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Abstrakt  

Téma diplomové práce: 

Vnitřní kontrola kvality 

Cílem diplomové práce bylo zpracovat problematiku vnitřní kontroly kvality v klinické 
laboratoři jako součást zabezpečování kvality analytického procesu. Jsou zde popsána 
pravidla vnitřní kontroly kvality vycházející z publikací odborných společností.  
V praktické části je popsán způsob ověřování předpokladů hodnocení dat a regulačních 
diagramů a odhadu nejistoty měření v aplikaci na biochemická vyšetření. Je poukázáno na 
nutnost ověřovat předpoklady o datech hlavně u imunochemických metod. Zde nemusí být 
vždy dodrženo normální rozdělení. Nečekaně byla odhalena systematická chyba u 
biochemického stanovení a několik nedostatků u statistického softwaru Kudu QC Validatoru.   
Jako dostačující i pro proces akreditace byl ke stanovení nejistoty doporučen kalkulátor na 
webových stránkách společnosti SEKK.  

Klíčová slova: kontrola kvality, vnitřní kontrola kvality, normální rozdělení, 
autokorelace,regulační diagramy, nejistota měření, dlouhodobá přesnost, systematická 
odchylka 

 

Abstract: 

Subject 

Internal Quality Control 

The goal of thesis was described the internal quality control problems in clinical laboratory as 
a part of analytic process quality management system. In theory part describes the procedures 
of internal quality control outgoing from the manuals of proffesional companies.  In practise 
part describes is focused for the procedure how to verify the presumptions of data, control 
charts  and measurement uncertainty evaluation implemented into the biochemical 
diagnostics.  We shows, that it is necessity to verify dates specially  in imunoanalytical 
methods. Dates is  not be in normal distribution. Unexpectedly we find systematic error in 
biochemistry methods and several mistake in statistic program Kudu QC Validator. For 
accreditation we can use  to assement measurement uncertainty in calculator on web site of 
SEKK company.  

Keywords:control quality, internal quality control, normal distribution, autocorrelation, 
control chart, measurement uncertainty, intermediate precision, bias 
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ÚVOD 

V současné době je stále více kladen důraz na to, aby firmy zaváděly systémy 

managementu kvality jako důkaz své kvalitní práce, konkurenceschopnosti výrobku a/nebo 

služeb a prostředek k obchodování. Tento ISO boom zasáhl i oblast zdravotnictví a to jak 

nemocniční a ambulantní zařízení, tak i laboratoře. Souhrnně řečeno, implementace 

managementu kvality je vhodným nástrojem k průkazu způsobilosti laboratoře. V posledních 

letech je kladen důraz na zavedení systému managementu kvality v oblasti komplexního 

laboratorního vyšetření, notně podporován platnou legislativou a zejména při uzavírání smluv 

o poskytování a úhradě péče mezi zdravotními pojišťovnami a klinickou laboratoří.  

Zdravotnické laboratoře mají v současné době možnost certifikace dle ISO 9001 

v platném znění nebo audit dle pravidel společnosti NASKL a jako nejvyšší stupeň ověření 

kvality je nadále v platnosti akreditace dle ČSN EN ISO 15 189 v platném znění Českým 

institutem pro akreditaci o.p.s., případně pokud je laboratoř součástí lůžkové diagnostické 

péče (nemocnice, léčebné ústavy), lze podstoupit akreditaci dle standardů SAK nebo 

mezinárodní akreditaci dle standardů JCI.  

Certifikace, jakožto důkaz způsobilosti laboratoře v současné době zdravotní pojišťovny 

nepodporují, současný trend určuje volbu organizace NASKL nebo ČIA. Diagnostická 

laboratoř SPADIA LAB, a.s se rozhodla pro důkaz nejvyšší kvality své práce nabízený svým 

zákazníkům podstoupit proces akreditace.  

Každý proces, ať už hlavní nebo vedlejší má svá úzká místa. Proces akreditace jich také 

má několik např. vnitřní kontrola kvality. Cílem předkládané diplomové práce je navrhnout 

účinný systém vnitřní kontroly kvality na dvou vybraných analytech s ohledem na požadavky 

normy ISO 15 189 v platném znění a s přihlédnutím k specifickým požadavkům odborných 

společností. 

Aplikace systému vnitřní kontroly kvality bude realizována v moderní laboratoři 

SPADIA LAB, a.s. v Ostravě - Hrabůvce v prostorách budovy Polikliniky Hrabůvka s.r.o. ve 

3. podlaží.  Zdravotnické zařízení SPADIA LAB, a.s. provozuje diagnostickou laboratoř za 

účelem vyšetření biologického materiálu v oborech klinická biochemie, hematologie a 

transfuzní lékařství, imunologie a sérologie.  

Výkonnostní parametry analytických metod budou sledovány u glykovaného 

hemoglobinu (dále jen HbA1c, ukazatel kompenzace pacienta s diagnózou diabetu) a 

prostatického  specifického antigenu (dále jen PSA, screening a monitorování léčby 

karcinomu prostaty).  



Diplomová práce 

 21

 

1. O FIRMĚ 

1.1. Historie firmy 

Dne 2. listopadu 2009 zahájila svůj provoz nová diagnostická laboratoř 

v Moravskoslezském kraji SPADIA LAB, a.s. Laboratoř je zaměřena zejména na primární 

péči, tj. praktické lékaře, ale i specialisty.  

Laboratoř zaměstnává celou řadu erudovaných pracovníků, jejichž jména najdete nejen 

v celé řadě publikací, ale stojí u zrodu mnoha zásadních dokumentů v rámci odborných 

společností.  

Laboratoř je vybavena moderním přístrojovým vybavením, plně odpovídajícím 

požadavkům moderní laboratorní medicíny.  

 

 

 

Více informací o laboratoři SPADIA LAB,a.s. se dozvíte zde: 

www.spadia.cz 
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1.2. Politika kvality firmy 

Vedení laboratoře vyhlašuje následující politiku kvality jako garanci kvalitní práce svým 

zákazníkům a podporu implementace systému managementu kvality, jenž zahrnuje i pravidla 

vnitřní kontroly kvality. 

 

 

 

 

Politika kvality SPADIA LAB, a.s. 

SPADIA LAB  je moderní diagnostická laboratoř, která prostřednictvím svého 

profesionálního týmu poskytuje nejlepší laboratorní servis, informace a edukaci zejména pro 

praktické lékaře a odborné specialisty.  

VIZE 

SPADIA LAB  je kolektiv profesionálů, kteří s nejlepšími přístroji  a pomocí moderních a 

specifických metod analyzují biologický materiál. Výsledky těchto vyšetření umožňují 

kolegům lékařům správně, rychle a racionálně se rozhodovat ve prospěch pacientů. 

SPADIA LAB  je v oblasti laboratorního komplementu volbou číslo jedna pro zákazníky = 

lékaře i pro stakeholdery = zdravotní pojišťovny a státní správu  

SPADIA LAB  je centrum excelence v laboratorním komplementu. SPADIA LAB je 

"DOBRÁ ADRESA". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 23

 

Vedení SPADIA LAB, a.s. se zavazuje k těmto souhrnným cílům: 

1) Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby  a  očekávání zákazníků a zainteresovaných stran 

a tím přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků. 

2) Zvyšovat kvalifikaci, odbornou způsobilost a zainteresovanost zaměstnanců společnosti pro 

zabezpečení shody, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb. 

3) Zlepšovat vztahy se všemi partnery a jejich zapojení do procesu zlepšování služeb 

 

 

Management laboratoře se zavazuje být v souladu a naplňovat požadavky normy ČSN EN 

ISO 15 189 v platném znění včetně zajištění finančních zdrojů [1]. 
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2. Podstata a význam procesu vnitřní kontroly kvality v klinické 

laboratoři 

2.2. Kontrola kvality  

Kontrola kvality v klinické laboratoři je systém vytvořený ke zvýšení pravděpodobnosti, 

že každý výsledek vydaný laboratoří je validní a použitelný lékaři při diagnostickém a 

terapeutickém rozhodovacím procesu. Cílem kontroly kvality je detekovat a 

minimalizovat analytické chyby, které mohou negativně ovlivnit rozhodovací medicínský 

proces. 

V praxi to znamená, že laboratoř měří kontrolní vzorky a porovnává je s očekávanými 

hodnotami. 

 

Kontrola kvality v laborato ři zahrnuje: 

• Vnitřní kontrolu kvality (IQC, VKK) 

• Externí kontrolu kvality (EQA, EHK) 

• Kontrolu třetí stranou (akreditace, certifikace, auditování) 

 

Vnit řní kontrola kvality: 

• rozhoduje o spolehlivosti výsledků měřené série vzorků 

• provádí se měřením obvykle 2 až 3 kontrolních materiálů 

• kontrolní materiály musí mít známou koncentraci stanovovaného analytu a určené 

povolené rozmezí 

 

Externí hodnocení kvality: 

• zajišťuje externí organizace (např. SEKK, SZÚ apod.) 

• porovnání výsledků měření stejného kontrolního vzorku mezi laboratořemi 

• významná edukační hodnota pro laboratoře 

• používání doporučených metod a správných jednotek měření (nejlépe SI, je-li to 

možné) 
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Poznámka: ČIA požaduje pravidelnou účast v mezilaboratorních porovnáních, resp. externím 

hodnocení kvality (EHK) v souladu s požadavky MPA 30-03-XX v platném znění [2] 

 

Kontrola t řetí stranou: 

• nezávislá organizace 

• kontroly jsou dobrovolné (laboratoř o ně žádá) a provádí se formou návštěvy a 

kontroly na místě (audit, posouzení) 

• účelem je posoudit komplexně stav kvality práce laboratoře 

• akreditace (ČIA) – posouzení odborné způsobilosti a posouzení míry shody 

laboratorní praxe s požadavky mezinárodních norem 

• certifikace (certifikační společnosti) – posouzení míry shody laboratorní praxe s 

požadavky mezinárodních norem 

• Edukační audit I NASKL  (orgán založený odbornými společnostmi při ČLS JEP) – 

posouzení dodržování odborných doporučení a správné laboratorní práce v běžné 

praxi laboratoře 

 

2.3. Vnitřní kontrola kvality - obecně 

Vnitřní kontrola kvality (dále jen VKK) je jedním z nástrojů k zajištění bezpečí  

pacientů. Je to soubor pravidel, které rozhodují o správnosti měření.  

Provádí se obvykle měřením na dvou až třech hladinách kontrolních materiálů. 

Doporučuje se kontrolní měření na dvou hladinách, nejlépe tak aby byl pokryt rozsah měření 

parametru [3]. 
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V systému VKK je potřeba nastavit: 

• používané kontrolní materiály 

• frekvenci měření 

• způsob hodnocení výsledků 

 

 

2.3.1. Volba kontrolního materiálu  

 Kontrolní vzorky by měly být pokud možno na bázi lidské matrice. Možné je používat 

materiály jak s cílovými (vztažnými) hodnotami, tak bez nich. Vhodnější jsou materiály v 

kapalné fázi (méně doplňkových látek, menší možnost chyby při rozpouštění). Doporučuje se 

provádět kontrolní měření alespoň na dvou hladinách (lépe je však pracovat na třech 

hladinách, jsou-li k dispozici takovéto kontrolní materiály). Koncentrace (měřené hodnoty) 

analytů by se pokud možno měly přiblížit klinicky rozhodujícím hladinám. 

 Postup pro ověření nebo stanovení cílových hodnot kontrolního materiálu a 

směrodatné odchylky měřícího procesu závisí na rozhodnutí odpovědného analytika 

laboratoře. 

