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SOUHRN
Harmonizace výsledků měření v klinických laboratořích je zcela nezbytná k dosažení klinické efektivity laboratorního vyšet-
řování, jeho finanční efektivity a k redukci rizika pacientů v diagnostických a terapeutických procesech, způsobeného chy-
bami měření. Podstatou harmonizace je dosažení hodnot referenčních intervalů a rozhodovacích diagnostických limitů, 
nezávislých na použité metodě měření a na laboratoři měření provádějící. Nástrojem harmonizace výsledků je standardizace 
metod měření, realizovaná návazností rutinních metod na referenční postupy a materiály. Data, popisující realizaci a mož-
nosti harmonizace jsou uvedena zejména na obecně přístupných stránkách IFCC, JCTLM, NIST, IRMM. Je pojednáno 
o Stockholmské deklaraci kvality standardizačních procesů, o nevhodně malé šíři standardizace, o nedostatečné úrovni její 
dokumentace ze strany výrobců. 
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SUMMARY
Friedecký B., Kratochvíla J.: Harmonization, standardization, metrologic, succession in 2014. Principles, impor-
tance and data.
Harmonization of laboratory results is necessary for approaching the clinical and economical effectiveness in laboratory 
examinations and also to reduction of patients risk in diagnostic and therapeutic processess due to measurement errors. 
Harmonization of results in clinical laboratories is based on the standardization of measurement methods and standardi-
zation is realized by traceability chains from reference procedures and certified reference materials to calibration of routine 
methods. The main goal of harmonization is establishment of commonly valid values of reference intervals and/or diagnostic 
decision limit, values independent on the used measurement nethods and location of laboratories. Communication introdu-
ces describing data on the harmonization, produced namely by IFCC, JCTLM, NIST, IRMM-EU. We also deal with Stock-
holm quality declaration, with the narrow spectrum of harmonized methods, and with the lack of suitable level of working 
documentation provided by producers of diagnostics. 
Keywords: Standardization, traceability, standardization, reference procedures, reference materials, producers of diagnostics.

Potřeba standardizace a harmonizace

Standardizace laboratorních vyšetření a analýz a z ní 
plynoucí harmonizace výsledků je výchozí podmínkou 
klinické efektivity, na důkazech založeného medicín-
ského (evidence based) přístupu a v neposlední řadě 
ekonomické efektivity. Výsledek laboratorního vyšetře-
ní by měl být interpretován bez závislosti na metodě 
měření a na místě, kde (ve které laboratoři) je získán. 
Jinak je neekonomický (nutnost opakovaných vyšet-
ření), klinicky neefektivní, nebo pro pacienta riskantní, 
protože vede k chybné nebo žádné diagnóze a terapii 
[1]. Podle Beastalla je standardizace první podmínkou 
tvorby v současnosti tolik módního výrazu „přidané 
hodnoty“ výsledků vyšetření v laboratorní medicíně. 
Je však otázkou, zda není podstatou tvorby hodnoty 
výsledku samotné. 

Potřeba standardizace a harmonizace není zdaleka 
jen záležitostí laboratorní medicíny. Některé „atraktivní“ 
důsledky nedostatku standardizace v jiných oborech 
vyhledané, nebo přečtené na internetu si dovolujeme 
uvést: 
l	ztráta sondy NASA Mars Climate Orbiter v důsled-

ku záměny metrického systému délkových měr za 
konvenční americký, 

l	německo-švýcarský most v Laufenburgu s diferencí 
25 cm mezi oběma polovinami v důsledku různých 
standardů stanovení nadmořské výšky v obou stá-
tech, 

l	havárie kanadského letadla v důsledku záměny 
objemových jednotek při čerpání paliva (gallony vs. 
litry), 

l	vzájemné minutí dvou separátně stavěných úseků 
dálnice v Polsku více než o 1 km díky špatným plá-
nům stavby u jedné ze skupin. 
Principiálně stejné, ač ne zdaleka tak „atraktivní“ 

chyby se dějí i v klinických laboratořích celého světa 
denně ke škodě diagnostického procesu a zdraví lidí. 
Různé jednotky měření se používají zcela běžně a den-
ně se s nimi můžeme setkat v mnoha klinických labo-
ratořích a mnoha pracovních dokumentacích výrobců. 
Metrologická návaznost a standardizace měření není 
zdaleka na potřebné kvalitativní a kvantitativní úrovni 
a její nezbytnost není řadou pracovníků v laboratorní 
medicíně a výrobců ani dostatečně pociťována. 

