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Úvod

Standardizace a harmonizace jsou nutné podmínky 
k omezení chybné klinické interpretace laboratorních 

výsledků se všemi jejími zdravotními a ekonomickými 
riziky. Neuvažujeme-li současný koronavirový pande-
mický stav, v  jehož blízký konec všichni doufáme, jde  
o asi nejnosnější téma moderní klinické biochemie a he-
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SOUHRN

Programy EHK nepředstavují pro klinické laboratoře pouze požadovanou podmínku jejich činnosti, ale mají též velký po-
tenciál k posouzení analytické a klinické efektivity laboratorních vyšetření. Během jejich dalšího vývoje by měl být kladen 
velký důraz na procesy harmonizace výsledků, a tím na dosažení jejich maximální klinické efektivity. Klíčovým nástrojem 
tohoto procesu je odvozování hodnot kontrolních limitů pomocí biologické variability (APS BV). V tomto sdělení jsou shrnu-
ta data získaná intenzivním úsilím pracovní skupiny EFLM pro biologickou variabilitu EuBIVAS, popsán jejich současný stav  
a diskutován jejich vliv na zlepšení klinické validity laboratorních vyšetření. Jsou uvažovány možné důsledky tohoto přístu-
pu a vliv různých kritérií na diagnostické rozhodování a sledování stavu pacienta. Může být ovlivněna interpretace výsledků 
EHK ve smyslu většího důrazu buď na přesnost nebo bias měření. Změna přístupu k hodnotícím limitům programů EHK je 
perspektivně zcela nezbytná, ale stejně nezbytnou se jeví jeho rozumná aplikace. Přístup založený na biologické variabilitě 
povede k tolik potřebné harmonizaci samotného procesu posuzování kvality laboratoří, k objektivizaci výsledků aplikace 
tohoto přístupu a také k fyzické i duševní emancipaci pracovníků laboratoří od komerčních zájmů. V praxi je však nutné 
při aplikování tohoto modernějšího přístupu zachovávat opatrnou rovnováhu s ohledem na současný stav hodnocení 
programů EHK, založených na konvenčních přístupech typu state-of-the-art. Protože však vývoj laboratorních vyšetření 
směřující k harmonizaci je nezbytný a nevyhnutelný a protože počet analytů se známými hodnotami biologické variability 
neustále roste (v předkládané práci je jich uvedeno 34), bylo by na místě používat v řadě případů kromě tradičních kritérií 
EHK paralelně i nová kritéria typu APS BV, nejlépe ve formě edukačních, klinicky optimálních tolerančních limitů.
Klíčová slova: programy EHK, biologická variabilita, analytical performance specification (APS), EuBIVAS, harmonizace, 
optimální klinické hodnoty.

SUMMARY

Friedecký B., Jabor A.: Specification of analytical limits of EQA programs using biological variations. A tool 
enabling the link between analytical quality and clinical effectiveness.
EQA programs are not only a required condition for operation of clinical laboratories, but also have great potential for 
assessing the analytical and clinical effectiveness of laboratory tests. During their further development, great emphasis 
should be placed on the processes of harmonization of results and thus on achieving their maximum clinical effectiveness. 
A key tool in this process is the derivation of control limit values using biological variations (APS BV). This communication 
summarizes the data obtained from the intensive efforts of the EFLM Biological Variation Working Group EuBIVAS, de-
scribes their current status and discusses their impact on improving the clinical validity of laboratory tests. The possible 
consequences of this approach and the influence of various criteria on diagnostic decision-making and monitoring of the 
patient’s condition are considered. The interpretation of EQA results in terms of greater emphasis on either accuracy or 
bias of measurements may be affected. A change of approach to the evaluation limits of the EQA programs is absolute-
ly necessary in the long run, but its reasonable application seems just as necessary. An approach based on biological  
variations will lead to the much-needed harmonization of the laboratory quality assessment process itself, to the justifica-
tion of the results of the application of this approach and also to the physical and mental emancipation of laboratory staff 
from commercial interests. In practice, however, a careful balance needs to be struck when applying this more modern ap-
proach with regard to the current state of evaluation of EQA programs based on conventional state-of-the-art approaches. 
However, since the development of laboratory tests leading to harmonization is necessary and unavoidable and because 
the number of analytes with known values of biological variation is constantly growing (34 of them are presented in this 
work), it would be appropriate to use new criteria based on APS BV in addition to the traditional EQA criteria, preferably in 
the form of educational, clinically optimal tolerance limits.
Keywords: EQA schemes, biological variation, analytical performance specification (APS), EuBIVAS, optimal clinical values.
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matologie. Autoři sdělení se domnívají, že v této oblasti 
dochází v  České republice k  výraznému odbornému 
zaostávání a že na místě by byl podstatně větší respekt 
a širší přehledné znalosti o procesech harmonizace ve 
světě. K problémům harmonizace, komutability a no-
vých trendů v této oblasti nabízíme recentní přehled li-
teratury [1-3].