Při práci s kontrolními materiály je vždy nutno dodržovat pokyny výrobce uvedených 

v příbalových letácích. 

 

2.3.2. Frekvence měření 

Všechny hladiny kontrolních vzorků se měří jednou za analytickou sérii, která odpovídá 

jedné pracovní směně. Maximální přípustná doba analytické série je 24 hodin. Optimem jsou 

2 hladiny denně, minimálně pak střídavě jedna hladina denně. Kontrolní vzorky se měří vždy 

pouze pro analýzy, které se ten den zajišťují. 

Dalším požadavkem je měřit kontrolní vzorky vždy po výměně reagencií, po kalibraci, 

po servisním zásahu v měřící části přístroje a při pochybnostech o funkci analytického 

systému. 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 27

 

 

3. NASTAVENÍ SYSTÉMU VNIT ŘNÍ KONTROLY KVALITY 

A HODNOCENÍ  

Hodnocení je nutné rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé. 

Nástrojem pro krátkodobé hodnocení jsou regulační diagramy, pro dlouhodobé 

hodnocení se používají indexy spolehlivosti. Kvalita je obvykle vyjádřena termínem celkové 

povolené chyby (TEA – Total Error Allowable) nebo cílové nejistoty měření (TMU – Target 

Measurement Uncertainity), kterou můžeme buď odhadnout z biologických variabilit 

(proměnlivostí) nebo odvodit z hodnoty doporučené odbornými společnostmi pro externí 

hodnocení kvality (dále jen EHK). 

Kontrolní vzorky se měří jako rutinní vzorky pacientů. Výsledky je pak nutno ihned 

vyhodnocovat a minimálně jednou měsíčně zkontrolovat, zda se nemění analytické parametry 

měření. 

Všechny výsledky VKK je nutno uchovávat po dobu určenou interním předpisem 

organizace. 

Nastavení pravidel vnitřní kontroly kvality se ověří výsledky z EHK. Při zjištěných 

neshodách je třeba prověřit celý systém. 

 

 

3.1. Využití výsledků VKK 

Výsledky získané v procesu VKK slouží především pro snížení pravděpodobnosti 

vydání nesprávných výsledků, lze je ale použít i pro jiné účely, například pro verifikaci 

metod, stejně jako při odhadu nejistoty výsledků měření.  
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3.2. Statistické požadavky na data kontroly kvality 

Bez ohledu na používanou metodu je nutné u výsledků získaných z kontrolních měření 

ověřovat určité předpoklady o datech jak ve fázi přípravy, tak konstrukce regulačního 

diagramu.  

Sledujeme zejména následující vlastnosti [[[[4]]]]: 

• normalitu dat 

• autokorelaci – zda měření nejsou vzájemně korelována (nástrojem jsou bodové diagramy 

„posunutých měření a výpočet autokorelačního koeficientu) 

• zda data neobsahují vybočující měření  

• konstantnost střední hodnoty, homogenitu (nástrojem je rozbor zobrazení regulačního 

diagramu vhodného typu) 

Tyto předpoklady se ověřují v rámci exploratorní analýzy dat pomocí grafů (Tab. č.1) a 

testování statistických hypotéz  (Tab.č.2). 
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Tab. č.1 Grafické metody vhodné k ověřování předpokladů o datech [7] 

Ověřovaný předpoklad Nástroj 

korelace proměnných korelační graf (bodový diagram) 

autokorelace dat autokorelační graf 

výběrová autokorelační funkce 

výběrová parciální autokorelační funkce 

normalita dat Q-Q graf 

Normal Probability plot (Diagram 

pravděpodobnosti) 

symetrie dat krabicový graf 

histogram 

neměnnost rozptylu bodový graf x,s 

neměnnost střední hodnoty graf původní časové řady 

graf časové řady diferencí 

výběrová autokorelací funkce 
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Tab. č. 2 Možnosti ověřování předpokladů pomocí statistických hypotéz [8] 

ověřovaný předpoklad nástroj formulace H0 a H1 

normalita dat χ2 test (n>100) 

Shapiro-Wilkův test 

(8≤n≤50) 

test výběrové šikmosti (n≥8) 

test výběrové špičatosti (n≥8) 

test výběrové šikmosti a 

špičatosti (20≤n≤1000) 

H0: Data pocházejí 

z normálního rozdělení 

H1: Data nepocházejí 

z normálního rozdělení 

vzájemná nezávislost dat neparametrické testy 

náhodnosti 

test významnosti 

autokorelačního koeficientu 

(Wildův test, Durbin-

Watsonův test) 

H0: Data jsou vzájemně 

nezávislá 

H1: Data jsou vzájemně 

závislá 

nekorelovatelnost znaků test významnosti korelačního 

koeficientu 

test významnosti 

Spearmanova koeficientu 

H0: Znaky nejsou korelované 

H1: Znaky jsou korelované 

neměnnost rozptylu v čase Bartlettův test H0: Rozptyl je konstantní 

H1: Rozptyl není konstantní 

neměnnost střední hodnoty v 

čase 

test významnosti směrnice 

přímky 

Brownův a Forsythův F-test 

H0: Střední hodnota je v čase 

neměnná 

H1: Střední hodnota se 

s časem mění 

homogenita dat Grubsův test H0: Data jsou homogenní, 

testovaná hodnota není 

odlehlá 

H1: Data nejsou homogenní, 

testovaná hodnota je odlehlá 

 

- testování předpokladů o datech bylo provedeno v programu Statgraphics plus verze 5.0,  
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3.3. Kritická místa u biochemických měření  

 

3.3.1. Normalitu dat 

Normalitu nebo míru symetrie můžeme odhadnout graficky viz.Tab. č.1 a současně 

pomocí ověřování statistických hypotéz viz.Tab. č.2. 

V případě hrubých odchylek nebo v diagramech pro individuální hodnoty je možné data 

vhodnou transformací normalizovat. 

 

3.3.2. Autokorelace 

Výskyt autokorelace v kontrolních datech je pro chemii a biochemii obzvláště typický. 

Při autokorelaci je  i-tý výsledek závislý na předcházejících měření. Podle toho rozlišujeme 

tzv. řád autokorelace. K popisu se obvykle používá zjednodušení autoregresního modelu: 

xi = a0+a1(xi+a0)+εi  

       (1) 

εi – tzv. bílý šum s normálním rozložením N(0,σ2) 

Těsnost vztahu mezi jednotlivými měřeními lze charakterizovat autokorelačním 

koeficientem, který je nevýznamně rozdílný od nuly pro nezávislá data. 

 

)var(

),cov( 1

i

ii

x

xx −=ρ         (2) 

 

Nejpodstatnější z hlediska analytiky je skutečnost, že s rostoucím autokorelačním 

koeficientem roste i variabilita dat podle vztahu, která zhoršuje kvalitu sledovaného procesu. 

2

2
2
0 1 ρ

σσ
−

=          (3) 

Autokorelace má obvykle konkrétní příčinu vyplývající z podstaty měření (stárnutí 

reagencií, kalibrátorů apod.). [4] 
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3.4. Vybočující měření 

Vybočující měření je obecným problémem v oblasti kontroly kvality. Určitým řešením 

je použít pro odhady výběrových charakteristik polohy a rozptylu robustní ekvivalenty těchto 

charakteristik. 

Použití regulačních diagramů bez ověřování předpokladů pro jejich konstrukci může 

vyvolávat pochybnosti. Hlavního cíle a to snížení variability procesu není potom dosaženo. 

 

 

 

        

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č.1 Statistické předpoklady na data pro kontrolu kvality 

 

3.5. Reakce na nevyhovující kontrolní měření 

Důležitým krokem při aplikaci VKK je reakce laboratoře na nevyhovující kontrolní 

měření. 

Laboratoř obvykle má pro tyto účely navržený obecný postup při řešení nevyhovujícího 

kontrolního měření.  

Při měřeních prováděných na analyzátorech, kde se realizuje více metod, je třeba 

rozlišit, zda se nevyhovující měření vyskytuje u jedné či více metod. Pokud se problém 

vyskytuje u více analytů je potřeba hledat příčinu např. v nevhodné přípravě kontrolního 

 

Autokorelace? 

 

Normalita? 

ne 

Odstranit chemické příčiny 
autokorelace 
 
Aplikace EWMA 
 
CUSUM, EWMA, x, MR  
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vzorku (u lyofilizátu), homogenizaci vzorku (především tam, kde se vzorek pipetuje, dělí na 

alikvoty a zamrazí) nebo v přístroji (např. dávkování, nekorektní promytí reakčních kyvet aj.) 

Problém u jedné metody může být obvykle způsoben nestabilitou reagenční soupravy 

[4]. 

 

3.6. Regulační diagramy jako nástroj SPC 

Regulační diagramy se používají všude tam, kde se získávají informace o kvalitě. 

Nejčastěji to bývá měřená koncentrace, rozpětí v řadě dvou nebo více měření popř. jejich 

směrodatná odchylka vynesená oproti pořadovému číslu měření, datu nebo jinému vyjádření 

času. 

Regulační diagram obsahuje horní regulační limit UCL (upper control limit) a dolní 

regulační limit LCL (low control limit). Střední linie CL (central line) obvykle vyjadřuje 

požadovanou hodnotu znaku kvality. 

K odhadu střední linie použijeme aritmetický průměr, popř. medián, nevychýlený odhad 

směrodatné odchylky σ v podobě SD je závislý na uspořádání měření a typu regulačního 

diagramu. 

K výpočtu kontrolních limitů se obvykle používá n-násobek směrodatné odchylky, kde 

pro n bývá nejčastěji voleno n=3, což odpovídá pravděpodobnosti p = 0,0027. 

 

Pro neseskupená, individuální data platí [[[[4]]]]: 

SDxLCL 3−=
−

          (4) 

SDxUCL 3+=
−

         (5) 

 

Výpočet směrodatné odchylky pro použití v regulačních diagramech[[[[4]]]]: 

- pro individuální, neseskupená kontrolní data je platný pouze v případě,  že proces je ve stavu 

statistické regulace a nevyskytuje se např. trend. 

 

 

          (6) 
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3.6.1. Hodnocení regulačních diagramů 

Obecně platí: 

• leží-li všechny body uvnitř intervalu mezi UCL a LCL, je proces považován za 

statisticky zvládnutý a nejsou vyžadovány zásahy do procesu 

• leží-li bod mimo regulační mez UCL nebo LCL, je proces pokládán za statisticky 

nezvládnutý, je nutná identifikace příčin odchylky v chování procesu 

 

3.6.2. Regulační diagramy a testování hypotéz 

Pro sledovaný znak kvality se stanoví nulová hypotéza o hodnotách parametrů jeho 

pravděpodobnostního rozdělení. H0 by měla být formulována tak, aby při jejím přijetí proces 

splňoval požadavky na kvalitu a aby byl vyhodnocen jako statisticky zvládnutý. Zamítnutí 

nulové hypotézy by pak znamenalo, že proces je ve statisticky zvládnutém stavu a je nutné do 

něj zasáhnout. 

 

H0: Proces je ve statisticky zvládnutý 

H1: Proces není statisticky zvládnutý 

 

Oblast, která je v regulačním diagramu ohraničena mezemi UCL a LCL, vymezuje obor 

přijetí nulové hypotézy. Hodnoty UCL a LCL jsou kritickými hodnotami.  Oblast mimo meze 

UCL a LCL představuje obor zamítnutí nulové hypotézy. 

Kritické hodnoty jsou závislé na hladině významnosti α, která představuje 

pravděpodobnost, že se bude hledat chyba I. druhu (riziko zbytečného signálu) zbytečně 

vymezitelná příčina na základě signálu o statistické nezvládnutelnosti procesu, i když k žádné 

změně nedošlo. 