Potřeby soudobé lidské společnosti za současného 
stavu jejího rozvoje vyžadují podle nedávno uvedených 
prací v časopise Science přehodnocení spotřebních 
a produkčních (převážně globalizovaných) řetězců výro-
by, logistiky, spotřeby, pokud mají vést k prospěchu 
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lidí, k ekonomice spotřeby surovin a zdrojů, k regulaci 
hrozící anarchie, plýtvání, nedostatku, k minimalizaci 
ekologických škod [2]. Jde o to přeměnit málo uspo-
řádanou anarchickou síť v regulovaný řetězec standar-
dizovaných procesů. Jde o zvětšené, ale v podstatě 
totožné pojetí, jako u laboratorní medicíny a tato snaha 
o řád se i slovně označuje zcela stejně jako standardi-
zace a návaznost v laboratorní medicíně. 

Pracovní skupiny IFCC a webové stránky 
IFCC – nástroj standardizace a zdroj dat

Kdo, a s jakou intenzitou a jakými výsledky, se 
zabývá standardizací měření a harmonizací výsledků 
měření? Odpověď můžeme hledat při sledování webo-
vých stránek IFCC (Mezinárodní federace klinické che-
mie a laboratorní medicíny). V současnosti je aktivních 
23 pracovních skupin IFCC (WG-IFCC), zabývajících 
se různými aspekty standardizace. Jejich seznam je 
uveden na www.ifcc.org (na portálu „Scientific Activi-
ties v sekci SD Working Group – SD znamená Scien-
tific Divisions a také v práci [3]. Nejzajímavější pracovní 
skupiny IFCC jsou uvedeny v Tabulce 1. 

Table 1. List of some interesting and important IFCC working 
groups in 2014

Working groups IFCC

Standardization of albumin assay in urine (WG-SAU) 

Standardization of troponin I (WG-TNI) 

Allowable Errors for Traceable Results (WG-AETR) 

Parathyroid hormone (WG-PTH) 

Standardization of Bone Marker Assays (WG-BMA) 

Clinical Quantification Masss Spectrometry Proteomics 
(WG-cMSP) 

Commutability (WG-C) 

Quality Specification for Glucose POCT (WG-GPOCT  
and WG GMECC) 

CSF-Proteins (WG-CSF)

Stav standardizace, metrologické návaznosti, refe-
renční materiály a referenční metody jsou k nalezení 
v obecně přístupných datových souborech na webo-
vých adresách www.ifcc.org, nebo www.bipm.org - 
portál JCTLM Data base. (JCTLM - Joint Committee on 
Traceability in Laboratory Medicine - Společná komi-
se pro návaznost v laboratorní medicíně. Je součástí 
Mezinárodního úřadu pro míry a váhy v Sévres -BIPM 
-Bureau International des Poids et Mesures). 

Na uvedeném portálu JCTLM lze snadno získat 
přehled o aktuálním stavu světové standardizace 
vyhledáním:
l	analytů a matricí
l	referenčních metod
l	referenčních materiálů
l	referenčního servisu (kalibrátory, kontrolní materiály, 

data a adresy referenčních laboratoří a poskytova-
telů, odkaz na EHK (externí hodnocení kvality refe-
renčních laboratoří RELA). 

Informace lze precizovat a lepší přehled získat na 
adresách pro zdroje klíčových referenčních materiálů, 
včetně jejich certifikátů:
l	NIST – National Institute of Standards and Tech-

nology www.nist.gov – portál Standard Reference 
Material – orgán USA

l	IRMM Institute for Reference Material and Methods 
https://ec.europa.eu/jrc/irmm – portál Standard 
Materials – orgán EU. 
Obecná recentní shrnutí o standardizaci/harmoni-

zaci jsou obsažena v pracích [4, 5]. 
První uvedená práce Grega Millera a spol. klade 

