RNDr. Petr Ondráèek, Roche Diagnostics

Návaznost a nejistota
Euroskeptici tvrdí, e vstup do Evropské unie pøinesl velký nárùst byrokracie na vech úrovních, vyí potøebu úøedníkù, formuláøù, dotazníkù atd. Nechci s tímto názorem polemizovat,
protoe ivot mì nauèil, e nic není zadarmo a prakticky kadá zmìna má rub a líc. Zda je to
zmìna k lepímu nebo k horímu záleí na tom, zda pøeváí pozitiva, nebo negativa a to je
závislé na úhlu pohledu, protoe stejný dùsledek mùe nìkdo vnímat jako plus a druhý jako
mínus. Jak praví èeské pøísloví není èlovìk ten, který by se zavdìèil lidem vem. Ke zmìnì
u dolo. V tomto èlánku se pokusíme popsat její dopad na klinickou biochemii. Posouzení u
je na Vás.
Se vstupem do Evropské unie zaèaly i pro
nás platit její zákony a naøízení. Na první
pohled viditelnou zmìnou je znaèka CE.
Tuto znaèku dává na svùj výrobek výrobce (tedy ne ádný auditor ani notifikovaná
osoba) a zaruèuje tím, e výrobek splòuje
IVDD, tedy poadavky, které jsou kladeny
na skupinu zdravotnických prostøedkù in
vitro. Týká se zejména vlastností, které
souvisí s termíny analytické sensitivity,
diagnostické sensitivity, analytické specificity, diagnostické specificity, správnosti,
opakovatelnosti, reprodukovatelnosti,
vèetnì kontroly známých relevantních interferencí, a limitù detekce specifikovaných výrobcem. Tato direktiva obsahuje
kromì jiného i poadavky na metrologickou návaznost hodnot pøiøazených kalibrátorùm a kontrolám, která musí být zajitìna pøes dostupný referenèní materiál
a/nebo referenèní mìøící postup (Normy
ISO 17511, ISO 18153). Protoe nic nemùe
být ponecháno náhodì, jsou i referenèní
mìøící postupy, referenèní materiály a referenèní mìøící laboratoøe popsány pøíslunými normami (ISO 15193, ISO 15194
a ISO 15195). Je velmi pravdìpodobné, e
nezaènete shánìt dotyèné normy a pilnì

je studovat, protoe to je povinnost výrobce. Pro vztah mezi uivatelem a výrobcem jsou dùleité dva èasové termíny:
od 7. prosince 2003
- výrobci smìjí prodávat pouze produkty
se znaèkou CE
- uivatelé smìjí pouívat i produkty bez
znaèky CE
od 7. prosince 2005
- uivatelé smìjí pouívat pouze produkty
se znaèkou CE.
Jinými slovy výrobci u více ne dva
roky nesmìjí prodávat výrobky, které by
nesplòovaly pøísluná naøízení pro jednotlivé skupiny výrobkù, zatímco do prosince minulého roku si uivatelé mohli vybrat,
jaké produkty budou pouívat. Od tohoto
data by vechny pouívané IVD produkty
mìly mít znaèku CE.
Nechci Vás obtìovat tím, co vechno
musí plnit výrobce, ale chci Vás upozornit
na to, co by od uvedeného data mìl plnit
uivatel:
1. Mìl by výrobky správnì pouívat,
tedy v souladu s doporuèením výrobce.
2. Jakékoliv vlastní modifikace by si

mìl uivatel sám validovat a zároveò pøebrat svùj díl zodpovìdnosti.
3. Údrbu a servis zaøízení by mìl provádìt podle doporuèení výrobce.
Co se tedy zmìnilo znaèkou CE ve
vztahu k certifikaci a akreditaci.
Pøed - Uivatel si validoval vechno
sám - metody i postupy.
Po - Uzavøené analytické systémy (pøístroj - reagencie - kalibrátor) jsou validovány výrobcem - výrobce pøi splnìní
vech doporuèení za nì pøebírá zodpovìdnost. Uivatel metody pouze verifikuje
(ovìøuje jejich správnou funkci pomocí
interní kontroly kvality) a musí tedy validovat pouze svoje postupy, procesy a toky.
Vechny potøebné informace o pouívaném systému je tedy výrobce povinen
dodat uivateli.

Návaznost
Výsledek mìøení nebo hodnota mìøítka
musí být zajitìna kalibrátorem a kontrolou pøes dostupný referenèní materiál
nebo referenèní metodu, obvykle národní
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nebo mezinárodní standardy prostøednictvím nepøerueného øetìzce porovnání se
stanovenou nejistotou ve vech stupních.
Tato ponìkud komplikovanì znìjící
definice a jí popsaný postup by mìl zajistit, e výsledek vyetøení pacienta na systému uivatele bude srovnatelný s tím,
který by byl stanoven referenèní metodou
nebo metodou kalibrovanou na referenèní
materiál, v ideálním pøípadì referenèní metodou kalibrovanou na referenèní materiál
s nejistotou definovanou výrobcem.
Ve vìtinì pøípadù je referenèní metoda velmi drahá, nebo minimálnì nevhodná
k rutinnímu pouití. Toté (tedy zejména
vysoká cena) platí také pro referenèní materiál. Je tedy velmi dùleité, aby srovnatelnost výsledkù byla zajitìna tímto výe
definovaným komplikovaným zpùsobem.
Na následujícím známém obrázku je zobrazen postup zajitìní návaznosti (obr. 1).
Postupnì se pøechází od primárního