β je chyba II. druhu neboli riziko chybějícího signálu a vyjadřuje pravděpodobnost, že 

regulační diagram neodhalí významnou změnu v procesu. 

 

4. NEJISTOTA VÝSLEDK Ů MĚŘENÍ 

Výsledek měření každého analytu či parametru danou metodou je v laboratorní 

medicíně, stejně jako výsledek každého měřicího procesu, jen odhadem skutečné hodnoty 

koncentrace (obsahu, množství). Nejistota výsledku měření představuje interval, ve kterém se 

nachází s deklarovanou mírou pravděpodobnosti skutečný výsledek měření. Nejistota 

demonstruje metrologickou kvalitu výsledků měření, zlepšuje porozumění analytickému 
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procesu a umožňuje porovnávat výsledky měření. Bez znalosti nejistoty není možné 

odhadnout spolehlivost výsledku při jeho použití v klinické praxi.  

Postup stanovení odhadu nejistoty měření včetně výpočetních vztahů je v souladu 

s doporučením odborných společností. Doporučení vychází i ze skutečnosti, že norma ISO 

15189 určování odhadů nejistot vyžaduje [10].  

ISO 15 189 v kapitole 5.6 Zabezpečení jakosti postupu vyšetření. 

Výsledky vyšetření musí být doprovázeny nejistotou všude tam, kde je to možné a potřebné. 

Základní filozofie vyjadřování nejistot je uvedena v GUM . 

Laboratoř musí minimálně stanovit a dokumentovat svou politiku pro stanovení nejistot 

měření. Laboratoř by se reálně měla zabývat pouze nejistotou analytickou a nezahrnovat do 

ní biologickou variabilitu.   

Pro stanovení nejistot a validace je vhodné použít doporučení odborných společností 

působících v příslušných oblastech [2] 

 

4.1. Nejistota měření – pojem, zdroje, odhad a význam  

 

4.1.1. Definice a její vysvětlení 

Nejistota je parametr (přidružený k výsledku měření) charakterizující rozptýlení hodnot, 

jež jsou, na základě dostupných informací, přiřazovány/přisuzovány měřené veličině. 

Nejistota vymezuje hranice, v nichž je výsledek s danou (určitou) pravděpodobností 

považován za správný, tj. přesný a pravdivý.  

Z hlediska klinické efektivity by měla nejistota měření odrážet požadavky kladené na 

vyšetření tak, aby byla schopna zajistit spolehlivé diagnostické rozhodování a účinné 

sledování terapie. 

 

4.1.2. Nejistota jako integrální součást procesu měření [4] 

K dosažení výsledků měření o požadované kvalitě a srovnatelnosti je nezbytné: 

• Specifikovat měřenou veličinu, pracovní rozsah měření a požadovanou nejistotu 

• Vybrat vhodnou metodu (postup-výpočet-podmínky měření) 

• Validovat vybranou metodu, tj. prokázat vhodnost pro daný účel 

• Vybrat referenční materiál 

• Odhadnout nejistotu měření  
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Způsoby vyhodnocování nejistot - typy nejistot: 

• Způsobem (postupem) typu A jsou nejistoty vyhodnocovány na podkladě vlastních 

měření s použitím statistických metod. Data získaná z VKK. 

• Způsobem (postupem) typu B jsou nejistoty odhadovány z údajů převzatých z 

dokumentace výrobců, odborné literatury, certifikátů referenčních materiálů, ale také 

mohou být formulovány zkušenostmi. 

 

Oba postupy poskytnou odhady dílčích nejistot, které se potom slučují podle 

statistického zákona o slučování nejistot (propagace nejistot). 

Problémem může být jejich poměrně obecný charakter, velmi malá orientace na 

problémy laboratorní medicíny i nejednotnost jejich aplikace v praxi.  

 

V klinických laborato řích je vhodné důsledně využívat i následující zdroje dat: 

• experimentální data získávaná v rámci VKK 

• EHK 

• verifikace 

• analýz kontrolních /referenčních materiálů 

• údajů z pravidelného provádění kalibrací 

• nejistoty poskytované výrobci, referenčními a kalibračními laboratořemi (údaje z 

certifikátů a pracovní dokumentace s tím, že tyto údaje budou od výrobců důsledně 

vyžadovány) 

 

4.1.3. Standardní, kombinovaná a rozšířená nejistota 

Standardní nejistota 

Její číselná hodnota je vyjádřena jako směrodatná odchylka (SD). 

 

 

Kombinovaná nejistota - pravidlo šíření (propagace) nejistot 

Podle toho pravidla provádíme výpočet kombinované standardní nejistoty: 

uc
2 =  u 1

2 + u2
2 + …….un       (7) 

kde u1 až un jsou odhady dílčích standardních nejistot měření. 
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Rozšířená kombinovaná nejistota Uc 

Rozšíření se provádí s použitím jednoduchého vztahu: 

Uc = k . uc         (8) 

 

Obvykle se používá hodnota k = 2 (odpovídá přibližně 95% intervalu spolehlivosti pro 

normální rozdělení). 

 

4.1.4. Dílčí nejistoty v klinických laboratořích [[[[5]]]] 
V oblasti laboratorní medicíny je často velmi obtížné vyčíslit nejistotu všech 

jednotlivých složek nejistoty. Proto bývají obvykle voleny nepřímé postupy vycházející ze 

stanovení reprodukovatelnosti a vychýlení měřící metody.  

  

Dlouhodobá přesnost (reprodukovatelnost, intermediate precision) 

Základem odhadu nejistoty měření v klinické laboratoři je dlouhodobá přesnost 

(reprodukovatelnost) měření. Aktualizaci hodnoty nejistoty měření se provádí zároveň 

periodickou verifikaci. Mírou dlouhodobé přesnosti (reprodukovatelnosti) je relativní 

směrodatná odchylka (CV, %). 

 

Systematická odchylka (vychýlení, bias) a výtěžnost 

Vychýlení metody (měřicího postupu) se stanovuje experimentálně a je to rozdíl mezi 

průměrem výsledku měření a správnou (referenční) hodnotou.  

 

Nejistota vychýlení a výtěžnosti 

První je nejistota referenční hodnoty uvedená v certifikátu. Druhá je nejistota hodnoty 

průměru, daná opakovatelností měření a jejich počtem (SD/√n). Z těchto nejistot lze pomocí 

zákona o propagaci nejistot vypočítat nejistotu hodnoty vychýlení metody, popř. výtěžnosti. 

 

Nejistoty hodnot kalibrátorů 

Nejistota kalibrátorů bývá udávaná nečastěji formou rozšířené nejistoty Ucal s faktorem 

rozšíření k = 2. 

V různých publikacích lze nalézt různé způsoby zahrnutí nejistoty kalibrátoru 

do rozpočtu nejistot v závislosti na použitém modelu měření. Předpokládejme, že nejistota 
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kalibrátoru je v rámci analytického procesu implicitně zahrnuta do výpočtu jakékoli hodnoty 

obsahu/množství/koncentrace, tedy i do vychýlení (bias).  

 

Nejistoty certifikovaných referenčních materiálů 

Tyto nejistoty jsou povinnou součástí certifikátů referenčních materiálů. Jsou většinou 

uváděny formou rozšířené kombinované nejistoty Uref. 

 

 

4.1.5. Odhad kombinované nejistoty výsledku na základě vlastních 

experimentů [4] 

Tento postup vychází z předpokladu, že systematická odchylka měřicí metody i 

dlouhodobá vnitrolaboratorní přesnost (reprodukovatelnost) získaná z VKK (vnitřní kontrola 

kvality) jsou konstantní v prověřovaném rozmezí hodnot obsahu, množství či koncentrace. 

Vzhledem k tomu, že rozsah měření v klinických oborech obvykle není extrémně široký, 

můžeme z konstantnosti nejistot vycházet. Pokud tomu tak není, je třeba zjistit 

obsahovou/koncentrační závislost obou hlavních složek nejistoty, tj. systematické odchylky a 

dlouhodobé vnitrolaboratorní přesnosti (reprodukovatelnosti). 

 

Vztah mezi výtěžností a systematickou odchylkou (měřící metody) 

Výtěžnost (recovery) je definována rovnicí: 

c
c

ref

meansR=          (9) 

Systematická odchylka (vychýlení, bias) (v případě, že se jedná o průměr výsledků měření) je 

definována rovnicí: 

cc refmeans
B −=         (10) 

Relativní hodnota téže veličiny: 

ref

refmeans

r c

c c
B

−
=         (11) 

Z rovnic (1) a (3) můžeme odvodit vztah: 

1−= RBR
          (12) 

nebo při vyjádření v procentech: 

100−= RBR
 [%]         (13) 
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Z rovnice (6) resp. (7) plyne přímo vztah pro rovnost standardních nejistot relativní 

systematické odchylky a výtěžnosti: 

uBr=ur          (14) 

Varování :  

Rovnost (8) neplatí pro hodnoty relativní standardní nejistoty ur obou veličin vyjádřené v %. 

 

4.1.6. Odhad podílu kombinované nejistoty měření odvozeného ze stanovení 

systematické odchylky (vychýlení, bias) vlastními experimenty [[[[6]]]] 

 

Můžeme postupovat dvěma způsoby: 

a) Máme k dispozici referenční materiál s certifikovanou hodnotou koncentrace (obsahu, 

množství) a odhadem její nejistoty. Podmínkou je prokázání návaznosti certifikované 

hodnoty dle normy ISO1751. Referenční materiály musí být tedy pořízeny od výrobců 

schopných tuto návaznost prokázat (např. NIST, IRMM, LGC, BAM, NIBSC aj.). Za 

výběr referenčního materiálu je plně odpovědná laboratoř  

b) Metoda přídavku se standardem. Nebudeme používat. 

 

 

Výpočet ad a) 

Danou metodou změníme signál (např. absorbanci, plochu píku, čas, atd.) odpovídající 

zvolenému referenčnímu materiálu a z jeho hodnoty odvodíme odečtem z kalibrační závislosti 

koncentraci nebo hodnotu obsahu sledovaného analytu, substance či parametru (xi). Měření 

opakujeme alespoň n krát (n = 10) za podmínek opakovatelnosti (krátký časový interval, 

stejný operátor, stejný přístroj).  

Ze získaných n hodnot měření vypočteme aritmetický průměr xp, výběrovou 

směrodatnou odchylku SD a určíme standardní nejistotu průměru uxp (někdy se též nazývá 

směrodatnou chybou odhadu průměru) jako: 

n

x
n

i
i

px
∑

== 1          (15) 

1

)(
1

2

−

−
=
∑

=

n

xx
SD

n

i
pi

        (16) 
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n

SD
uxp =          (17) 

popř. relativní standardní nejistotu průměru ur,xp v %: 

100, ×=
p

xp
xpr x

u
u         (18) 

Výtěžnost R (%) se vypočte dle vztahu: 

100, ×=
ref

p
xpr c

x
u         (19) 

a relativní systematická odchylka (vychýlení, bias) Br (%) 

Relativní nejistotu obsahu/koncentrace referenčního materiálu ur,ref  (%): 

100, ×=
ref

tef
refr c

u
u  [%]       (20) 

Odhad dílčí kombinované relativní nejistoty vychýlení v % odpovídající kombinaci vlivu 

systematické odchylky, vlivu nejistoty obsahu/koncentrace referenčního materiálu a vlivu 

nejistoty průměru změřených hodnot je dán vztahem [8]: 

uuB xprrefrrBrru
2

,

2

,

2

, ++=        (21) 

 

Jako výpočet odhadu nejistoty měření se doporučuje použít webový kalkulátor  na 

stránkách www.sekk.cz. [14] Výpočtové mechanismy jsou v souladu s postupem popsaným 

výše a vycházejí z doporučení České společnosti klinické biochemie [10]. 