důraz na harmonizaci všech tří fází procesu laboratorní-
ho vyšetření (preanalytická, analytická, postanalytická) 
a na plán činnosti nově utvořené komise pro účel har-
monizace ICHCRL (International Consortium for Har-
monization of Clinical Laboratory Results). Tato komise 
však zatím nebyla obecně podpořena zejména evrop-
skými referenčními institucemi. Druhá uvedená práce, 
italská, klade důraz na dostatek informací od výrobců. 
Tento nedostatek, nejasnost a neúplnost odbor-
ných  informací  výrobců  se  zdá  být  nejslabším 
článkem  řetězu  v procesu  celosvětové  standar-
dizace  v laboratorní  medicíně  vůbec. Další důraz 
je položen na dostatek informací z klinických laboratoří 
(z verifikačních procesů) a na informace z programů 
externích hodnocení kvality. Vychází se přitom z názo-
ru, že dobře prováděné programy EHK (v ideálním pří-
padě založené na referenci a metrologické návaznosti 
hodnot kontrolních materiálů) s dobře provedeným 
hodnocením výsledků měření jsou cenným, ne-li nej-
cennějším nástrojem sledování stavu standardizace. 

Stockholmská deklarace kvality 
referenčních intervalů a rozhodovacích 
limitů

Obecné a doposud platné zásady kvality referenč-
ních intervalů a rozhodovacích limitů a jejich napro-
sté závislosti na kvalitě (to jest standardizace měření 
a harmonizace výsledků) byly přijaty již v roce 1999 
ve Stockholmu. Dohodli se na nich zástupci 27 zemí 
a podepsali je tehdy špičkoví experti (S. Ehrmayer, 
C. Fraser, P. Hyltoft Petersen, A. Kallner, G. Klee, C. 
Ricós, L. M. Thienpont, J. Westgard a další). Podsta-
tou Stockholmské deklarace jsou následující zásady:
l	Klinické cíle diagnózy a léčby jsou závislé na analy-

tické kvalitě použitých metod měření
l	Indikátory analytické kvality (preciznost, bias, chy-

bu, nejistotu lze kvantifikovat pomocí biologických 
variabilit, nebo podle požadavků kliniků

l	K dosažení jejich požadovaných hodnot mají sloužit 
příslušná doporučení na mezinárodní, národní 
a někdy i místní úrovni

l	Požadavky na kvalitu metod měření mají být formu-
lovány pomocí programů EHK a činností akreditač-
ních orgánů

l	Analytické požadavky na metody mají být odvozeny 
z dat EHK a z dat, publikovaných v odborné litera-
tuře. 
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Je nasnadě, že tato kritéria jsou obecně nadále 
platná, že by se jimi měla řídit jak činnost laboratoří, tak 
i produkce diagnostik a analytických měřících systémů. 
Stejně jasné je, že hlavním nástrojem k jejich dosažení 
je standardizace metod a metrologická návaznost kali-
brace. A neméně jasné je i to, že je dosud mnoho pro-
blémů v realizaci těchto základních kritérií i 15 let po 
jejich publikování [6]. 

Aktuální stav v pracovních skupinách 
IFCC pro standardizaci a metrologickou 
návaznost

Aktuání stav byl souhrnně uveden v speciálním čísle 
časopisu Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 
(2013, 51, číslo 5), přístupném členům ČSKB. 

Popis současného stavu referenčního systému 
měření albuminu v moči uvádí publikace [7]. Zatím je 
k dispozici ředěný referenční materiál ERM DA 470k/
IFCC, zatímco podstatně vhodnější lidský purifikovaný 
monomerní albumin je dosud ve stavu dlouhodobé-
ho testování. Vnitřní standard, potřebný k navrhované 
referenční LCMS/MS metodě 25N-albumin není zatím 
komerčně přístupný. Referenční metoda na principu 
LC MS/MS, vyvinutá na Mayo Clinic, je v současnosti 
validována pracovníky NIST. 

Věčný problém představují vhodné hodnoty tole-
rančních mezí při mezilaboratorních porovnáváních 
standardizovaných metod měření. Pracovní skupina 
rozeznává dva přístupy řešení problému. První na bázi 
biologických variabilit, druhý na bázi statistického hod-
nocení replikátů měření. Ale závěry jsou neurčité a kon-
statující potřebu zlepšit kvalitu testovacích souprav 
tak, aby vyhovovala klinickým požadavkům, ovšem žel 
opět bez náležité konkretizace například založené na 
požadavcích lepší kvality a metrologické návaznosti 
kalibrátorů. Nevyhnutelnou podmínkou objektivizace 
tolerančních mezí je opět standardizace a minimalizace 
hodnot bias, tedy potřeba „unbiased“ metod [8]. 

