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Nejistota mìøení
- diskusní pøíspìvek è. 3
Pøedkládám zájemcùm o problematiku urèení odhadu nejistoty mìøení kvantitativních testù k diskusi srovnání dvou oficiálních pøístupù, tzv. alternativního empirického s tzv. modelovým dle Technické
zprávy Eurolabu è. 1/2007 resp. EUROLAB Technical Report No 1:2007, March
2007: Measurement uncertainty revised:
Alternative approaches to uncertainty
evaluation (1), na pøíkladu výpoètu odhadu nejistoty mìøení albuminu v séru BCG
metodou systémem COBAS Integra 800
(Roche) dvìma zvolenými pøístupy.
Klíèová slova: urèení nejistoty mìøení,
modelový pøístup, empirický pøístup,
srovnání.
Uncertainty data obtained from two
different approaches, modelling and
approach using proficiency testing as an
empirical alternative, is compared in the
example of the BCG method for the albumin measurement in serum (COBAS Integra 800, Roche).
Key words: uncertainty evaluation,
modelling approach, empirical approach,
comparison.
Dle Technické zprávy Eurolabu è.1/
2007 (1) (dále jen zdrojový text) je obecným rysem dosud vydaných dokumentù
pro stanovení odhadu nejistoty mìøení
dùraz na zjitìní, e v praxi jsou èasto pouívány tzv. alternativní empirické pøístupy tìchto výpoètù. Zdrojový text (1)
se zabývá porovnáním v souèasnosti dostupných postupù vhodných k urèení odhadu nejistoty mìøení kvantitativních testù. Mylnì se dle (1) napøíklad obecnì míní, e Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement resp. GUM (2), klí-

èový prùvodce k porozumìní rùzných
pøístupù vhodných pro urèování odhadu
nejistoty mìøení, prý nepøipoutí jiný ne
tzv. modelový pøístup výpoètu nejistoty
mìøení. Ve skuteènosti je tomu jinak: dokument (2) zmiòuje více tzv. alternativních
empirických pøístupù, které jsou zaloeny napø. na zkoumání tzv. provozních charakteristik metod, pøièem výzkumy urèené
na jejich ovìøování jsou vedeny tak, aby
zachytily podstatné vlivy mnoha relevantních zdrojù nejistoty mìøení. Nejbìnìji se
pak k urèení odhadu nejistoty mìøení v alternativních empirických pøístupech pouívají data dokumentující variabilitu
(pøesnost) a správnost (vychýlení) metody. Tyto pøístupy lze obecnì dìlit na
intra- a inter- laboratorní, pøièem první
typ vychází z validaèních studiích provedených konkrétní laboratoøí, pøípadnì
z dat operativního systému øízení kvality,
resp. z výsledkù interních kontrol kvality
laboratoøe (dále jen QS, resp. IKK), zatímco ten druhý se zamìøil na vyuití dat z cílených mezilaboratorních validaèních studií, pøípadnì z bìných cyklù mezilaboratorního porovnávání vzorkù, èi chcete-li z výsledkù úèasti konkrétní laboratoøe
v externích kontrolách kvality (MPV, resp.
EHK, resp. dle zdrojového textu tedy údaje z tzv. proficiency testing- PT).
Podobné alternativní postupy jsou dle
(1) plnì v souladu s GUM (2) za pøedpokladu, e je pøihlíeno k obecným principùm tohoto (2) literárního zdroje.
Vdy je vyadováno kvalifikované zacházení s údaji, resp. informacemi o zjitìném odhadu nejistoty mìøení s ohledem
na rozsah a formu dat, jich se údaje týkají. Napøíklad výsledky získané v rámci
empirických pøístupù za normálních
podmínek vypovídají dle (1) spíe o chování objektu mìøení v obvyklých provoz-