Zároveň jsem provedla srovnání výpočtu odhadu nejistoty měření se statistickým 

programem KUDU QC Validator . 
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5. OBECNÝ POPIS VYBRANÝCH ANALYT Ů 

 

5.1. Glykovaný hemoglobin – HbA1c 

5.1.1. Proces vzniku glykovaného hemoglobinu 

Glykovaný hemoglobin vzniká tak, že krevní cukr (glukóza) se navazuje na barvivo 

červených krvinek (hemoglobin). Jeho hodnota se uvádí v procentech, neboť jen určitá část 

molekul hemoglobinu je takto glykována. Změřením glykovaného hemoglobinu se dozvíme, 

jaká byla kompenzace diabetu v posledních 6 – 8 týdnech (tento časový interval  odpovídá 

biologickému poločasu). 

 

5.1.2. Význam vyšetření 

Podíl látkové koncentrace HbA1c k celkovém hemoglobinu krve je považován za 

rutinní a nejvíce efektivní nástroj sledování průběhu diabetus mellitus. Představuje nejlepší 

způsob kontroly koncentrací glukózy u diabetiků, neboť je považována za její vážený 

dlouhodobý průměr. 

K posouzení dlouhodobé kompenzace diabetu se používá stanovení glykovaného 

hemoglobinu (nejlépe frakce HbA1c ), jehož hodnota poskytuje informaci o stavu 

kompenzace diabetu za posledních 6 – 8 týdnů před vyšetřením. Používá se metoda HPLC 

(vysokoúčinná kapalinová chromatografie s detekcí v oblasti UV/VIS). Normální hodnoty 

HbA1c jsou 2,0 – 4,5 %. Pro kompenzaci diabetu je důležitá hodnota pod 6%. Stanovení 

glykovaného hemoglobinu se provádí při vyšetření diabetika 1. typu zpravidla 4 krát ročně, u 

diabetika 2. typu léčeného perorálními antidiabetiky aspoň 2 krát ročně, u diabetika s pouhou 

dietou minimálně 1 krát ročně. U labilního diabetika léčeného inzulinem nebo v průběhu 

těhotenství se vyšetření používá častěji, obvykle jednou za dva měsíce.  

Falešně nízké hodnoty se mohou vyskytovat při anémii [11]. 

Glykovaný hemoglobin je obecný název pro komplexy krevní glukózy 

s hemoglobinovými řetězci α a β (tedy HbA1a + HbA1b + HbA1c), které vznikají 

neenzymatickou reakcí. Nejrozšířenější komplex je nazýván HbA1c  a glukóza je v něm 

navázána na aminoskupinu valinu na N-konci řetězce β. 
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5.1.3. Preanalytická fáze 

Plná krev odebraná ze žíly nebo kapilární krev odebraná po vpichu z prstu jsou 

rovnocenné materiály. Odběrové nádobky obsahují antikoagulační činidlo, obvykle EDTA. 

Stabilita HbA1c: 

– 1 týden při 4 oC, 

– minimálně 1 rok při -70 oC a nižší teplotě. 

 

Vlivy v ěku, pohlaví, etnicity, ročního období nejsou považovány za významné. 

SPADIA LAB, a.s. uchovává primární data z analyzátoru po dobu 5let. 

 

5.1.4. Rozhodovací kritéria [12] 

Tab. č.3  Kritéria ADA (Americké diabetologické asociace) 

Stav zdraví Kritérium HbA1c [%] 

Osoby bez postižení DM (nediabetici) ≤ 6,0 

Plně kompenzovaní diabetici ≤ 7,0 

Diabetici vyžadující změnu terapie ≥ 8,0 

 

Tab.č.4 Kriteria kompenzace používaná v ČR dle doporučení ČSKB z 1.1. 2004 [11] 

Stav kompenzace Kriterium HbA1c [%] 

Výborná kompenzace <4,5 

 

Uspokojivá kompenzace 4,5 - 6,0 

 

Neuspokojivá kompenzace >6,0 

 

 

Kritéria kompenzace používaná v ČR viz výše jsou používána i v laboratoři SPADIA LAB, 

a.s. v rámci hodnocení výsledkových zpráv.  

 

5.1.5. Princip vyšetření 

Chromatografické metody se zakládají na postupném ustavování rovnováhy dělených 

látek mezi dvě vzájemně nemísitelné fáze. Nepohyblivou fázi tvoří materiál, kterým je plněna 

chromatografická kolona. Pohyblivou fázi představuje eluční činidlo, kterými jsou jednotlivé 
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složky z kolony vymývány. Dělené látky jsou fyzikálními interakcemi zadržovány na pevné 

fázi a jsou podél ní unášeny v závislosti na hodnotách distribučních konstant. 

Tím dochází k rozdělení směsi. Eluát vytékající z kolony prochází průběžně detektorem, 

který automaticky a kontinuálně měří některou z jeho fyzikálních vlastností. 

Princip iontově výměnné chromatografie je založen na různé afinitě iontových částic 

k opačně nabitým skupinám pevného iontoměniče. Látky se dělí podle velikosti svých 

disociačních konstant a tedy podle velikosti elektrického náboje. Dělené ionty jsou 

reverzibilně poutány na funkční skupiny iontoměniče různě velkými elektrostatickými silami. 

Z vazby jsou uvolněny gradientovou elucí pufry s různou iontovou silou a pH, takže nejdříve 

opouští kolonu látka nejméně pevně vázaná. Vysokoúčinná plynová chromatografie pracuje 

s úzkými kolonami a průtok mobilní fáze zde neprobíhá účinkem gravitace, ale pod tlakem 

čerpadla. Signál z detektoru je automaticky kvantitativně i kvalitativně vyhodnocen pomocí 

mikroprocesoru, který měří průběžně retenční čas a provádí integraci píků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2 – Záznam chromatogramu z přístroje TOSOH G8 

Šedě označený pík je zobrazení HbA1c - % zastoupení glykovaného hemoglobinu vztažné 

k celkové ploše.  
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5.1.6. Návaznost měření  

Kontrolní materiály programů EHK musí mít cílové hodnoty určené referenční metodou 

DCCT. 

Referenční metodou programu NGSP USA je metoda vysokoúčinné kapalinové 

chromatografie (HPLC), označovaná jako referenční metoda DCCT (Diabetes Control and 

Complications Trial). [10] 

 

5.1.7. Ukazatele analytické kvality rutinních měření 

Uvedená kriteria jsou předpokladem pro akreditaci laboratoře: 

• Reprodukovatelnost CV ≤ 3,0 [%] (ideální hodnota) 

• CV ≤ 4 [%] (ještě akceptovatelná hodnota) 

• Dokument o certifikaci návaznosti použitých měřících systémů HbA1c 

• Úspěšná účast ve dvou cyklech programů mezilaboratorního porovnávání (EHK) za 

jeden rok. [9] 

 

5.1.8. Nejistota výsledků měření 

Hodnota intraindividuální biologické variability je podle údajů NGSP (USA) velmi 

nízká: CVi = cca 1 %. 

Vysoká stabilita analytu dovoluje zanedbat nejistotu způsobenou preanalytickým 

rozptylem. 

Po kombinaci dílčích nejistot korespondujících s reprodukovatelností, hodnotou bias a 

hodnotou CVi [%] lze odhadnout výslednou kombinovanou nejistotu (odpovídající 95% 

intervalu spolehlivosti) na ≤7%. [10] 
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5.2. Prostatický specifický antigen – PSA 

 

5.2.1. Imunoanalytické metody 

Imunoanalytické metody jsou náchylnější k výskytu odchylek a chyb a jsou i 

ekonomicky náročnější pro laboratoř. V  případě PSA se jedná o imunoanalytickou metodu 

v automatizovaném systému vyšetření.  

Imunoanalýzy jsou metodami s větší variabilitou výsledků než tomu bývá obvyklé u 

klasických rutinních vyšetření. 

Z hlediska výskytu chyb se zde může jednat hlavně o systematické chyby způsobených 

např. stárnutím reagencií nebo pomocných substancí, změnami způsobenými nesprávnou 

údržbou apod.  

 

V rámci VKK imunoanalytických metod lze používat tři druhy kontrolních materiál ů: 

• vzorky nezávislých výrobců 

• kontrolní vzorky výrobce používaného IVD 

• lastní kontrolní vzorky 

 

Vzorky nezávislých výrobců jsou samozřejmě nejvhodnější, ale ekonomicky 

nevýhodné. 

Kontrolní vzorky výrobce používaného IVD. Výrobce poskytuje deklarovanou hodnotu, 

avšak tyto vzorky bývají připravovány z podobné matrice jako kalibrátory, díky tomu nemusí 

být potom odhaleny posuny výsledků analyzovaných vzorků pacientů. 

Částečným řešením mohou být vlastní kontrolní vzorky. Zde je nutno dbát na jejich 

stabilitu a bezpečnost práce. 

 

5.2.2. Význam vyšetření 

Patologicky zvýšená produkce PSA je charakteristickým znakem maligních 

prostatických tkání, imunohistochemicky je přítomnost PSA pozorována především v dobře 

diferencovaných nádorech. Výrazně zvýšené hladiny PSA jsou u pacientů s kostními 

metastázami důkazem jejich prostatického původu, zvýšené hladiny v séru se vyskytují také u 

pacientů s akutními záněty prostatické žlázy nebo s benigní hyperplasií prostaty.  
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Ke stanovení celkové koncentrace PSA je v indikovaných případech vhodné doplnit 

stanovení volné frakce PSA, jejíž podíl v séru je u nemocných s benigní hyperplasií prostaty 

výrazně vyšší než u pacientů s karcinomem prostaty.   

Hlavní význam má stanovení koncentrace PSA při systematickém sledování pacientů v 

průběhu léčby a v remisi onemocnění. Změny hladiny PSA jsou citlivým ukazatelem 

odpovědi maligních prostatických tkání na aktinoterapii, chemoterapii a hormonální léčbu. U 

pacientů s radikální prostatektomií je normalizace hladin PSA ukazatelem kompletního 

odstranění prostatických tkání. Opětné zvyšování hladiny PSA signalizuje recidivu 

onemocnění, především vznik kostních metastáz a předchází o několik měsíců klinické 

symptomy. 
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Obr.14 – Obecný návrh systému laboratorního vyšetřování PSA a hodnocení jeho výsledků 

(algoritmus vyšetřování) [11] 

 

5.2.3. Preanalytická fáze 

Vzorky:  srážlivá krev. Sérum se získá odběrem krve do standardních odběrových souprav nebo 

souprav obsahujících separační gel.  

 

Příprava pacienta: před odběrem krve je nevhodná jakákoliv manipulace s prostatou včetně 

rektálního vyšetřování, jízdy na kole apod. 

 

5.2.4. Princip postupu použitého vyšetření 

Principem je imunoanalytická metoda s detekcí elektrochemiluminiscence (ECLIA) 

využívající značení rutheniovým chelátem, který je zodpovědný za světelnou emisi. Stěžejním 
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činidlem-iniciátorem celé ECL reakce je tripropylamin (TPA)-ProCell, který funguje jako 

přenašeč elektronu na rutheniový chelát (po vložení napětí na pracovní elektrodu a oxidaci 

TPA a rutheniového chelátu). Přenosem elektronu na rutheniový chelát dojde k jeho redukci 

na nestabilní excitovanou formu a při návratu do stabilního stavu dojde k vyzáření fotonu, 

který se měří detektorem s  fotonásobičem. Pomocí analog-digitálního konvertoru detekce 

fotonů převádí na tzv.  „counts“, které tak jsou kvantifikací vyzářených fotonů. Hodnota 

„counts“ je pak úměrná koncentraci analytu ve vzorku. Hlavním přínosem celé technologie je 

neustálé opakování oxido-redukčních dějů na pracovní elektrodě až do spotřebování 

TPA-ProCell, což snižuje mez detekce a zvětšuje měřící rozsah. 