Teoretické podklady standardizace (normy ISO 
17511 a ISO 18153) zůstávají stejné od roku 2003 
(začaly se revidovat teprve v roce 2013), stále platí pro 
IVD prostředky (kity a měřící systémy), avšak důslednost 
a rychlost jejich aplikace jsou stále nedostatečné [9]. 

Velmi aktuální je činnost nově fungující pracovní 
skupiny, zabývající se měřením glukózy v POCT režimu. 
Zabývá se kvalitou měření, edukací obsluhy a indikací 
výsledků měření a jejich interpretací a dále spoluprací 
s výrobci. Aktuální (ovšem rychle se měnící profil výrob-
ků - glukometrů) je zachycen v práci kolektivu autorů 
[10]. Práce je zejména zaměřena na edukaci, která 
by měla zabránit hrubým chybám a je také popsána 
kalibrace u jednotlivých přístrojů. Její údaje se velmi 
vhodně doplňují s daty skandinávské organizace SKUP 
(Scandinavian evaluation of laboratory equipment for 
primary health care), obecně dostupnými na webové 
adrese www.skup.nu. 

Žádný nový vývoj nehlásila pracovní skupina pro 
standardizaci stanovení glykovaného hemoglobinu 
HbA1c. Výsledky je nadále možné navzdory riziku omy-

lů a problémům s jednotnou interpretací vyjadřovat ve 
dvou jednotkách a to základní jednotky IFCC - mmol/
mol a jednotky americké NGSP % [11]. Na webu www.
ngsp.org je k nalezení souhrn faktorů, ovlivňujících 
výsledky stanovení HbA1c vlivem přítomnosti variant 
patologických hemoglobinů a změny doby života eryt-
rocytů, rozpracované pro jednotlivé metody měření, 
používané v klinických laboratořích (data jsou z roku 
2013). 

Pracovní skupina pro standardizaci stanovení PTH 
pracuje pomalu na řešení neúnosné situace kolem 
srovnatelnosti výsledků. K použití je připraven pozitivně 
otestovaný referenční materiál IS 95/646 [12]. Dalším 
nezbytným prvkem standardizace je vývoj referenční 
metody, která využívá principu hmotnostní spektrome-
trie. Recentní informace o této metodologii jsou uvede-
ny v práci [13]. 

Velmi zajímavé a tématicky zcela nové je sděle-
ní pracovní skupiny IFCC o proteomice. Shrnuje řadu 
základních informací o preanalytických aspektech, 
o postupech preanalytických úprav vzorků, vlastních 
zásadách všech používaných metod hmotnostní spekt-
rometrie až ke kalibraci a kontrole kvality [14]. 

V této souvislosti je i proponovaná strategie k har-
monizaci metod LC-MS/MS, které pro řadu stanovení 
analytů a parametrů slouží často v laboratorní medicíně 
jako referenční [31]. Patří mezi ně procesy:
l	Přezkoumávání rozsahu harmonizace metod 

a měřených analytů a parametrů a definice odpoví-
dajících cílů analytické kvality

l	Určení příčin nedostatečné harmonizace
l	Používání společných komutabilních a metrologic-

ky návazných kalibrátorů k optimalizaci LC-MS/MS 
metod mezi jednotlivými laboratořemi

l	Vytvoření společných LC-MS/MS referenčních inter-
valů a klinických rozhodovacích mezí

l	Vytvoření doporučení a pokynů a využití osvědče-
ných postupů pro laboratoře pracujících s LC-MS/
MS a jejich klinické využití

l	Účast v programech externího hodnocení kvality 
a průběžné prověřování harmonizace takto získa-
ných výsledků měření. 
Externí hodnocení kvality referenčních laboratoří 

RELA (http://www.dgkl-rfb.de:81/index.shtml), akredi-
tovaných podle ISO 15195 nebo ISO 17025 vykazuje 
osmileté zkušenosti. Jsou zajímavé, a závěry z jejich 
výsledků by nepochybně ovlivnily i realističtější pohled 
na možnosti rutinních laboratoří a požadavky klinických 
lékařů a také by mohly pozitivně regulovat činnost orga-
nizátorů programů EHK [15]. Tabulka 2 je uvedena pro 
orientaci toho, s jakou rozdílnou rozšířenou nejistotou 
Uc jsou schopné v současnosti referenční laboratoře 
(v kontrolních cyklech RELA) měřit; reálná skutečnost 
je tedy o něco horší, než očekávaná a požadovaná (viz 
například stanovení kreatininu a kyseliny močové). 