Analytické požadavky, programy EHK, 
biologická variabilita, harmonizace  
výsledků

Prezentace, umístěná na Informačním servisu SEKK 
v  srpnu 2020, sloužící  potřebám uživatelů programu 
externího hodnocení kvality (EHK), poskytuje aktuální 
informace o celosvětových trendech kontroly kvality  
a harmonizace výsledků a je východiskem tohoto sdě-
lení [1].

Za klíčové informace v oblasti harmonizace výsled-
ků laboratorních měření považujeme ve shodě s infor-
macemi v ní uvedenými:

 - inovaci normy pro in vitro diagnostické (IVD) labo-
ratorní systémy ISO 17511:2020, zavazující produ-
centy IVD laboratorních diagnostik k  důslednému 
respektování problému metrologické návaznosti 
kalibrací, referenčních metod a materiálů měření  
a komutability referenčních materiálů,

 - poznatky a závěry pracovních skupin IFCC (www.
ifcc.org) věnující se standardizaci, 

 - data o harmonizaci a jejich pravidelně aktualizova-
ném stavu na úrovni jednotlivých analytů poskyto-
vaná Mezinárodním konsorciem pro harmonizaci 
výsledků klinických laboratoří AACC/IFCC (ICHCLR), 
přístupná na adrese www.harmonization.net,

 - inovace pojetí programů EHK jako nástrojů harmo-
nizace pro vhodné analyty se známými hodnotami 
biologické variability.

Programy EHK by se měly postupně transformovat 
v nástroje harmonizace, klást zvýšený důraz na eduka-
ci, na informování o stavu ve světě spíše než na do-
minantní akcent plnění kritérií úspěšnosti, na která se 
dosud zaměřují hlavně. Přehnaný důraz na tuto stránku 
EHK vede u účastníků ke koluzním praktikám, u výrob-
ců k vynucování hodnocení podle „skupin“ bez ohledu 
na již dosažený stupeň reference a metrologické návaz-
nosti, na organizátory programů EHK vyvíjí nevhodný 
tlak na zbytečně vysokou toleranci k účastníkům, to vše 
proti zájmům pacientů a personalizované medicíny [2]. 
Navíc data o kontrolních limitech programů EHK zatím 
trpí nízkým stupněm harmonizace a vzájemnou nesrov-
natelností, takže dochází k neobjektivnímu hodnocení 
kvality laboratoří v  závislosti na regionu, v němž jsou 
lokalizované a programu, který používají. 

Harmonizace EHK je podmíněna především akcep-
továním systému tvorby jejich hodnotících kritérií. Panu-
je jednoznačná shoda, že jimi mají být limity akceptace 
(Analytical performance specification, APS), odvozené 
jednotně z hodnot biologické variability. Proto také pra-
covní skupina EFLM pro biologickou variabilitu EuBIVAS 

už několik let systematicky publikuje hodnoty biologické 
variability a z nich odvozených hodnot RCV (Reference 
change values) a APS („kontrolní limity“ EHK). Ve třetím 
čísle bulletinu FONS jsme shrnuli výsledky jejich prací 
i s příslušnými tabulkami hodnot APS (APS BV) z nich 
odvozených [4]. Nyní chceme pokračovat úvahou, jaké 
jsou možnosti a důsledky aplikace hodnot APS BV 
v praxi EHK, a zejména jaké efekty takové aplikace by 
se daly očekávat v klinické praxi, tedy v diagnostice ne-
mocí a sledování jejich průběhů.

Tento přístup, všeobecně akceptovaný experty pro 
standardizaci, metrologii a kontrolu kvality a také v nor-
mativních textech (ISO 17511:2020), je již použitelný 
u řady analytů, protože standardizace a harmonizace 
se poměrně rychle vyvíjejí. Podmínkou je používání kva-
litních kontrolních materiálů s  dostatečnou úrovní ko-
mutability a možnost hodnocení výsledků EHK jednou 
vztažnou hodnotou, nezávislou na metodě.