Výsledky jsou vyhodnocovány z 2-bodových kalibračních křivek.  

 

5.2.5. Kalibrace 

Metoda PSA byla standardizována podle mezinárodního  standardu pro PSA /WHO 

96/670 (tzv. Stanford reference material). 

Kalibrace je dvoubodová a je předefinována výrobcem. Do analyzátoru je načtena 

specifickým bar codem.  

Faktor je nastaven na rozmezí hodnot 0,8 – 1,2. 
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6. PRAKTICKÁ ČÁST 

Laboratoř SPADIA LAB, a.s. funguje od roku 2009. Pro jednotlivé odbornosti jsou 

jmenování garanti, kteří odpovídají za každodenní kontrolu kvality. Laboratoř se připravuje 

k akreditaci. Cílem DP je navrhnout podklady pro jejich zpracování.  

Naměřené hodnoty kontrolních materiálů jsou zaznamenávány na formulář, který je 

součástí vnitřní kontroly kvality. Laboratoř SPADIA LAB, a.s. vlastní statistický program 

KuDu QC Validator , na kterém bude demonstrován návrh pro stanovení nejistoty měření, tak 

aby vyhovoval požadavkům ISO 15 189 v platném znění a zároveň splňoval požadavky 

odborných společností. Zároveň bude výpočet nejistoty měření srovnán s webovým 

kalkulátorem volně přístupným na stránkách společnosti SEKK. 
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6.1. Glykovaný hemoglobin - HbA1c 

HbA1c je analyzován na přístroji TOSOH G8. 

 

Obr. č. 3 Analyzátor HbA1c TOSOH G8 [12] 

 

6.1.1. Kalibrace HbA1c  

Ke kalibraci je používán Hemoglobin A1c Calibrator Set od firmy TOSOH 

CORPORATION. Dvě hladiny lyofilizovaného sekundárního standardu na bázi lidského séra.  

Balení obsahuje 2 x 5 ks lahviček. Pracovní roztok kalibrátorů se připraví rozpuštěním 

lyofilizátu předepsaným způsobem ve 4 ml destilované vody. Potom se připraví tzv. alikvoty 

(rozpipetuje se roztok po přibližne 400µl). Každý takovýto alikvot je označen názvem 

analytu, datem a parafou pracovníka. Alikvoty jsou zmraženy.  

Četnost kalibrace je interně stanovena minimálně 1xměsíčně, jinak vždy při výsledku 

kontroly mimo povolené rozmezí a při výměně analytické kolony a dle pokynů garanta oboru. 

Ověření kalibrace není nutné. Software analyzátoru automaticky kontroluje validitu 

křivky a upozorní na jakékoliv odchýlení.  

Kalibrace je dvoubodová a každý bod je měřen v dubletu. Na záznamu je vždy uvedena 

rovnice přímky předcházející a nové kalibrace např. 

OLD Y = 1,1573x – 2,0517 

NEW Y = 0,8988x – 0,4076 
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6.1.2. Ověření předpokladů o datech 

U kvantitativních stanovení ve zdravotnických laboratořích je předpoklad, že naměřená 

data vykazují normální rozdělení. 

Postup ověření předpokladů u stanovení HbA1c je demonstrován na dvou kontrolních 

vzorcích LYPHOCHEK Diabetes fa. BIO-RAD. Analýza dat byla provedena pomoci 

statistického programu STATGRAPHICS plus v 5.0. 

Lot: 33 790 

Expirace: 30.4.2012 

TOSOH G8 Automated HPLC Analyzer (IFCC) 

Level 1  5,70 (5,20 – 6,10) % 

Level 2  9,30 (8,60 – 10,0) % 

- nutno přepočítat dle vzorce: HbA1c (%) = 0,915 x nový HbA1c (%) + 2,15   

 

Přepočet je užit pouze u hodnot, která jsou dostupná pouze v kalibraci podle DCCT. Nová 

kalibrace dle IFCC a nové rozhodovací limity jsou v České republice platné od r. 2003.  
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Tabulka 5 - Naměřené hodnoty kontrolních vzorků na hladině 1 a 2: 

Datum Level 1 (%) Level 2 (%) Poznámka 

    

Střed 3,88 7,81  

DM  3,33 7,05  

HM 4,32 8,58  

2.8.2010 4,2 8,1  

3.8.2010 4,2 8,2  

4.8.2010 4,2 8,3 provedena kalibrace 

(naměřeno v dubletu 

4,0;7,9) 

5.8.2010 4,0 7,9  

6.8.2010 4,0 7,9  

9.8.2010 4,0 7,8  

10.8.2010 4,0 8,0 výměna filtru 

11.8.2010 4,1 8,0  

12.2010 3,9 7,9 kolona 

13.8.2010 4,2 8,3 kalibrace (naměřeno 

v dubletu 4,1;8,1) 

16.8.2010 3,7 7,7  

17.8.2010 3,8 7,8  

18.8.2010 3,9 8,1 filtr 

19.8.2010 3,7 7,7  

20.8.2010 3,7 8,0  

23.8.2010 4,0 8,0  

24.8.2010 4,0 8,0  

25.8.2010 3,9 8,3  

26.8.2010 3,9 8,3  

27.8.2010 4,1 8,1 filtr, kalibrace 

30.8.2010 3,9 7,8  

31.8.2010 3,9 7,7  
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6.1.2.1. Ověření normality u  HbA1c - Level 1 a u Level 2 

Normalita dat byla ověřena graficky pomocí histogramu a Q-Q grafu. K testování 

statistických hypotéz bylo použito tří testů. Protože náš soubor dat obsahoval 22 hodnot, 

testovalo se pomocí: Testu výběrové šikmosti, testu výběrové špičatosti a Shapiro-Wilkova 

testu. 

H0: Data pocházejí z normálního rozdělení  

H1: Data nepocházejí z normálního rozdělení 

n=20, α=0,05 
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Obr. č. 4 Histogram pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 1 

 

Histogram pro HbA1c LEVEL 2

HbA1c LEVEL 2

ce
tn

os
t

7,6 7,8 8 8,2 8,4 8,6
0

2

4

6

8

 

Obr. č. 5 Histogram pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 2 
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Q-Q graf pro HbA1c LEVEL 1
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Obr.č.6 Q-Q graf pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 1 

 

Q-Q graf HbA1c LEVEL 2
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Obr.č.7 Q-Q graf pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 2 

 

Z grafu histogramu (obr. č. 4, 5) vidíme, že se nejedná o klasický histogram 

zvonovitého tvaru. Srovnáním tvaru histogramu s křivkou hustoty pravděpodobnosti 

normálního rozdělení (Gaussova křivka) nemůžeme jednoznačně říci, že se jedná o normální 

rozdělení. 

Přímka v Q-Q grafu (obr. č. 6, 7) představuje transformované hodnoty kvantilů 

normálního rozdělení. Body vynesené do grafu pokrývají tuto přímku. Grafické výstupy bylo 

třeba doplnit o výsledky testů statistických hypotéz. 
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Hladina významnosti α odpovídá hodnotě 0,05.  Pokud bude u některého z testů kritická 

hodnota P-Value větší než je hladina významnosti α, je možné přijmout nulovou hypotézu. 

Rozdělení sledovaného znaku potom odpovídá normálnímu rozdělení. V případě, že u 

žádného testu nepřekročí hodnota P-Value stanovenou hladinu významnosti α, je nutné 

nulovou hypotézu zamítnout ve prospěch alternativní hypotézy H1. 

 

Tab. č. 6 Výsledky testů normality ověřovaného souboru dat HbA1c LEVEL 1 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Test výběrové 

šikmosti 

0,841953 

 

P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

Test výběrové 

špičatosti 

0,551526 P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

Shapiro-Wilkův test 0,0611192 P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

 

Tab. č. 7 Výsledky testů normality ověřovaného souboru dat HbA1c LEVEL 2 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Test výběrové 

šikmosti 

0,82412 

 

P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

Test výběrové 

špičatosti 

0,186382 P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

Shapiro-Wilkův test 0,0911679 P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

 

Pro všechny testy vyšla hodnota P-Value vyšší než stanovená hladina významnosti α 

(Tab. č. 6 a Tab. č.7). Můžeme tedy přijmout nulovou hypotézu H0. Sledovaný znak jakosti 

má normální rozdělení pravděpodobnosti. 
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6.1.2.2. Ověření homogenity dat u HbA1c – LEVEL 1 a LEVEL 2 

Při ověřování homogenity se zjišťuje, zda datový soubor neobsahuje odlehlé hodnoty. 

Pro grafické hodnocení byl použit krabicový graf a graf odlehlých hodnot. V případě, že byl 

splněn předpoklad normality dat, je možné použít Grubbsův test pro ověření homogenity dat. 

H0: Data jsou homogenní, testovaná hodnota není odlehlá 

H1: Data jsou homogenní, testovaná hodnota je odlehlá 

Krabicový graf pro HbA1c LEVEL 1

HbA1c LEVEL 1
3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3

 

Obr. č. 8 Krabicový graf pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 1 

 

Krabicový graf pro HbA1c LEVEL 2
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Obr. č. 9 Krabicový graf pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 2 
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Graf odlehlých hodnot pro HbA1c LEVEL 1
Sample mean = 3,96818, std. deviation = 0,158524
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Obr. č. 10 Graf odlehlých hodnot pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 1 

 

Graf odlehlých hodnot HbA1c LEVEL 2
Sample mean = 7,99545, std. deviation = 0,201133
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Obr. č. 11 Graf odlehlých hodnot pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 2 

 

Z grafických výstupů (Obr.č.8 až Obr.č.11) je patrno, že soubory dat neobsahují odlehlé 

hodnoty. Tento závěr následně potvrzuje i Grubbsův test. 
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Tab. č. 8 – Výsledek Grubbsova testu pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 1 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Grubbsův test 1,0 P-Value>α H0: Data jsou 

homogenní, 

testovaná hodnota 

není odlehlá 

 

Tab. č. 9 – Výsledek Grubbsova testu pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 2 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Grubbsův test 1,0 P-Value>α H0: Data jsou 

homogenní, 

testovaná hodnota 

není odlehlá 

 

 

 

6.1.2.3. Ověření nezávislosti dat u HbA1c – LEVEL 1 a LEVEL 2 

Pro ověření nezávislosti byl použit graf autokorelace (bodový graf) a grafické 

znázornění výběrové autokorelací funkce. 

H0: Data vzájemně nekorelují 

H1: Data spolu vzájemně korelují 

Bodový graf HbA1c LEVEL 1

HbA1c LEVEL 1
3,7 3,8 3,9 4 4,1 4,2 4,3

 

Obr. č. 12 Bodový graf pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 1 
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Bodový graf HbA1c LEVEL 2
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Obr. č. 13 Bodový graf pro ověřovaný soubor dat HbA1c LEVEL 2 
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Obr. č. 14 Grafické znázornění ACF soubor dat HbA1c LEVEL 1 
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Výberová ACF pro HbA1c LEVEL 2
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Obr. č. 15 Grafické znázornění ACF soubor dat HbA1c LEVEL 2 

 

Bodové grafy (obr. č. 12 a obr. č. 13) vykazují náhodně rozmístěné body, není patrný 

žádný trend a lze usuzovat, že data jsou nezávislá. V grafu autokorelací funkce (obr. č. 14) u 

HbA1c LEVEL je jasně vidět, že hodnoty nepřekračují interval spolehlivosti, avšak v grafu 

autokorelací funkce  (obr. č. 15) není úplně jednoznačná nekorelovatelnost dat.  