ních podmínkách specifické metody, zatímco výpoèty nejistoty mìøení získané
modelovým postupem obecnì vypovídají o individuálním výsledku mìøení.
Shrnuto: A u je pouit zpùsob výpoètu jakýkoli, ádný bohuel není zcela
prost chyb.
Mnoho studií ukázalo, e výpoèet nejistoty mìøení bývá èasto významnì podhodnocen. Tak napøíklad v modelovém
pøístupu mohou v koneèném vyhodnocení chybìt hlavní pøíspìvky nejistoty,
vstupní nejistoty mohou být patnì zhodnoceny a fakticky existující korelace pøehlédnuty. V empirickém pøístupu naopak mohou v designu experimentu zamìøeném na konkrétní provozní charakteristiky chybìt signifikantní vlivy, napø. reálné
variace poloek nebo podmínek podílejících se na smìrodatné odchylce za podmínek obvyklé reprodukovatelnosti, nebo
tato variabilita není experimentem vìrnì
reprodukována. Kritickým bodem proto
nadále zùstává extrapolace od speciálních
umìlých podmínek provozních studií do
skuteèné reality.
Za zvlátní zmínku stojí pøístup zdrojového textu (1) k otázce zahrnutí vychýlení
(bias): pøi validaci metody konkrétní laboratoøí se pøi výpoètu odhadu nejistoty mìøení vedle míry variability (SD, resp. CV)
získané za podmínek reprodukovatelnosti
té posuzuje správnost metody pomocí
vychýlení (bias). Cílem je, aby toto vychýlení bylo korigováno do nejvìtí moné míry (2) a teprve poté, co je i po korekci verifikováno jako statisticky významné
{doporuèený postup dle 5.5.2. prvku normy ÈSN ISO 5725-4 (3)}, aby bylo zahrnuto jako sloka do nejistoty mìøení. Nejistota vztaená k bias je zde odhadem potenciálního reziduálního vychýlení, které po
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korekci zùstává. Zacházení s nekorigovaným vychýlením zùstává dle (1) sporným
bodem, vyadujícím informované posuzování.
Pøedkládáme k porovnání zpùsob, jeden z moných empirických pøístupù,
který zdrojový text (1) v kapitole 2 nazývá
vyuití dat z MPV pro výpoèet nejistoty
mìøení a oznaèuje jej v konkrétní podobì
v èásti kapitoly 2.4 jako tzv. Nordtest
Handbook pøístup, v nìm je urèení odhadu nejistoty mìøení kombinací míry variability konkrétní laboratoøe za podmínek
reprodukovatelnosti (SD, resp. CV za podmínek reprodukovatelnosti) s odhadem reziduálního vychýlení (metody + laboratoøe) s pouitím dat z MPV.
Nech

je vzorec 2.4 dle (1) pro výpoèet rozíøené nejistoty mìøení, kde U je rozíøená
nejistota, k je faktor pokrytí, u je kombinovaná standardní nejistota, u(Rw) je standardní odchylka laboratoøe za podmínek
reprodukovatelnosti z údajù IKK a u(bias)
je sloka nejistoty odvozená ze souhrnného vychýlení daného metodou a laboratoøí spoleènì a odhaduje se z dat získaných
v MPV.
Nech pak

je vzorec 2.5 dle (1) pro výpoèet nejistoty
vztaené k bias, kde RMSbias je odmocnina prùmìru ètvercù (koøenový støední
ètverec tzv. kvadratický prùmìr) vech
hodnot vychýlení a u(Cref) je prùmìrná
nejistota stanovené hodnoty, co v Nordtest Handbook pøístupu znamená odhad
její prùmìrné hodnoty ze vech zahrnutých cyklù (jestlie se nejèastìji pouívají
relativní standardní nejistoty = prùmìr odpovídajících variaèních koeficientù).
Aplikováno do naí praxe: urèení odhadu nejistoty mìøení velièiny pøedkládáme na pøíkladì stanovení albuminu v séru
BCG metodou systémem Roche Integra
800, kdy jsme v konkrétním pøípadì pouili
10 výsledkù získaných v 10 po sobì jdoucích cyklech mezilaboratorního porovnávání vzorkù od èervna 2006 do èervna
2007 (minimální nezbytný poèet úèasti
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Tabulka è. 1