mìøícího postupu a primárního kalibrátoru
pøes ménì komplikované mìøící postupy
a dostupnìjí kalibraèní materiály a k uivatelskému postupu (metodì) kalibrovanému pøísluným (k danému systému) komerèním kalibraèním materiálem a pomocí
takto nastaveného analytického systému
se stanoví pøísluná velièina v pacientském vzorku. V kadém stupni je tøeba stanovit nejistotu stanovení. Je logické, e
kadým stupnìm se nejistota zvyuje, co
je znázornìno na grafu v pravé èásti obrázku.
Protoe se jednotlivé analyty lií svým
sloením od jednoduchých iontù (Na+, K+,
Cl-), pøes jednoduché slouèeniny (urea,
kreatinin), proteiny a napø. k hormonùm,
lií se i monosti, jak kalibraèních materiálù od primárních standardù k certifikovaným referenèním materiálùm, tak i referenèní postupy. Na následujícím obrázku
je znázornìna pyramida, na jejím základnì
jsou analyty, pro které (zatím) neexistují
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V dalím si probereme ukázky jednotlivých typù standardizace.
Na následujícím obrázku (obr. 3) je znázornìna referenèní standardizace - nastavení Master lot kalibrátoru na referenèní
metodu. Pooly séra se stanoví referenèní
metodou. Potom se stejné pooly stanoví
rutinní metodou kalibrovanou na Master
lot kalibrátor a jeho hodnota se koriguje
tak, aby regrese mezi obìma metodami
byla y = x, tedy v obecné rovnici
y = ax + b byl koeficient a = 1 a koeficient
b = 0.
V pøípadì standardizace referenèním
kalibrátorem se pouijí ve dvou kanálech
analyzátoru stejné rutinní metody. V jednom se metoda nakalibruje referenèním
kalibrátorem a ve druhém Master lot kalibrátorem. V obou kanálech se stanoví lidská séra pokrývající pokud mono celý
mìøící rozsah. Hodnota Master lot kalibrátoru se potom upraví tak, aby pøi lineární
regresi byl koeficient a = 1 a koeficient
b = 0 (obr. 4).
Podobným zpùsobem se potom hodnota z Master lot kalibrátoru pøenese na
komerèní kalibrátor (obr. 5).
V pøípadì analytù, k jejich stanovení
se pouívají metody klasické klinické bi-

Obr. 1: Návaznost - nejistota

Obr. 2: Pyramida návaznosti

ani referenèní kalibraèní materiály, ani postupy (tìch je nejvíc) a na jejím vrcholu naopak ty, pro které existují obì nejvyí moné referenèní monosti souèasnì (obr. 2).
Firma Roche provádí vìtinou standardizaci ve dvou krocích:
1. krok - nastavení Master lot kalibrátoru
vùèi referenèní metodì/kalibrátoru.
2. krok - nastavení komerèního kalibrátoru
vùèi Master lot kalibrátoru.

Obr. 3:

Obr. 5:

Obr. 4:

ochemie resp. homogenní imunoanalýzy,
jejich sloení je vesmìs pøesnì definované, je standardizace takto relativnì jednoduchá. Pro lepí pøehled uvádíme pøíklady
skupin analytù CC/HIA s pouívanou metodou standardizace (tab. 1).
Ponìkud komplikovanìjí situace je

u parametrù stanovovaných metodami heterogenní imunoanalýzy. I zde existují referenèní metody (napø. ekvilirovaná dialýza pro FT3, nebo GC-ID-MS pro Estradiol), nebo referenèní materiály (napø. WHO
80/558 pro TSH). I zde se standardizace
provádí ve dvou krocích.

Chemicky definované materiály

obecnì pøijatá referenèní metoda

glukosa, kreatinin, kyselina moèová

ID-MS, plamenová fotometrie

Enzymová aktivita

obecnì akceptované mìøící podmínky

ALP, CK, LDH

molární absorpèní koeficient

Komplexní materiál

referenèní materiál

bez referenèní metody

CRM 470 (ERM DA 470), SRM 909b

Proteiny
Chemicky definovaný materiál

primární standard

bez referenèní metody

naváená èistá substance

fosfáty, laktát

V prvním kroku se pøipraví Master lot
reagencie a srovnáním s referenèní metodou nebo referenèním materiálem pøes panel lidských sér nastaví 5 a 12 Master kalibrátorù pokrývajících celý mìøící rozsah,
to ve na ètyøech Master pøístrojích.
V druhém kroku se na stejných Master
pøístrojích pøi pouití komerèních arí reagencií kalibrovaných pomocí 5 a 12 Master kalibrátorù pøipraví, opìt srovnáním
lineární regresí pomocí panelu lidských
sér, potøebné dva komerèní kalibrátory,
které splòují zadaná kritéria. Jde o povolenou toleranci smìrnice od hodnoty 1 (vìtinou ± 3 - 5 %) a intercept definovaný
pro kadou metodu.
Na obrázku 6 je znázornìna realizace
kalibrace pro rutinní pouití, kde je pìti a
dvanáctibodová kalibraèní køivka (Master
kalibrátor) uloena v dvourozmìrném èárovém kódu reagenèní kazety a pøenos kalibrace na rutinní pøístroj se provádí pomocí dvou rutinních kalibraèních roztokù.

Tab. 1: Pøíklady skupin analytù CC/HIA s pouívanou metodou standardizace

Obr. 6: Realizace kalibrace pro rutinní pouití
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