 

Tab. č. 10 Výsledky testů náhodnosti pro ověřovaný soubor dat HbA1c – LEVEL 1 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Test mediánu  0,267256 P-Value>α H0: Data vzájemně 

nekorelují 

Test trendů 0,134756 P-Value>α H0: Data vzájemně 

nekorelují 

Box-Pierceův test 0,595921 

 

P-Value>α H0: Data vzájemně 

nekorelují 
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Tab. č. 11 Výsledky testů náhodnosti pro ověřovaný soubor dat HbA1c – LEVEL 2 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Test mediánu  0,625514 

 

P-Value>α H0:Data vzájemně 

nekorelují 

Test trendů 0,0430245 P-Value<α H1: Data spolu 

vzájemně korelují 

Box-Pierceův test 0,613232 

 

P-Value>α H0: Data vzájemně 

nekorelují 

 

U HbA1c LEVEL 1 (Tab.č. 10) v testech náhodnosti byla P-Value  vyšší než hladina 

významnosti α. Lze tedy potvrdit nulovou hypotézu H0 a říci, že data jsou nezávislá. 

U HbA1c LEVEL 2 (Tab č. 11) byla ve dvou testech náhodnosti přijata nulová hypotéza. Je 

tedy možné dále pracovat s naměřenými hodnotami jako se souborem nezávislých dat.   

 

6.1.3. Údaje potřebné pro sestrojení Regulačního diagramu (dále RD) 

U stanovení HbA1c jsme ověřili předpoklady o datech a zjistili, že je možné ověřit 

statistickou regulaci procesu prostřednictvím klasických regulačních diagramů. Při volbě a 

výpočtu regulačních mezí vycházíme z dostupných ověřených a používaných postupů ve 

zdravotnických zařízeních.  

Data do RD viz. Tabulka 5 - Naměřené hodnoty kontrolních vzorků na hladině 1 a 2 

Dosazením do vzorců (4) a (5). K výpočtu střední přímky byl použit aritmetický průměr 

z naměřených dat HbA1c. 

 

Vypočtené hodnoty pro regulační meze HbA1c LEVEL 1. 

CL = 3,968182 

UCL =4,443754 

LCL =3,49261 

Do regulačního diagramu (obr. č. 16) jsou zapsány i jednotlivé zásahy, které mají vliv 

na variabilitu procesu jako např. výměna filtru, kolony, kalibrace. Ke grafickému zpracování 

jsme použila Microsoft office EXCELL 2007. 
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Obr. č. 16 Regulační digram pro soubor dat HbA1c LEVEL 1 

 

Proces je statisticky stabilní. Všechny body regulačního diagramu leží uvnitř regulačních 

mezí. 

 

Vypočtené hodnoty pro regulační meze HbA1c LEVEL 2. 

CL = 7,995455 

UCL = 8,584981 

LCL = 7,405928 
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Obr. č. 17 Regulační digram pro soubor dat HbA1c LEVEL 2 

 

6.1.4. Nejistota měření 

Stanovuji pomocí webového kalkulátoru na www.sekk.cz [13]  

Příloha č.1 – Stanovení nejistoty měření glykovaného hemoglobinu HbA1c LEVEL 1 – Kudu  

QC Validator  

Příloha č.2 – Stanovení nejistoty měření glykovaného hemoglobinu HbA1c LEVEL 2 - Kudu  

QC Validator 

Příloha č.3 – Stanovení nejistoty měření glykovaného hemoglobinu HbA1c LEVEL 1 – 

SEKK  

Příloha č.4 – Stanovení nejistoty měření glykovaného hemoglobinu HbA1c LEVEL 2 – 

SEKK 

Do sloupce „výsledky z VKK“ dosazuji hodnoty z tab. č. 5.  

Do sloupce „výsledky měření RM“ dosazuji hodnotu z EHK a to konkrétně 

z kontrolního cyklu KD1/10 – Sledování kompenzace diabetu. Vzorek A a B má validovanou 

hodnotu včetně nejistoty měření viz tab. č. 12.  Vzorky A a B byly měřeny v podmínkách 

opakovatelnosti viz tab. č. 13 a tab. č. 14. Koncentrační hladiny vzorku A a B jsou 

srovnatelné s koncentracemi kontrolního materiálu používaného v procesu vnitřní kontroly 

kvality. 



Diplomová práce 

 64

 

 

Tab. č. 12 – Certifikované hodnoty (IFCC) a jejich rozšířené nejistoty [13] 

Parametr Jednotka Vzorek A Vzorek B 

AV IFCC UC (k=2) AV IFCC UC (k=2) 

Hemoglobin 

A1C 

mmol/mol 54,2 2,2 40,0 1,2 

Hemoglobin 

A1C
∗ 

% 5,42 0,12  

(4,1%) 

4,0 0,12 

(3,0%) 

 

*) Referenční laboratoř uvádí výsledky stanovení HbA1c již výhradně v jednotkách 

mmol/mol (nově zavedená jediná možná jednotka pro standardizovanou metodu IFCC). 

Přepočet na starší jednotku % byl proveden koeficientem 0,1.[14] 

Tučně označené hodnoty v tab. č. 12 jsou námi použité hodnoty. 

 

Naměřené hodnoty z opakovatelnosti: 

Tab. č. 13 – Hodnoty vzorku 2832 v podmínkách opakovatelnosti v % 

Pořadí  

Měření 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hemoglobin 

((% 

4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 

 

 

Tab. č. 14 - Hodnoty vzorku 2833 v podmínkách opakovatelnosti v % 

Pořadí  

měření 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hemoglobin 

(%) 

5,6 5,6 5,6 5,5 5,6 5,6 5,6 5,5 5,5 5,6 
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Tab. č. 15 Srovnání vypočtených hodnot stanovení nejistoty měření u HbA1c LEVEL 1 

 
Data z VKK Data RM 

Kombinovaná 

nejistota 

 SD 

  

CV 

[[[[% ]]]] 

ur,repro 

[[[[% ]]]] 

SD 

  

CV 

[[[[% ]]]] 

Br 

[[[[% ]]]] 

ur,tot 

[[[[% ]]]] 

KuDu 

QC 

Validator 

0,16 3,99 3,99 nepočítá nepočítá 10,75 10,75 

SEKK 0,16 4,0 4,0 0,05 1,1 10,8 11,9 

 

 

Tab. č.16 Srovnání vypočtených hodnot stanovení nejistoty měření u HbA1c LEVEL 2 

 
Data z VKK Data RM 

Kombinovaná 

nejistota 

 SD 

  

CV 

[[[[% ]]]] 

ur,repro 

[[[[% ]]]] 

SD 

  

CV 

[[[[% ]]]] 

Br 

[[[[% ]]]] 

ur,tot 

[[[[% ]]]] 

KuDu 

QC 

Validator 

0,2 2,52 2,52 nepočítá nepočítá 2,77 8,17 

SEKK 0,20 2,5 2,5 0,05 0,9 2,8 5,6 

 

KuDu QC Validator při výpočtu celkové rozšířené nejistoty, používá výpočet dle ČSKB 

a vzorec (15) bez hodnoty ur,xp a bez ur,ref. Do KuDu QC Validator můžeme hodnotu ur,ref 

dosadit nejistotu kalibrátoru, která je následně započítána do celkové rozšířené nejistoty 

s koeficientem rozšíření k = 2 a nejistotou kalibrátoru dodanou výrobcem. Tento postup nelze 

považovat za standardní. 

Webový kalkulátor SEKK při výpočtu celkové nejistoty měření započítává ur,xp  a  ur,ref a 

tímto důsledně dodržuje doporučení ČSKB a vzorec (15). 

Z prezentovaných výsledků verifikace stanovení glykovaného hemoglobinu je patrno, že 

u nízké koncentrace byla hodnota Br příliš vysoká. Hodnota referenčního materiálu na základě 

dokumentace výrobce deklaruje hodnotu z tabulky č. 12 AV IFCC = 4,0 a v tab. č. 14 jsou 
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naměřená data, jejichž vypočítaná hodnota AM osciluje okolo 4,43. Požadavek 

akceptovatelnosti výsledků kontrolního materiálu, udávaného výrobcem, je dle mého názoru 

splněn, taktéž výsledky EHK lze považovat za přijatelné. Naproti tomu je patrno z 

regulačního diagramu, že interní stanovení frekvence kalibrace je nedostačující a kalibrace 

této metody je prováděna daleko častěji .  

Reprodukovatelnost CV ≤ 3,0 [%] (ideální hodnota), což bylo splněno jak u nízké, tak 

vysoké koncentrace HbA1c, lze považovat za akceptující kritérium k akreditaci. 

Lze říci, že celková nejistota u HbA1c je 11,9% (Tab.č.15). Uvádíme vždy vyšší 

hodnotu. 
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6.2. Prostatický specifický antigen - PSA 

PSA je analyzován na přístroji COBAS ROCHE 6000 

 

 

Obr.č.18 - Imunochemický analyzátor firmy Roche Cobas 6000 [14] 

 

Hodnoty cut-off pro PSA se mění v závislosti na věku muže  podle následujícího schématu: 

0 – 50let 2,5 - 10 µg/l 

50 – 60let 3,5 - 10 µg/l 

60 – 70let 4,5 - 10 µg/l 

Tyto údaje jsou převzaty z interní dokumentace SPADIA LAB,a.s. a firemní dokumentace 

Roche Diagnostics. 

 

6.2.1. Kalibrace 

Kalibrace je prováděna pomocí TOTAL PSA CalSET II. Kalibrace je provedena při změně 
šarže reagencií, při nevyhovující odezvě v procesu interní kontroly kvality, nejméně však 1 x 
30 dnů. 
 

 

 

6.2.2. Vnitřní kontrola kvality 

Ke kontrole se využívá PreciControl Tumor Marker 1 a 2 firmy Roche Diagnostics. 

Deklarované hodnoty jsou vyznačeny v příbalovém letáku. Kontrola kvality je stanovována 

denně, vždy na počátku dne, na dvou kontrolních hladinách, při výměně reagencií a po 

servisním zásahu. Laboratoř se účastní 2 x ročně externího hodnocení kvality firmy SEKK 

v kontrolním cyklu Tumorové markery.  Firma Roche dodává kontrolní materiál 

s deklarovanou hodnotou pro specifickou šarži použitou v předkládané DP:  
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PreciControl Tumor Marker 1     3,63 (3,12 – 4,914) µg/l 

PreciControl Tumor Marker 2     39,1        (33,6 – 44,6) µg/l 

 

 

6.2.3. Naměřené hodnoty z vnitřní kontroly kvality 

Datum měření: 11.8. – 21.9.2010 

Identifikace kontrolního materiálu z vnitřní kontroly kvality: ROCHE: PreciControl Tumor 

Marker 1,2 

LOT:154287 

Exp. :09/2011 

Měřící přístroj: COBAS 6000 

Použitá metoda: elektrocheminiluminiscence  
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Tab.č. 17 - Naměřené hodnoty kontrolních vzorků na hladině 1 a 2: 

Datum Level 1 (µg/l) Level 2 (µg/l) Poznámka 

Střed 3,63 39,1  

DM 3,12 33,6  

HM 4,14 44,6  

11.8.2010 4,42 40,87  

12.8.2010 4,51 40,36  

13.8.2010 4,45 41,38  

16.8.2010 4,36 40,12  

17.8.2010 4,43 40,75  

18.8.2010 4,48 41,58  

19.8.2010 4,53 41,67  

20.8.2010 4,51 41,88  

23.8.2010 4,35 40,19  

24.8.2010 4,37 39,9  

25.8.2010 4,27 39,85  

26.8.2020 4,32 39,83  

27.8.2010 4,23 39,85  

30.8.2010 4,22 38,22  

31.8.2010 4,22 38,94  

1.9.2010 4,33 39,38  

2.9.2010 4,1 38,61  

3.9.2010 4,22 39,37  

6.9.2010 4,11 38,32  

7.9.2010 4,27 40,52  

8.9.2010 4,09 40,59  

9.9.2010 3,89 38,97  

10.9.2010 4,22 40,3  

13.9.2010 4,12 39,87  

14.9.2010 4,04 38,03  

15.9.2010 3,26 39,09  

16.9.2010 3,92 39,09  
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17.9.2010 3,74 37,53  

20.9.2010 3,67 37,21  

21.9.2010 3,79 37,88  

 

 

6.2.4. Ověření předpokladů o datech 

Normalita dat byla ověřena graficky pomocí histogramu a Q-Q grafu. K testování 

statistických hypotéz bylo použito tří testů. Protože náš soubor dat obsahoval 22 hodnot, 

testovalo se pomocí: Testu výběrové šikmosti, testu výběrové špičatosti a Shapiro-Wilkova 

testu. 