Hodnoty APS BV a důsledky jejich 
aplikace v rozhodovacích analytických 
klinických procesech

V Tabulce 1 jsou shrnuta data 34 analytů se zná-
mými hodnotami biologické variability (CVI%, CVG%), 
z nich odvozených hodnot APS a s kalkulovanými hod-
notami indexů individuality. Ke srovnání jsou navíc uve-
deny i současně používané hodnoty APS-Dmax (SEKK), 
založené na empirické bázi, vycházející ze současných 
možností analytických technologií (state-of-the-art  
přístup).

V  recentní publikaci (Badrick, 2021) [8] připomíná 
důležitost specifikace požadavků na analytickou kva-
litu z  biologické variability pro externí hodnocení kva-
lity a uvádí rovnici Frasera a Petersena pro 95% limit 
akceptace pro každou laboratoř s  využitím konceptu 
kalkulace celkové chyby (total error, TE) podle vztahu:

TE% = 1,65 . (0,5 . CVI %) + 0,25 . (CVI
2% + CVG

2%)0,5

Shodný postup volí pracovní skupina EFLM EuBI-
VAS. V  jejich materiálech jsou vyjádřeny požadavky 
APS BV ve formě tří složek. První je APS preciznosti 
odvozená z intraindividuální biologické variability, druhá 
je APS bias odvozená z hodnot celkové biologické va-
riability a třetí pak APS-TE (celkové chyby) kalkulovaná 
z výše uvedeného vztahu. 

Abychom ukázali rozdíly mezi APS (odvozené z TE) 
a Dmax, použili jsme Blandův a Altmanův rozdílový graf 
(obr. 1). 

Na obr. 1 je silnou čárou označena shoda mezi APS 
a Dmax, body nad touto čarou představují analyty s příliš 
benevolentními požadavky na úspěšnost v EHK v po-
rovnání s požadavky odvozenými z biologické variabili-
ty. Zde by měla být aplikace APS odvozená z biologické 
variability minimálně uvažována nebo diskutována; jde 
o většinu běžných analytů uvedených v Tabulce 1. Na-
opak body pod silnou čárou ukazují zřejmě uspokojivý 
„state-of-the-art“. 
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Přímá aplikace APS odvozených z  biologické va-
riability k  rutinnímu hodnocení by byla předčasná  
a komplikovaná. Přesto byly již s  opatrností a nejed-
noznačnými výsledky aplikovány v  některých velkých 
mezinárodních studiích EHK [5-7] i s  účastí českých  
a slovenských laboratoří [6]. Také australský program 
EHK (RPCA QAP) využívá hodnot APS BV, i když u ně-

kterých analytů modifikovaných pro potřeby praxe. APS 
odvozené z biologické variability by se měly v každém 
případě stát edukační součástí programů EHK, nejlé-
pe jako součást hodnotícího komentáře, pořizovaného 
supervizory cyklů. Na rozdíl od kontrolních limitů EHK  
(v programu SEKK označovaných jako hodnoty Dmax), by 
bylo možné je označovat jako klinicky optimální tole-

Table 1. Values of APS (calculated as TE), derived from biological variations. Sorted according to the value of ratio of partial 
APS. CVA (real) are taken from internal quality control in a real clinical laboratory (intermediate precision, except for LDL cho-
lesterol). The ratio of partial APS shows the relationship between precision (random error) and bias (systematic error). Dmax is 
taken from SEKK, Ltd.

Analyte
APS 
(%)

Dmax 
(%)

CVA
 (real, %)

Partial APS
(only for 

precision)

Partial 
APS

(only for 
bias)

Ratio of 
partial 
APS

Index of  
individua-

lity

CVI
(%)

CVG
(%)

