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Návaznost a nejistota
Nejistota je parametr spojený s výsledkem mìøení, popisující rozptyl hodnot, který mùe být
právoplatnì pøiøazen k mìøené velièinì. (EURACHEM / CITAC Guide: quantifying Uncertainty in
Analytical Measurement)
Bylo by krásné, kdyby vechny laboratoøe mohly stanovit poadovanou velièinu
ve shodném vzorku shodnì. I pøi zachování vech pravidel a maximální peèlivosti
to není moné. I kdyby vechny laboratoøe pouívaly stejné systémy, stejné reagencie a stejné kalibrátory - tedy známý
trojúhelník poadovaný IVDD, budou se
jejich výsledky liit. Sám výrobce je schopen pøenést na komerèní kalibrátor hodnotu daného parametru z primárního nebo
referenèního kalibrátoru, resp. referenèní
metody s urèitou chybou, která se zvyuje s poètem krokù, potøebných k tomuto
pøenosu. Tuto chybu výrobce pro daný
systém (analyzátor-reagencie-kalibrátor)
definuje jako nejistu hodnoty komerèního
kalibrátoru.
Celková kombinovaná nejistota stanovení je dána kombinací vech èinitelù, které mohou mít vliv na koneèný výsledek.
Tyto vlivy jsou shrnuty v následující tabulce (obr. 1).
Z tohoto schématu je zøejmé, e nejistota, která je plnì závislá na laboratoøi, se
týká analytiky a proto se nazývá analytická nejistota. Ta je souètem bias, tedy posunu nebo systematické chyby a nepøesnosti stanovení, tedy náhodné chyby
(obr. 2).
Správná hodnota se tedy pohybuje se
stejnou pravdìpodobností uvnitø okna
nebo krabice, která je vymezena namìøenou hodnotou a analytickou nejistotou
(obr. 3).
Pro posouzení toho, zda se kontrola
nachází v poadovaném rozmezí, resp.
jestli je výsledek pacienta v referenèním
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rozmezí, je nutno brát v úvahu tuto analytickou nejistotu. Aby se veel do poadovaného rozmezí, musí se tam vejít celá
krabice. Pøesahuje-li krabice toto rozmezí,
mùe být výsledek se stejnou pravdìpodobností uvnitø nebo vnì (obr. 4).

rolních materiálù ovlivòuje jednotlivé are reagencií rùznì, a proto se mohou cílové hodnoty jednotlivých arí reagencie
v rámci jedné are kontroly liit. To pak
celou záleitost výpoètu komplikuje.

tato studie mìla pokrývat minimálnì tøi
are reagencií. Pro rychlý odhad nejistoty lze pouít i jiné modely. Jeden z nich
vám pøedkládáme. Dùleité je, e pro nìj
lze pouít informace, které mùete získat
v dostupných dokumentech firmy Roche.

kde

Uanalytical (y) je analytická nejistota,
Cal je nejistota kalibrátoru pro
hodnotu (y)
Impr je krátkodobá nepøesnost*
Instr je variace pøístroje
Reag je variace reagencie
* data z celkové nepøesnosti laboratoøe,
nebo z pøíbalového letáku.
Obr. 4.

Je proto zøejmé, e analytická nejistota
pro daný parametr je dùleitá velièina. Pro
její výpoèet doporuèuje firma Roche dva
modely zaloené na krátkodobé a dlouhodobé nepøesnosti. Vechny tøi èleny známého trojúhelníku kalibrátor-reagenciesystém ovlivòují analytickou nejistotu.

Kalibrátor
Firma Roche uvádí pro
vechny své kalibrátory a kontrolní materiály
vypoèítané nejistoty
v dokumentu Traceability and Uncertainty pro kadý kalibraèní resp. kontrolní
materiál. Nejistoty jsou vypoèítány pro
typickou hodnotu a jsou platné pro tento
materiál bez ohledu na ari.

Reagencie
Pøíspìvek reagencie
zaloený na krátkodobé nepøesnosti musí
být odhadnut.
Pøíspìvek nejistoty z reagencie zaloený
na dlouhodobé nepøesnosti bude zahrnut
v dlouhodobé nepøesnosti kontroly nebo
poolu pokrývající alespoò tøi are reagencií.
Pouití smìsného poolu zaloeného na
lidském séru se preferuje na heterogenní
imunoanalýzu, protoe matrix efekt objevující se pøedevím u artificiálních kont28
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Pøístroj
Pøíspìvek pøístroje zaloený na krátkodobé
nepøesnosti musí být
odhadnut. Pøíspìvek
nejistoty zaloený na dlouhodobé nepøesnosti bude zahrnut v dlouhodobé nepøesnosti kontrolního vzorku nebo stabilního
poolu, pokud jsou provádìny na daném
pøístroji vechny pøedepsané údrbové
kroky.
Model výpoètu analytické nejistoty
zaloený na datech dlouhodobé nepøesnosti je jednoduí, protoe jak je uvedeno výe, jsou pøíspìvky reagencie a pøístroje zahrnuty v datech nepøesnosti za
pøedpokladu, e byly pouity alespoò 3
are reagencií a na pøístroji byla provádìna pravidelnì pøedepsaná údrba:

kde

Uanalytical (y) je analytická nejistota,
Cal je nejistota kalibrátoru pro
hodnotu (y)
Impr je dlouhodobá nepøesnost