 

6.2.4.1. Ověření normality PSA LEVEL 1 a LEVEL 2 

H0: Data pocházejí z normálního rozdělení  

H1: Data nepocházejí z normálního rozdělení 

n=30, α=0,05 
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Obr.č.19 Histogram pro ověřovaný soubor dat PSA LEVEL 1 
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Histogram pro PSA LEVEL 2
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Obr. č. 20 Histogram pro ověřovaný soubor dat PSA LEVEL 2 
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Obr. č. 21 Histogram pro ověřovaný soubor dat PSA LEVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce 

 72

Q-Q graf PSA LEVEL 2
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Obr. č. 22 Histogram pro ověřovaný soubor dat PSA LEVEL 2 

 

Z grafu histogramu (obr č. 19) je zřejmé zešikmení zleva. Data ze souboru nemají 

normální rozdělení. 

Z grafu histogramu (obr. č. 20) lze interpretovat, že se jedná o klasický histogram 

zvonovitého tvaru. Srovnáním tvaru histogramu s křivkou hustoty pravděpodobnosti 

normálního rozdělení (Gaussova křivka) můžeme konstatovat, že se jedná o normální 

rozdělení. 

Q-Q graf (obr. č. 21) jasně signalizuje zešikmení zleva a je indikováno konkávním 

průběhem. 

Přímka v Q-Q grafu (obr. č. 22) představuje transformované hodnoty kvantilů 

normálního rozdělení. Body vynesené do grafu pokrývají tuto přímku. Grafické výstupy bylo 

třeba doplnit o výsledky testů statistických hypotéz. 

Hladina významnosti α odpovídá hodnotě 0,05.  Pokud bude u některého z testů kritická 

hodnota P-Value větší než je hladina významnosti α, je možné přijmout nulovou hypotézu. 

Rozdělení sledovaného znaku potom odpovídá normálnímu rozdělení. V případě, že u 

žádného testu nepřekročí hodnota P-Value stanovenou hladinu významnosti α, je nutné 

nulovou hypotézu zamítnout ve prospěch alternativní hypotézy H1. 
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Tab. č.18 Výsledky testů normality ověřovaného souboru dat PSA LEVEL 1 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Test výběrové 

šikmosti 

0,0053873 P-Value<α H1: Data nepocházejí 

z normálního 

rozdělení 

Test výběrové 

špičatosti 

0,0409913 P-Value<α H1: Data nepocházejí 

z normálního 

rozdělení 

Shapiro-Wilkův test 0,0053873 P-Value<α H1: Data nepocházejí 

z normálního 

rozdělení 

 

Tab. č. 19 Výsledky testů normality ověřovaného souboru dat PSA LEVEL 2 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Test výběrové 

šikmosti 

0,452164 P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení  

Test výběrové 

špičatosti 

0,235817 P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

Shapiro-Wilkův test 0,726822 P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení  

 

 

6.2.4.2. Ověření homogenity dat pro PSA LEVEL 1 a LEVEL 2 

Při ověřování homogenity se zjišťuje, zda datový soubor neobsahuje odlehlé hodnoty. 

Pro grafické hodnocení byl použit krabicový graf a graf odlehlých hodnot. V případě, že byl 

splněn předpoklad normality dat, je možné použít Grubbsův test pro ověření homogenity dat. 

H0: Data jsou homogenní, testovaná hodnota není odlehlá 

H1: Data jsou homogenní, testovaná hodnota je odlehlá 
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Krabicový graf PSA LEVEL 1
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Obr. č. 23 Krabicový graf PSA LEVEL 2 pro ověřovaný soubor dat 
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Obr. č. 24 Krabicový graf PSA LEVEL 2 pro ověřovaný soubor dat 
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Graf odlehlých hodnot PSA LEVEL 1
Sample mean = 4,18133, std. deviation = 0,289729
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Obr. č. 25 Graf odlehlých hodnot PSA LEVEL 1 pro ověřovaný soubor dat 

 

Graf odlehlých hodnot PSA LEVEL 2
Sample mean = 39,6717, std. deviation = 1,24019
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Obr. č. 26 Graf odlehlých hodnot PSA LEVEL 2 pro ověřovaný soubor dat 

 

Z grafických výstupů u PSA LEVEL 2 (Obr. č. 24 a Obr. č. 26) lze konstatovat, že 

soubor dat neobsahuje odlehlé hodnoty. Tento závěr následně potvrzuje i Grubbsův test (Tab. 

č. 21). 

Z grafických výstupů u PSA LEVEL 1 (Obr. č. 23 a Obr. č. 25) lze konstatovat, že 

soubor dat obsahuje dat odlehlé hodnoty. Tento závěr potvrzuje i Grubbsův test ( Tab. č. 20). 
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Tab č. 20 Výsledek Grubbsova testu pro ověřovaný soubor dat PSA LEVEL 1 

Test normality dat P-Value výsledek testu Výsledek 

Grubbsův test 0,0134847 P-Value<α H1: Data jsou 

homogenní, 

testovaná hodnota je 

odlehlá 

 

 

Tab č.21 Výsledek Grubbsova testu pro ověřovaný soubor dat PSA LEVEL 2 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Grubbsův test 1,0 P-Value>α H0: Data jsou 

homogenní, 

testovaná hodnota 

není odlehlá 

 

 

6.2.4.3.Ověření nezávislosti dat PSA LEVEL 1 a PSA LEVEL 2 

H0: Data vzájemně nekorelují 

H1: Data spolu vzájemně korelují 

 

Bodový graf PSA LEVEL 2
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Obr č. 27 Graf autokorelace ověřovaného souboru dat pro PSA LEVEL 2 
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Graf vyberové ACF pro PSA LEVEL 2
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Obr. č. 28 Graf výběrové ACF pro ověřovaný soubor dat PSA LEVEL 2 

 

Bodový graf (obr. č. 27) vykazuje náhodně rozmístěné body, není vidět žádný trend a 

dalo by se usuzovat, že data jsou nezávislá. V grafu autokorelací funkce (obr. č. 28) u PSA 

LEVEL2 je jednoznačně naznačeno, že hodnoty překračují interval spolehlivosti. Výsledky 

testů náhodnosti (Tab. č. 22) potvrzují korelaci ověřovaného souboru dat. 

 

Tab. č. 22 Výsledky testů náhodnosti pro ověřovaný soubor dat PSA LEVEL 2 

Test normality dat P-value Výsledek testu Výsledek 

Test mediánu  0,00106087 P-Value<α H1: Data spolu 

vzájemně korelují  

Test trendů 0,602245 P-Value>α H0: Data spolu 

vzájemně nekorelují 

Box-Pierceův test 0,00295088 P-Value<α H1: Data spolu 

vzájemně korelují  

 

6.2.4.4 Transformace dat PSA LEVEL 1 

U kontrolního vzorku PSA LEVEL 1 bylo zjištěno, že data nemají normální rozdělení a 

soubor nehomogenní data a odlehlou hodnotu. Nejsou zde splněny základní předpoklady o 

datech, proto je třeba provést normalizaci dat vhodnou transformací. Transformace dat by 

měla zajistit stabilizaci rozptylu, zesymetričtění rozdělení a je robustní k odlehlým hodnotám. 
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Transformované hodnoty PSA LEVEL 1
lambda1 = 7,95426, lambda2 = 0,0

transformované hodnoty PSA LEVEL 1

pr
oc

en
to

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4
0,1

1
5

20

50

80

95
99

99,9

 

 

Obr. č. 29 Box - Coxova transformace PSA LEVEL 1 

 

Tab .č. 23 Výsledky testů Box-Coxovy transformace PSA LEVEL 1 

Test normality dat P-Value Výsledek testu Výsledek 

Test výběrové 

šikmosti 

0,376776 P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

Test výběrové 

špičatosti 

0,744001 
 

P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

Shapiro-Wilkův test 0,744001 
 

P-Value>α H0: Data pocházejí 

z normálního 

rozdělení 

 

Je zřejmé, že pomocí  Box-Coxovay transformace data PSA LEVEL 1 (Obr. č. 29) se 
přiblížily k normálnímu rozdělení vzhledem k šikmosti a špičatosti (Tab.č. 23).  
Hodnota λ =  7,95426. 
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6.2.4.5 Ověření autokorelace u PSA LEVEL 1 a PSA LEVEL 2 

Autokorelaci souboru dat PSA LEVEL 1 a PSA LEVEL 2 jsem si ověřila pomocí 

autokorelačního koeficientu 1.řádu ze vzorce (2). 

K výpočtu jsem použila data z tab. č. 17. Koeficient autokorelace pro PSA LEVEL 1 má 

hodnotu ρ =0,556463. Tento výsledek potvrzuje významnou autokorelaci. 

U PSA LEVEl 2 má koeficient autokorelace hodnotu 0,679238. Tento výsledek také 
potvrzuje významnou autokorelaci. 

 

6.2.5. Údaje potřebné pro sestrojení Regulačního diagramu (dále RD) 

U stanovení PSA LEVEL 2 jsme ověřili předpoklady o datech a zjistili, že je možné 

ověřit statistickou regulaci procesu prostřednictvím klasických regulačních diagramů. Při 

volbě a výpočtu regulačních mezí vycházíme z dostupných ověřených a používaných 

postupech ve zdravotnických zařízeních [16].  

Data do RD viz. Tabulka 5 - Naměřené hodnoty kontrolních vzorků na hladině 1 a 2 

Dosazením do vzorců (4) a (5). K výpočtu střední přímky jsem použila aritmetický 

průměr z naměřených dat PSA. 

Vypočtené hodnoty pro regulační meze PSA LEVEL 2. 

CL = 37,6717 

UCL = 43,39223 

LCL = 35,9511 
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Obr. č. 30 Regulační diagram PSA LEVEL 2 

 

 

Zde se jedná (Obr. č. 30) o nenáhodné seskupení, kdy body za sebou leží nad CL nebo 

pod CL. Může se jednat o změny  prvků v procesu např. změna operátora, změna reagencií. Je 

třeba provést další náhodný výběr a zjistit, zda se daná situace bude opakovat. 

Imunochemické metody jsou charakteristické vlivem stárnutí reagencií a RD zobrazuje  

kontrolní materiál a jeho použití. 