FGF23 16.6 17.0 6.4 11.7 4.9 2.4 1.060 14.2 13.4

biointact PTH 28.4 17.0 3.0 20.0 8.4 2.4 1.030 24.2 23.5

Potassium 4.8 7.0 0.7 3.4 1.5 2.3 0.976 4.1 4.2

Phosphate 10.2 15.0 1.2 7.0 3.2 2.2 0.904 8.5 9.4

Chloride 1.3 7.0 0.5 0.9 0.4 2.1 0.846 1.1 1.3

Calcium 2.4 8.0 1.1 1.6 0.8 1.9 0.679 1.9 2.8

Glucose 6.5 8.0 1.7 4.1 2.4 1.7 0.617 5 8.1

Total protein 3.5 9.0 0.7 2.1 1.3 1.6 0.565 2.6 4.6

Magnesium 4.8 15.0 2.0 3.0 1.8 1.6 0.563 3.6 6.4

Albumin 3.6 10.0 1.0 2.1 1.4 1.5 0.510 2.6 5.1

CK 22.1 20.0 1.6 13.2 8.9 1.5 0.503 16 31.8

Cortisol 32.5 16.0 3.9 19.1 13.5 1.4 0.474 23.1 48.7

AST 13.5 14.0 1.2 7.8 5.6 1.4 0.466 9.5 20.4

Sodium 0.7 5.0 0.5 0.4 0.3 1.4 0.455 0.5 1.1

beta CTX 22.7 17.0 1.8 12.9 9.9 1.3 0.430 15.6 36.25

LD 7.7 18.0 2.5 4.3 3.4 1.3 0.416 5.2 12.5

ALT 16.3 13.0 2.6 8.6 7.7 1.1 0.356 10.4 29.2

P1NP 16.4 20.0 3.1 8.5 7.9 1.1 0.343 10.3 30

Cystatin C 6.5 18.0 1.5 3.3 3.2 1.0 0.331 4 12.1

Osteocalcin 12.9 13.0 2.3 6.4 6.4 1.0 0.318 7.8 24.5

LDL  
cholesterol

13.7 15.0 Equation 6.8 6.8 1.0 0.318 8.3 26.1

Creatinine 7.5 13.0 1.9 3.7 3.7 1.0 0.315 4.5 14.3

Cholesterol 8.9 9.0 0.8 4.4 4.5 1.0 0.306 5.3 17.3

IgA 9.8 16.0 3.5 4.7 5.1 0.9 0.292 5.7 19.5

Transferrin 6.8 14.0 1.0 3.2 3.6 0.9 0.281 3.9 13.9

Amylase  
(pancreatic)

12.2 10.0 1.7 5.5 6.6 0.8 0.261 6.7 25.7

HDL  
cholesterol

11.0 15.0 3.5 4.7 6.3 0.7 0.231 5.7 24.7

ALP 10.6 24.0 3.4 4.5 6.1 0.7 0.227 5.4 23.8

HbA1c 2.4 13.0 2.5 1.0 1.4 0.7 0.222 1.2 5.4

Amylase 13.2 15.0 1.6 5.4 7.7 0.7 0.219 6.6 30.2

GGT 17.8 15.0 3.3 7.3 10.6 0.7 0.213 8.8 41.3

IgG 7.3 15.0 2.5 2.9 4.4 0.7 0.205 3.5 17.1

PSA 16.2 15.0 3.5 5.6 10.6 0.5 0.162 6.8 42

freePSA 17.5 16.0 7.6 5.9 11.7 0.5 0.154 7.1 46.2
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ranční limity. Rozhodně by, jako respektovaná sou-
část harmonizačního procesu, neměly být ignorovány.

Fig. 1: Bland-Altman difference plot (APS and Dmax, %), 
methods are listed in Table 1.

U některých metod v Tabulce 1 je přísnější požada-
vek na minimální bias (prvních 21 metod od FGF23 až 
po LDL cholesterol), u jiných na preciznost (metody na 
řádcích 22 až 34, od kreatininu po free PSA). Pokud 
se porovná poměr těchto specifikací, rozdělí se metody  
v podstatě podle indexu individuality (II) s hranicí 0,318: 
metody s II přibližně pod 0,318 mají větší požadavek na 
preciznost, metody s II 0,318 a vyšší mají větší požada-
vek na minimální bias (Tabulka 1; obr. 2). 

Fig. 2: The relationship between partial specifications and in-
dex of individuality. The term „more strict bias“ means that the 
APS calculated only for precision (1,65 . (0,5 . CVI)) was higher 
than APS calculated only for bias (0,25 . (CVI

2 + CVG
2)0,5) and 

vice versa for „more strict precision“.

Z toho vyplývá, že organizátoři EHK by se měli sou-
střeďovat především na metody, kde je nutná srov-
natelnost hodnot. Jsou to právě metody s vyšším in-
dexem individuality a metody používané hlavně pro 
diagnostiku; konfrontace APS s indexem individuality 
konkrétních metod je tudíž zcela kruciální. Laboratoře 
by se naopak měly soustřeďovat na metody s nízkým 
indexem individuality, kde je nutné monitorování.