Nejcennějším výstupem standardizace je vedle srov-
natelnosti výsledků měření i dosažení vysoké úrovně 
srovnatelnosti referenčních intervalů bez závislosti na 
použité metodě a laboratoři, závislých jen na vlivu věku, 
pohlaví a etnických faktorů. Popis postupu multicentric-
kých studií k jejich dosažení je shrnut v práci [16]. 
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Trvání procesu standardizace a jeho 
respektování výrobci

Délka trvání procesu standardizace je obvykle 
nepřiměřeně dlouhá. K demonstraci této skutečnosti 
uvádíme případy klinicky extrémně důležitých stanove-
ní cystatinu C v séru a stanovení glykovaného hemo-
globinu HbA1c v plné krvi. V případě cystatinu C uběhly 
mezi publikací oznámení o produkci certifikovaného 
referenčního materiálu ERM-DA/471/IFCC, umožňu-
jícího standardizaci k zavedení společné kalibrace od 
něj odvozené u významných světových výrobců čtyři 
roky [17, 18]. Od publikace IFCC referenčního systé-
mu měření pro stanovení glykovaného hemoglobinu 
HbA1c uplynulo plných osm let k jeho všeobecnému 
akceptování [19, 20]. Tento celosvětový konsensus byl 
současně publikován také v časopisech Clinical Che-
mistry, Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 
Annals of Clinical Biochemistry, Diabetologia, Diabe-
tes Research and Clinical Practice, Diabetes Medicine 
a Pediatric Diabetes, takže lze mluvit o opravdu celo-
světovém rozšíření. 

Standardizační omyly - dvě demonstrace

Enzymy jsou právem považovány za měření, kde 
bylo vykonáno značné a úspěšné standardizační úsilí. 
Nicméně případy stanovení ALP a α-AMS ukazují velké 
mezery standardizačního procesu, způsobené neinfor-
movaností a nepřiměřeně nízkým zájmem výrobců. 

Řada výrobců deklaruje ve svých pracovních proto-
kolech u metod pro stanovení ALP návaznost na IFCC 
metodu, ačkoliv za ní chybně považuje metodu vytvoře-
nou v roce 1983 pro teplotu inkubace 30 ̊C [21], zatímco 
teplotou inkubace pro referenční metody IFCC měření 
enzymů je již řadu let 37 ̊C. Metoda stanovení ALP je tedy 
řadou výrobců omylem považována za standardizovanou 
i v případech, kdy tomu tak není. Diference, které jsou 
jasně patrné ve výsledcích programů mezilaboratorního 
porovnávání EHK, nejsou brány v úvahu jako signál ke 
korekci situace, protože hodnocení probíhá po skupinách 
metod jednotlivých výrobců a za této situace chybí schop-
nost identifikace problému a motivace k jeho řešení. Když 
byli v roce 2013 výrobci, působící na českém trhu dotázá-
ni malým a jednoduchým dotazníkem na složení reagencií 
jejich metod, odpověděli jen dva z nich. 

Skutečná referenční IFCC metoda pro stanovení ALP, 
publikovaná v roce 2011, není zatím v širším měřítku apli-
kovaná při kalibraci rutinních metod, ačkoliv je dostatečně 
otestovaná v programu RELA již od roku 2010 [22]. 

Referenční postup měření alfa-amylázy dle IFCC je 
popsán v práci [23]. Substrátem IFCC metody je EPS - 
4 nitrofenyl-maltoheptaosid. Metoda s 2-chloro-4 nitro-
fenyl-maltotriosidem jako alternativním substrátem byla 
údajně srovnatelná a návazná na IFCC metodu pokud byl 
použit komutabilní kalibrátor [24]. Jak je kalibrována meto-
da Dimension Siemens, používající na rozdíl od metod 
ostatních výrobců tohoto substrátu a stabilně a dlouho-
době poskytující v programu EHK SEKK významně vyšší 
výsledky měření (o cca 15 – 20 % již po dobu minimálně 
pěti let) se nelze z pracovních protokolů firmy dozvědět. 