 

6.2.6. Nejistota měření 

Stanovuji pomocí webového kalkulátoru na www.sekk.cz [13]  

Příloha č. 5 – Stanovení nejistoty měření prostatického specifického antigenu PSA    LEVEL 

1 – Kudu  QC Validator  

Příloha č. 6 – Stanovení nejistoty měření prostatického specifického antigenu PSA    LEVEL 

2 – Kudu  QC Validator  

Příloha č. 7 – Stanovení nejistoty měření prostatického specifického antigenu PSA  LEVEL 1 

– SEKK  

Příloha č. 8 – Stanovení nejistoty měření prostatického specifického antigenu PSA    LEVEL 

2 – SEKK 

Do sloupce „výsledky z VKK“ dosazuji hodnoty z tab. č. 17.  
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Do sloupce „výsledky měření RM“ dosazuji hodnotu z EHK a to konkrétně 

z kontrolního cyklu Tumorové markery. Vzorek A nemá validovanou hodnotu, pouze 

vztažnou hodnotu získanou ze statistického hodnocení SEKKu. Vzorek A byl měřen 

v podmínkách opakovatelnosti viz tab. č. 25 a vzorek B tab. č. 26. Koncentrační hladina 

vzorku A je srovnatelná s koncentrací kontrolního vzorku z vnitřní hodnoty kvality. U nízké 

koncentrační hladiny byl měřen v podmínkách opakovatelnosti vzorek z vnitřní kontroly 

kvality, protože společnost SEKK nemá k dispozici kontrolní vzorek z EHK se srovnatelnou 

nízkou koncentrací. Tyto hodnoty z EHK byly dosazovány do RM. 

 

Tab. č. 24 Vztažná hodnota PSA u kontrolního vzorku A u SEKKu pro metody LIA,ILMA 

firmy ROCHE [11] 

 TV (µg/l) LL (µg/l) UL (µg/l) 

Vzorek A 

 

35,6 30,26 40,94 

 

 

Vzorek A je z kontrolního cyklu TM/10 č.2806 

 

Naměřené hodnoty z opakovatelnosti: 

        

Tab. č. 25 Hodnoty vzorku 2806 v podmínkách opakovatelnosti v µg/l 

Pořadí  

měření 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PSA 

 

34,17 34,24 34,09 34,03 34,19 34,24 34,04 34,49 34,43 34,33 

 

 

Tab.č. 26 Hodnoty vzorku z VKK v podmínkách opakovatelnosti v µg/l 

Pořadí  

měření 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PSA 

[%] 

4,2 4,2 4,3 4,1 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3 4,2 
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Tab. č. 27 Srovnání vypočtených hodnot stanovení nejistoty měření u PSA LEVEL 1 

 Data z VKK Data VKK - opakovatelnost Kombinovaná 

nejistota 

 SD 

  

CV 

[[[[% ]]]] 

ur,repro 

[[[[% ]]]] 

SD 

  

CV 

[[[[% ]]]] 

Br 

[[[[% ]]]] 

ur,tot 

[[[[% ]]]] 

KuDu 

QC 

Validator 

0,24 5,66 5,66 0,067 1,59 1,59 5,66 

SEKK 0,24 5,7 5,7 0,07 1,6 0,0 5,7 

 

Poznámka: Hodnota Br = 0, protože není k dispozici certifikovaný referenční materiál. 

 

Tab. č. 28 Srovnání vypočtených hodnot stanovení nejistoty měření u PSA LEVEL 2 

 Data z VKK Data RM Kombinovaná 

nejistota 

 SD 

  

CV 

[[[[% ]]]] 

ur,repro 

[[[[% ]]]] 

SD 

  

CV 

[[[[% ]]]] 

Br 

[[[[% ]]]] 

ur,tot 

[[[[% ]]]] 

KuDu 

QC 

Validator 

1,24 3,13 3,13 nepočítá nepočítá - 3,86 - 3,86 

SEKK 1,24 3,1 3,1 0,16 0,5 -3,9 5,0 

 

KuDu QC Validator při výpočtu celkové rozšířené nejistoty, používá výpočet dle ČSKB 

[7] a vzorec (15) bez hodnoty ur,xp. Do KuDu Validator můžeme hodnotu ur,ref dosadit 

nejistotu kalibrátoru, která je následně započítána do celkové rozšířené nejistoty 

s koeficientem rozšíření k = 2 a nejistotou kalibrátoru dodanou výrobcem. Tento postup nelze 

považovat za standardní. 

Webový kalkulátor SEKK při výpočtu celkové nejistoty měření započítává ur,xp  a  ur,ref a 

tímto důsledně dodržuje doporučení ČSKB a vzorec (15). Kombinovaná nejistota měření u 

stanovení PSA má hodnotu 5,7%. 

U stanovení PSA LEVEL 2 bylo odhaleno nenáhodné seskupení.   
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7. NÁVRH VNIT ŘNÍ KONTROLY KVALITY 

Cílem vnitřní kontroly kvality je popsání základních pravidel v klinické laboratoři vedoucích 

ke snížení variability u kontrolovaných znaků jakosti na vybraných analytech a k zjištění a 

ověření si vlastní práce. 

Základem správné aplikace vhodných statistických nástrojů je jejich využití v oblasti 

zdravotnictví s ohledem na poznatky a specifika v této oblasti. Nelze přehlédnout správnou 

volbu kontrolního materiálu s deklarovanou hodnotou a intervalem, tak aby pokryl rozsah 

koncentrací u jednotlivých analytů. Požadavek četnosti měření kontrolních vzorků je nutné 

volit s ohledem na doporučení ČSKB a nelze systém vnitřní kontroly kvality chápat jako 

nutný požadavek pro splnění platné legislativy, nýbrž nezbytný a účinný nástroj pro kontrolu 

analytického procesu. 

Zvláštní důraz je kladen na skladování, přípravu a označování kontrolních materiálů v procesu 

vlastní analýzy. Obecným doporučením v procesu akreditace bývá, aby kontrolní materiál byl 

připravován zdravotnickými pracovníky v rutinním procesu měření. Výsledky kontrolních 

měření je potřeba nejen zaznamenávat, ale i hodnotit, tak aby bylo možné odhalit možné 

trendy, korelaci dat nebo systematické chyby s možným dopadem na diagnostickou a 

léčebnou péči.  

Kalibrátory jsou další kontrolní mechanismus používaný v procesu vnitřní kontroly kvality. 

Četnost kalibrace je dána výrobcem a laboratoř si její četnost může verifikovat. U 

imunochemických metod, které jsou citlivější na přípravu kontrolních materiálů a kalibrátorů 

je kladen důraz na jejich čerstvost a přípravu.  

Kromě používání kontrolních materiálů je důležitá reakce laboratorních pracovníků na 

vybočující výsledky. V případě, že se četnost kalibrace liší od doporučení výrobce a je 

častější, ať už z důvodu vybočujících měření nebo výskytu kontrolních dat blížících se horní, 

resp. dolní hranici kontrolních intervalu. 

K ověření si vlastní práce v laboratoři je stanovení odhadu nejistoty měření. Hodnoty 

používané ke stanovení nejistoty jsou součástí verifikace metody. Hodnocení nejistoty měření 

může upozornit na možné chyby v analytickém procesu.  

V oblasti zdravotnictví je na trhu celá řada softwarů zabývající se vnitřní kontrolou kvality a 

každá fungující laboratoř by měla vědět jakým způsobem s ním pracovat a podle kterých 

specifik si jej vybrat. 
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8. ZÁVĚR  

Cílem předkládané diplomové práce bylo zpracovat složitou problematiku vnitřní kontroly 

kvality v klinických laboratořích. Poznatky, ze kterých jsem čerpala vycházejí z odborných 

publikací v oblasti zdravotnictví a jsou obecnou praxí. 

Tento dokument by měl posloužit jako podklad pro tvorbu interního dokumentu věnovanému 

vnitřní kontrole kvality v laboratoři SPADIA LAB, a.s. 

Dotkla jsem se specifických témat vnitřní kontroly kvality na vybraných analytech, na kterých 

jsem demonstrovala vybraná pravidla. 

V případě analytu HbA1c je pravidelně měřen kontrolní vzorek na dvou koncentračních 

hladinách. Příprava kontrolního materiálu je v souladu s doporučením výrobce. Četnost 

kalibrace výrobce neuvádí, takže jsou stanovena pravidla pro jejich opakování vedoucím 

provozu. Není stanovena akceptovatelná mez kalibrace u výsledků kalibrací. Považuji za 

klíčový problém odhalení výskytu pravděpodobné systematické chyby na vzorku z externího 

hodnocení kvality, který byl měřen v podmínkách opakovatelnosti, přičemž bylo naměřeno 

vyšší vychýlení. Souběžně s tím přetrvávají problémy v interní kontrole kvality u vzorku 

s nižší koncentrací. Navzdory výše uvedenému, lze hodnoty tohoto vzorku stále považovat za 

akceptovatelné. Externí hodnocení kvality laboratoř také úspěšné absolvovala. K posouzení 

přijatelnosti verifikace navrhuji opětovné přezkoušení celého analytického procesu s ohledem 

na nižší koncentrační úroveň. Možný problém může být např. v homogenizaci materiálu. Bylo 

ověřeno, že data pocházejí z normálního rozdělení a pro sledování vnitřní kontroly kvality byl 

použít regulační diagram pro aritmetický průměr. 

Výsledek odhadu nejistoty měření je v souladu s doporučením výboru České společnosti 

klinické biochemie a České diabetologické společnosti. 

V případě analytu PSA je pravidelně měřen kontrolní vzorek na dvou hladinách. 

Imunochemické metody jsou daleko citlivější metody než klasické biochemické metody už 

vzhledem ke kratší životnosti kontrolních i kalibračních materiálů a reagenčních souprav. 

Bylo prokázáno, že data u nižší koncentrace nepocházejí z normálního rozdělení. Jako vhodný 

nástrojem pro monitorování vnitřní kontroly kvality doporučuji regulační diagramy 

s retransformovanými mezemi nebo diagram CUSUM případně EWMA. Za této situace je 

nutné vypracování efektivních pravidel v rámci nevyhovujících měření pro pracovníky 

laboratoře, neboť přetrvávající a zhoršující se problémy v analytickém procesu, mohou vést 

k závažnému riziku pravdivosti výsledků měření s dopadem na zdraví pacienta. 
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Jako účinný nástroj pro odhad nejistoty měření doporučuji používat webový kalkulátor na 

stránkách společnosti SEKK spol.s.r.o., která se striktně řídí doporučením odborné 

společnosti klinické biochemie.  

Laboratoř SPADIA LAB, a.s. vlastní software k zpracování vnitřní kontroly kvality KuDu 

QC Validator, který nezapočítává nejistotu průměru naměřených dat. Dále je třeba popsat 

systém volby cílového odhadu nejistoty měření jako např. laboratoř deklaruje interní 

domluvou, že odhad nejistoty měření u imunochemických metod bude menší než 20%. Což 

v případě PSA bylo dodrženo. Dále doporučuji v KuDu QC Validatoru změnit název kolonky 

nejistota kalibrátoru na nejistotu referenčního materiálu 

Nicméně oba způsoby výpočtu odhadu nejistoty měření vykazovaly určitou podobnost. Pro 

správnost bych volila webový kalkulátor společnosti SEKK spol. s.r.o. a jako srovnání KuDu 

QC Validator. 

Laboratoř SPADIA LAB, a.s. je v současné době v přípravě na akreditaci dle  

ČSN EN ISO 15 189, jejiž součástí je nutnost popsat systém zabezpečování kvality postupů. 
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