v MPV èiní dle (1) est cyklù), které nám
byly k dispozici v rámci programu Monthly Clinical Chemistry EQAS (Bio-Rad). Tabulka è. 1 uvádí dílèí výsledky potøebné
ke koneènému výpoètu nejistoty mìøení
albuminu podle výe uvedené rovnice
(vzorec 2.4).
V tabulce jsou ve sloupcích po øadì
uvedeny: smìrodatné odchylky získané za
podmínek reprodukovatelnosti v jednotlivých cyklech EQAS (SDR), dále pak hodnoty mìøené velièiny tj. albuminu v séru
stanovené v jednotlivých cyklech naí laboratoøí (Result) a nakonec tzv. cílové
hodnoty pøísluné skupiny úèastníkù
cyklu, k nim je daný parametr v daném
cyklu zacílen (Mean Target). Hodnota
n = uvádí poèet úèastníkù jednotlivých
cyklù. Odhad nejistoty konkrétního referenèního materiálu je proveden podle (1)
èásti 2.4.1.ve sloupci oznaèeném jako
Albumin u(Cref) pro kadý cyklus
zvlá jako standardní nejistota v % tj.

a jejich prùmìrná hodnota uvedená v patì
tohoto sloupce je oznaèena jako u(Cref ).
V sloupci oznaèeném jako Albumin
bias jsou uvedena data konkrétních vychýlení naich výsledkù mìøení daných
cyklù oproti cílovým hodnotám dané metody a cyklu a v patì tohoto sloupce je
proveden výpoèet RMSbias tj. odmocnina
prùmìru ètvercù vech hodnot zahrnutých vychýlení z 10 cyklù EQAS.

Poslední údaj v sedmém sloupci tabulky je prùmìrný variaèní koeficient interní
kontroly kvality urèené ke sledování fyziologického rozmezí mìøené velièiny, zjitìný za podmínek reprodukovatelnosti za
jedno ètvrtletí sledovaného roku.
V následujícím kroku urèení odhadu
nejistoty mìøení jsme provedli dílèí výpoèet standardní nejistoty vztaené k reziduálnímu bias (metody & laboratoøe) dle
vzorce 2.5. (1):

Posledním krokem urèení odhadu nejistoty mìøení bylo provedení výpoètu
rozíøené kombinované nejistoty mìøení
podle vzorce 2.4. (1):

Ve druhé fázi srovnávání uvádíme výsledek urèení odhadu nejistoty mìøení mìøené velièiny - albuminu v séru metodou
BCG systémem Roche Integra 800 z validaèní studie provedené v naí laboratoøi
pøi zavádìní této metody. K odhadu nejistoty analytické fáze bylo pouito pøímého
opakovaného mìøení vhodného certifikovaného materiálu a dále opakovaného mìøení smìsného séra. Tento postup lze do
jisté míry povaovat za krajnì zjednoduený modelový pøístup a k urèení odhadu
nejistoty analytické fáze mìøení jsme pouili námi ji døíve publikovaný vzorec (4):

Pozn: SD jako sloky nejistoty jsou pøevedeny na %, resp. vyjádøeny jako CV

pak Ur3 = 1,47 %, z toho kombinovaná
nejistota analytické fáze Uc3 = Ur3 /2 =
0,735 %.
Celková výe nejistoty mìøení po zahrnutí preanalytické sloky ve formì intraindividuální variability albuminu v séru
upreanal = 3,1 % dle literárního zdroje (5)
a poté rozíøené parametrem pokrytí k = 2
pak èiní:

Nejistota zjednodueného modelového pøístupu je dále srovnána s pøedchozím výpoètem dle empirického pøístupu
vycházejícího z MPV a výsledky uvádí tabulka è. 2:

ného bias lze nalézt na www.nist.gov
(5) - v pøíruèce (handbook) zabývající
se metrologií, kde se mj. v pìti bodech
stanoví nezbytné vlastnosti nejistoty
po jejím nastavení zohledòujícím i neodstranitelná vychýlení.
3. Velikost konkrétního vychýlení je závislá na správném urèení cílové stanovené hodnoty a pøi hodnocení
cyklù jakéhokoliv MPV, resp. EHK je
kriticky svázána s poètem úèastníkù
daného cyklu a jejich poctivým pøístupem a to nejen ve smyslu uvádìní
hodnot výsledkù pod správným kódem typu metody, resp. skupiny.
4. Výsledná hodnota odhadu nejistoty
mìøení je v tomto empirickém pøístupu
závislá také na variabilitì kontrolních
materiálù, èasto významnì rùzné na
rùzných hladinách mìøené velièiny.
Otázkou zùstává, jak tuto rozdílnou
variabilitu jednodue a vhodnì interpolovat do nejistoty konkrétního výsledku pøi rutinním mìøení.
5. Prùmìrná nejistota pouitých referenèních materiálù, urèená jako prùmìrná
relativní standardní nejistota, èinila
cca 0,50 % a byla v uvedeném pøíkladì

Tabulka è. 2

Závìry:
1. Z dobré shody obou odhadù nejistot
mìøení získaných pomocí dvou rùzných pøístupù lze vyvodit, e v naem
modelovém pøístupu nebyl ádný
z významných vlivù pøehlédnut.
2. Zatímco v naem modelovém pøístupu je hlavní slokou nejistoty intraindividuální variabilita zkoumaného parametru, v jeho alternativní empirické
podobì tvoøí hlavní sloku odhad reziduálního bias (viz konstatování z úvodu tohoto sdìlení - o èem vypovídají
rozdílné pøístupy: o výsledku versus
o metodì). Za povimnutí stojí, e celkové vychýlení (dané metody & laboratoøe) je typickým pøíkladem tzv. nekonzistentního vychýlení tj., e se jeho
smìr cyklus od cyklu lií, na èem se
mùe významnì podílet komutabilita
pouitých referenèních materiálù. Jiný
postup oetøení takového nekorigova-

v pøekvapivì dobré shodì s údajem
uvedeným výrobcem konkrétního referenèního materiálu pouitého v modelovém pøístupu (0,64 %), tj. Nordtest
Handbook pøístup v podstatì umoòuje odhad nejistoty pouitých kontrolních materiálù. Do výpoètu prùmìrné hodnoty je vak mono zaøadit jen
navzájem konsistentní standardní nejistoty zahrnutých cyklù.

6. Urèení odhadu nejistoty mìøení dle naeho empirického pøístupu vycházejícího z MPV bylo celkem provedeno
u 28 analytù. Dobré shody dvou výe
uvedených srovnávaných pøístupù,
které jsme pouili pro urèení odhadu
nejistoty mìøení, bylo dosaeno ve 23
pøípadech. Problematickými byl shledán odhad reziduálního bias následujících mìøených velièin, resp. analytù:
kreatinin, AST, HDL cholesterol, GMT
a LD; u kadé mìøené velièiny byl problém pøièítán jinému dùvodu: napøíklad
u kreatininu dával jeden typ kontrol
s nízkou stanovenou hodnotou analytu systematicky nií výsledky, u metody ke stanovení AST byl nízký poèet úèastníkù se shodnou metodou ve
sledovaných cyklech a výsledky HDL
cholesterolu lze patrnì zpochybnit nevhodnou volbou kontrolního materiálu.
Na závìr mi dovolte podìkovat vem
ètenáøùm a spolupracovníkùm za dalí
podnìty k práci.
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