Pro výpoèet dlouhodobé nejistoty
existují rùzná doporuèení a rozhodnì se
necítím být odborníkem na posuzování jejich vhodnosti. Jak napovídá název, jedná
se o dlouhodobou záleitost, protoe by

V následující èásti je uveden pøíklad
výpoètu analytické nejistoty pro ALT
s aktivitou 0,70 µkat/l, s pouitím bìnì
dostupných údajù z materiálù firmy Roche. Tato data se samozøejmì týkají systémù, reagencií a kalibrátorù firmy Roche pøi
zachování vech doporuèení vèetnì pravidelné pøedepsané údrby pøístrojù.
U (CfaS; 1,57 µkat/l)
0,0190
Dokument Traceability and Uncertainty
(obr. 5)
U (Cal; 0,70 µkat/l)
0,0190
pøedpokládáme stejnou hodnotu jako
CfaS (obr. 6)
Nepøesnost pøi 0,70 µkat/l
0,0616
2 SD z pøíbalového letáku (obr. 7)
Variace pøístroje µkat/l
0,035
odhad 5%
Variace reagencie µkat/l
0,021
odhad 3%

Analytická nejistota pøi 0,70 µkat/l je
Uanalytical = 0,076 µkat/l, k = 2
SD vypoèítáno jako prùmìr x %VK
(0,70 µkat/l x 0.044 = 0,0308 µkat/l)

Stejným zpùsobem lze vypoèítat nejistoty i pro ostatní parametry vèetnì parametrù heterogenní immunoanalýzy.
Tento èlánek je pokusem o pøetlumo-

kalibrátor-reagencie-pøístroj), tak jak to
definuje IVDD. Pro nì jsme pro snaí dostupnost pøipravili CD s kompletními dokumenty pro klinickou chemii (Traceability and Uncertainty vech kalibraèních a
kontrolních materiálù Roche a vechny
pøíbalové letáky v èeském jazyce). Kolegové, kteøí mají na starost heterogenní
imunoanalýzu, takovéto informace dodávají prùbìnì v titìné formì - jsou souèástí pravidelných aktualizací Aplikaèního
manuálu.
Nový koncept pøístrojù cobas, jeho
první pøedstavitel øada cobas 6000 pro
støední laboratoøe bude uvedena na trh

Obr. 5.

Obr. 6.

Obr. 7.

èení pøednáky kolegyò Yvonne Coucher
a Brit-Marie Ödlund z Roche Diagnostics
Scandinavia AB, kterou mi laskavì poskytly, a kterou jsem pro nedostatek èasu
nemohl proslovit na naem setkání se zákazníky v loòském roce v Jindøichovì
Hradci. Tam jsem slíbil, e se pokusím pøevést tuto prezentaci do psané formy, o co
jsem se tímto èlánkem pokusil.

Hlavním dùvodem mého výletu na pro
mì trochu nejistou pùdu bylo pokusit se
informovat nae zákazníky, e firma Roche
poskytuje vechny dùleité informace
související s IVDD a hlavnì kde se tyto
údaje dají získat.
Je samozøejmé, e tyto údaje jsou validní pouze pro uivatele kompletních systémù (stále dokola citovaný trojúhelník

v tomto ètvrtletí, zajistí kromì aplikací
a hodnot vech aktuálních kalibrátorù
a kontrol vechny tyto dokumenty prakticky on-line prostøednictvím Cobas
Link. Nai uivatelé budou mít díky e-library, která je souèástí Cobas Link
vechny dokumenty potøebné pro takovéto výpoèty k dispozici kdykoliv a v aktuální podobì.

Nový test pro lepí detekci virù HIV a hepatitid
v dárcovské krvi získal znaèku CE
Roche Diagnostics automatizuje a zjednoduuje PCR skríning dárcovské krve,
namísto 3 testù zavádí 1, pøièem pozdìji
mohou být do systému pøidány dalí testy.
3. bøezna 2006 obdrela spoleènost
Roche Diagnostics CE znaèku na test
Cobas TaqScreen MPX, který umoòuje
simultánní detekci nìkolika virù v dárcovské krvi. CE znaèka dává Roche monost prodávat tento test v zemích Evrop-

ské Unie. Test usnadòuje práci v laboratoøi a zlepuje bezpeènost krevních
transfúzí, protoe umoòuje krevním bankám nahradit 3 rùzné PCR testy (HIV-1,
Hepatitis B, Hepatitis C) jedním testem
k detekci HIV-1, HIV-2, hepatitidy B a C.
Test se mùe pouít na plnou krev, plazmu, orgány a tkánì ivých dárcù.

Test Cobas TaqScreen MPX je prvním
z nìkolika testù speciálnì vyvinutých
k pouití na novém analyzátoru
Cobas S 201, který plnì automatizuje
vechny kroky ve skríningovém procesu,
zlepuje efektivitu laboratoøe a redukuje
potenciální lidskou chybu pøi manuální
práci. Modulární design Cobasu S 201
nabízí krevním bankám flexibilitu pøi
personalizaci pøístrojového vybavení.
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