Table 2. Systematic differences in expanded uncertainty Uc of reference laboratories in RELA schema for selected analytes 
in 2013

Analyte Uc (k = 2) in units Methods of measurement

ALT [µkat/l] 0.024 - 0.14 Only IFCC ref. method

ALP [µkat/l] 0.07 – 0.122

α-AMS [µkat/l] 0.023 – 0.272

Calcium total [mmol/l] 0.014 – 0.064

Chloride [mmol/l] 0.9 – 1.74

Glucose [mmol/l] 0.053 – 0.272 Only ID/GC/MS results

Cholesterol [mmol/l] 0.036 – 0.12 Only ID/GC (LC) /MS results

HbA1c [mmol/mol] 0.3 – 2.5 Only IFCC ref. method

Creatinine [µmol/l]
2.3 – 8.41 Only ID/GC (LC) /MS results

2.3 – 29.17! all

Potassium [mmol/l] 0.05 – 0.16

Sodium [mmol/l] 0.93 – 1.94

Protein total [g/l] 0.67 – 2.55

Urea [mmol/l]
0.15 – 0.25 Only ID/GC/MS results

0.15 – 0.829 all

Uric acid [µmol/l]
2.1 – 8.23 Only ID/GC (LC) /MS results

2.1 – 13.4! all

Bilirubine total [µmol/l] 0.71 – 4.446 Doumas
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Kolik analytů je v praxi 
harmonizovaných?

Cílem harmonizace je srovnatelnost výsledků měře-
ní bez ohledu na použitou metodu a bez rozdílu loka-
lizace klinické laboratoře. Prostředkem k dosažení cíle 
je standardizace, zajištěná návazností kalibrace rutinní 
metody na referenční metodu a certifikovaný referenční 
materiál. Nicméně návaznost není automaticky funkční 
ve všech případech. Podle práce [25] je stanovení krea-
tininu v séru návazné jak u enzymatické, tak i u Jaffého 
metody (u ní po aritmetické „kompenzaci“). Opakovaně 
se však ukazuje, že Jaffého metody jsou příliš nespeci-
fické a ani návaznost na referenci nevyřeší riziko syste-
matických diferencí zejména u kritických koncentrací na 
hranici mezi normální a sníženou hodnotou eGFR [26]. 

Teprve za podmínek standardizace lze stanovit 
obecně platné hodnoty referenčních intervalů, závis-
lých pouze na věku, pohlaví a etnicitě, nikoliv na meto-
dě a laboratoři. Jen u zlomku analytů, které jsou měře-
ny v klinických laboratořích lze harmonizovat jejich 
výsledky tak, aby bylo možné získat obecně platné 
hodnoty referenčních intervalů. Přehledná práce o tvor-
bě referenčních intervalů a o všech jejich aspektech 
(preanalytickém výběru referenční populace, štěpení 
(partitioning) výsledků na skupiny podle věku a pohla-
ví, standardizace analytické části procesu, statistické 
zpracování naměřených dat) je uvedena v práci F. Cer-
riottiho a spol. [27]. 

U všeobecně známé skandinávské multicentrické 
studie NORIP 2000 byly stanoveny harmonizované 
hodnoty referenčních intervalů pouze u 25 běžných 
analytů a parametrů [28]. 

U novějších, ještě mnohem rozsáhlejších asijských 
a japonských multicentrických studií, provedených 
o asi 10 let později, dosáhl počet analytů s harmonizo-
vanými referenčními intervaly 32, navíc i s 8 hematolo-
gickými analyty a parametry [29, 30]. 

