 
v rutinní klinické praxi tak v odborné 
literatuře.  

  

Imunohistochemické metody by 
měly být zvlášť pečlivě popsány v 
případě, že není dostupný vysoce 
kvalitní referenční materiál  

Například mohou být použity tkáňové 
řezy s rozdílným množstvím nádorového 
markeru 

Vnitřní kontrola kvality  
Reprodukovatelnost  Intra-assay variabilita <5%; inter-

assay variabilita <10%.  
Ruční a/nebo výzkumné metody mohou 
mít nižší přesnost, ale  výsledky EGC 
naznačují, že tyto hranice jsou běžně 
dostupné pro většinu analytů.  

Nastavení objektivních 
kritérií pro schválení 
metody  

Limity pro akceptovatelnost metody 
by měly být předem definována, 
preferována jsou logická kritéria 
založená na Westgardových 
pravidlech  

Výsledky vnitřní kontroly kvality mají být 
zaznamenávána, kontrolována a před 
uvolněním výsledků pro lékaře  

Vhodný počet IQC 
vzorků 

  Více vzorků IQC zahrnutých do jednoho 
cyklu analýzy umožňuje identifikaci 
nevhodné analýzy a potvrzuje možnost 
využití výsledku pro klinické účely 

Vzorky velmi podobné 
pacientským sérům 

Nejméně jeden sérový vzorek z 
nezávislého zdroje by měl být pro 
kontrolu matrix zahrnut do 
kontrolního materiálu, který je 
poskytován výrobcem reagencií 

Kontroly v soupravách mohou budit 
přehnaně dobrý dojem ze stanovení, 
zvlášť, pokud jsou připraveny přídavkem 
standardu k umělé matrix. 

Vzorky IQC užívat v 
koncentracích 
vhodných pro klinické 
aplikace 

Negativní a slabě pozitivní kontroly 
by měly být zahrnuty pro všechny 
TM. Mělo by být pokryto i široké 
koncentrační rozmezí a vysoké 
vzorky zařazovat ke kontrole 
správnosti ředění.  

U vyšetření, kde je důležitá určitá 
rozhodovací hladina ( PSA, 4 μg/L; AFP, 
5-8 kU/L; hCG, 5 U/L),  je třeba 
zařazovat vzorky IQC blízko těchto 
hladin.  

Externí kontrola kvality 
Vzorky s vhodnou 
koncentrací analytu 

Koncentrace by měla pokrýt 
pracovní rozmezí.  

Distribuce vzorků s vysokou koncentrací 
analytu ke kontrole linearity ředění, 
doporučuje se použít i vzorky s nulovou 
hladinou analytu ke kontrole spodní 
hranice rozmezí (např. AFP, hCG) . 

Vzorky co 
nejpodobnější 
pacientskému séru  

Vzorky by měly být ideálně 
připraveny z autentických 
pacientských sér, která mohou být 
vzhledem k vysoké hladině TM 
ředěna běžným sérovým poolem.  

Kontrolní vzorky připravené spikováním 
čištěným analytem do základního 
sérového poolu zajistí dobré výsledky při 
srovnání mezi metodami (například pro 
CEA je průměrný CV 14% a  20% pro 
pool obsahující séra pacientů)  

Vzorky stabilní při 
transportu 

Doklad o stabilitě vzorku by měl být 
k dispozici  

Stabilita v horkém klimatu je 
významnější u FPSA a hCG, ale vhodná 
data by měla být k dispozici pro všechny 
TM  