Je zajímavé, že reálný CVA v laboratoři se neliší mezi 

metodami s přísným požadavkem na preciznost od me-
tod s přísným požadavkem na minimální bias, dokonce 
je medián CVA pro metody s vysokým požadavkem na 
preciznost vyšší než u metod s vysokým požadavkem 
na minimální bias (obr. 3).

Fig. 3: Real CVA as available in the routine laboratory with 
respect to partial specifications.

Cílem EHK je - kromě jiného - ověřit porovnatel-
nost výsledků různých laboratoří (a různých systémů). 
APS určené z biologické variability je potřebné použí-
vat s kritickým hodnocením modelů analytických spe-
cifikací (klinický model, model z  biologické variability  
a model „state-of-the-art“). Samotné použití biologické 
variability by bylo pro některé analyty spojeno s vyšším 
tolerančním rozpětím (součet požadavku na preciznost 
i bias) a to může vést k falešnému pocitu uspokojivé 
analytické kvality. Pro jiné analyty je naopak požado-
vaná analytická výkonnost nedosažitelná (jde například  
o Na, Mg, případně Cl a Ca, kde je díky homeostatic-
kému řízení velmi úzké pásmo hodnot nejen ve stavu 
zdraví). Z těchto důvodů není od věci pro APS provést 
konfrontaci s klinickým modelem nebo modelem „state-
-of-the-art“. Je také potřeba uvážit, že CVA je odvozeno 
z průměru měření a směrodatné odchylky. Analogicky, 
část APS, která reprezentuje preciznost (APS bez bias), 
může také představovat šíři tolerovaného pásma abso-
lutních hodnot měření. To znamená, že by bylo vhodné 
pracovat též s absolutní šířkou pásma, kde se změřená 
hodnota může vyskytovat - tedy pracovat v konceptu 
nejistoty měření s ohledem na klinickou výpovědní hod-
notu. 

Závěry 

1. Laboratoře by na EHK měly pohlížet především jako 
na nástroj monitorování kvality analytických systémů 
z hlediska harmonizace a mezilaboratorní reprodu-
kovatelnosti. 

2. APS odvozené z biologické variability jsou jedním 
z možných nástrojů pro hodnocení jak v laboratoři, 
tak v EHK. Problém použití ale nemusí být ve všech 
případech triviální.

3. Existují situace, kdy APS odvozené z biologické 
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variability jsou příliš benevolentní a současný stav 
analytiky (state-of-the-art) je na vyšší úrovni a není 
žádný důvod snižovat požadavky na analytickou vý-
konnost, byť je to podle biologické variability možné. 
To se týká jak EHK, tak praxe v laboratoři.

4. Pro jiné analyty může konstrukce APS (výpočtem 
podle rovnice TE, která zahrnuje požadavky na pre-
ciznost i bias) zvyšovat toleranční rozpětí a nemusí 
být vhodná pro všechny analyty hodnocené v rámci 
EHK.

5. V situacích, kdy je TEA (Westgardova rovnice  
1,65 * CVA + bias) laboratoře nad APS, je nutné se 
tímto významným problémem důkladně zabývat  
a minimalizovat CVA i bias. Pokud je TEA s předpo-
kládaným bias = 0 nad APS, má laboratoř dokonce 
velmi závažný problém. Pokud je TEA s nulovým bias 
nad APS bez bias, je nutné hodnotit klinický význam 
tohoto problému (v Tabulce 1 jde  například o me-
tody Na, Cl, Ca, Mg, HbA1c, LD, HDL cholesterol  
a ALP). Z uvedených metod je ale klinicky jasný pro-
blém pouze u Na a Cl s neakceptovatelně širokým 
pásmem absolutní koncentrace dané CVA.

6. Pro diagnostiku může být rozhodující důraz na mi-
nimální bias, pro monitorování naopak na optimální 
preciznost. Pokud se metoda používá jak pro dia-
gnostiku, tak pro monitorování, je nutné použít vždy 
přísnější z možných specifikací. 

7. Pro EHK by měl být přístup z hlediska klinického vý-
znamu (APS BV) důležitým vodítkem v řadě případů, 
zejména pak při procesu harmonizace měření, ale 
hodnocení kvality z hlediska současného stavu ana-
lytiky (state-of-the-art) bude v řadě případů i nadále 
vhodné. 
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