Důsledky systematických chyb

Existence systematických chyb měření má závažné 
konsekvence:
l	nedostatečnou srovnatelnost výsledků měření při 

použití různých metod
l	diference v hodnotách referenčních intervalů a kli-

nických rozhodovacích mezí
l	nedostatečné zohlednění analytické kvality a odha-

dů nejistoty v lékařských doporučeních i v interpre-
tacích výsledků měření. 
Hodnocení účastníků po metodických skupinách 

bez ohledu na stav standardizace a kvalitu kontrolní-
ho materiálu, neujasněnost koncepce komutability (kdy 
se zdá, že mírou nekomutability je především potřeba 
hodnocených laboratoří a firem „získat certifikát“ a ne 
skutečný stav kvality kontrolního materiálu), působí 
na snahu o adekvátní kvalitní a metrologicky návaz-
nou kalibraci demotivačně. Výsledky EHK nejsou jen 
kladnou a formální položkou do akreditačního portfo-
lia laboratoří a do složek PR firem, ale nenahraditelnou 

složkou monitorování kvality měření, metod, výroby 
a obsluhy. Standardizace a kvalitní kalibrace vlastního 
analytického měřícího systému je při měření základních 
analytů séra v současnosti úkolem číslo 1, hlavně jako 
nezbytná podmínka efektivního a bezpečného hodno-
cení výsledků pacientů k účelům správné diagnostiky 
a terapie. 

Pro budoucnost, kdy patrně do diagnosticko-tera-
peutických „her“ při vyšetřování laboratorních parame-
trů vstoupí rychlé nelaboratorní metody a elektronický 
přenos laboratorních dat, bude standardizace hrát roli 
naprosto zásadní. 

Harmonizace a pracovní návody výrobců

Procesy harmonizace a standardizace v klinické 
laboratoři musí mít ke svému realizování spolehlivou 
oporu ve výrobcích testovacích souprav. Situace však 
není v tomto směru vůbec dobrá. Několik příkladů toto 
tvrzení demonstruje dostatečně. 

Program firemní mezilaboratorní kontroly kvality fir-
my Randox RIQAS měl v roce 2013 (cyklus 48 vzorek 
2) ještě 14 % účastníků, používajících k měření ALP 
„třetihorní“ metody s Tris pufrem (King Armstrong), 
nebo s dietanolaminem. 25 % účastníků označovalo 
své metody jako IFCC, ovšem bez bližší specifikace 
(IFCC dle 1983 nebo 2011?). Rozpětí průměrů stejno-
rodých skupin bylo 4,1-7,91 µkat/l ALP (Roche - dieta-
nolamin). 

V řadě zemí přetrvává používání kitů malých, často 
domácích výrobců, bez patřičné dokumentace met-
rologické návaznosti, používaných v heterogenních, 
nedostatečně validovaných analytických systémech. 
Výsledkem jsou enormní hodnoty bias. Příkladem jsou 
studie, provedené nedávno v Argentině. Bias při měře-
ní celkového Ca v séru byl v intervalu -11 % až 22 %, 
u albuminu dosahoval až -27 %. Při stanovení kreatini-
nu je kromě otestovaných a mezinárodně validovaných 
(provedeno v NKDEP) homogenních metod globálních 
výrobců (Roche, Abbott, Siemens, Beckman, Ortho Vit-
ros) v užívání celá řada kitů (v 89 % laboratoří) malých 
v národních měřítcích působících distributorů kitů, bez 
metrologické návaznosti na referenční materiál SRM 
967, bez informací a specifikací pracovních kalibráto-
rů respektive s informacemi specifikovanými, ale zce-
la zastaralými. Výsledkem (opět v Argentině - z jiných 
zemí nejsou zřejmě ani informace) jsou hodnoty bias až 
+58 %. I u nás známe takové „no name“ distributory, 
zejména v oblasti POCT [31, 32]. 

Závěr

Podmínkou dosažení harmonizace výsledků je 
standardizace měření, založená na návaznosti rutinních 
metod na referenční metody a materiály.

Harmonizace výsledků měření je nezbytnou pod-
mínkou existence relevantních hodnot referenčních 
intervalů a diagnostických rozhodovacích mezí.

Proces standardizace měření, podmiňující dosažení 
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harmonizace výsledků je pomalý a zůstává omezený 
na malý počet analytů.

Data, potřebná k orientaci v problémech standardi-
zace a harmonizace jsou snadno a obecně přístupná.

U již standardizovaných metod jsou často pozoro-
vány signifikantní systematické diference, jejichž zdro-
jem jsou diference mezi kalibračními funkcemi u metod 
různých výrobců.

Výrobci nabízejí na trhu společně se standardizo-
vanými metodami i starší, nestandardizované verze 
metod, čímž způsobují významný pokles efektivity har-
monizace výsledků. 
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