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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2018, který je k dispozici na adrese 
www.sekk.cz v oddíle EHK. V tomto dokumentu naleznete informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak 
EHK obecně. 
Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK naleznete na www.sekk.cz v oddíle O nás. 
 
Vzorky 
Vzorky pro tento cyklus byly připraveny na pracovišti subdodavatele. 
V cyklu bylo použito 5 sad vzorků (každý účastník obdržel sady podle své objednávky), každá sada obsahovala 
2 vzorky označené Ax a Bx (kde x je číslo sady). 
 
Způsob určení vztažných hodnot 
Vztažné hodnoty jsou v tomto programu určovány jako konsenzus účastníků. 
V případě kvalitativních výsledků dochází ke konsenzu tehdy, jestliže se shodne alespoň 80 % všech účastníků, kteří 
uvedli platný výsledek. 
Čtyři zkoušky, kde účastníci určují titry, jsou do cyklu zařazeny jako edukační a nejsou započítávány do celkového 
hodnocení účastníka (nejsou hodnoceny). 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se zúčastnilo 81 pracovišť, z toho 19 ze Slovenska. 
Konsenzus byl dosažen u všech zkoušek s výjimkou anti-ENA/RNP ve vzorku A3 (viz dále). 
 
ANA - typ fluorescence jádra, vzorek A1: Typ fluorescence byl jemně zrnitý, na čemž se shodlo 81 % účastníků. 

Chromatinová destička u buněk v mitóze je negativní, jadérko negativní. Sérum obsahovalo protilátky proti Ro-60, 
Ro-52 a SSB, pro něž je tento obraz typický. Typ fluorescence hrubě zrnitý nebyl ve vzorku přítomen. 

 
ANA screening (cytoplazma) – průkaz, vzorek A1: Většina účastníků (85 %) se shodla na výsledku negativní. U 

tohoto vzorku tedy bylo dosaženo jasného konsenzu, avšak vzhledem k tomu, že obsahoval v nižším titru i 
protilátky proti antigenu Ro-52, který se nachází v cytoplazmě, akceptovali jsme nad rámec konsenzu i výsledky 
neprůkazný (1x) a pozitivní (9x). Některé laboratoře však uváděly i vysoké titry (640 až 2560), které by spíše 
odpovídaly výši titru pozitivity jádra. Prosíme o maximální soustředění při zadávání výsledků. Domníváme se, že se 
v těchto případech spíše jedná o nepozornost. Titr ANA a titr cytoplazmy je třeba ve výsledcích odlišovat. 
Pozoruhodný je rovněž jeden účastník, který pro zkoušku ANA screening (cytoplazma) – semikvantita uvedl o obou 
vzorků výsledný titr 2560 a v obou případech tento titr hodnotil jako negativní. 

 
ANA - typ fluorescence cytoplazmy, vzorek A1: Účastníci dospěli k jasnému konsenzu – žádná fluorescence (86 %). 

S ohledem na přítomnost protilátky proti Ro-52 jsme však nad rámec konsenzu akceptovali i výsledky Jemně zrnitá 
cytoplazma a Difúzní cytoplazmatický obraz. 

 
Anti-ENA/RNP, vzorek A3: Zde nedošlo jen velmi těsně ke konsenzu, přičemž 79 % účastníků vydalo výsledek 

negativní, což byl očekávaný výsledek. Zbytek účastníků uvádí výsledek hraniční nebo pozitivní. Téměř všichni tito 
účastníci použili k detekci blot firmy Euroimmun, kde došlo k zajímavé situaci: ze 40 uživatelů 28 uvedlo výsledek 
negativní, 6 hraniční a 6 pozitivní. Pozitivní výsledky se vyskytly rovněž u uživatelů reagencií Test-Line (2x) a D-
tek (1x) – viz statistika na webu. 

 
Výsledky účastníků byly v tomto cyklu velmi dobré a bylo dosaženo vysokých celkových úspěšností. 
Rovněž u nehodnocených zkoušek (titry) byla shoda účastníků poměrně dobrá, i když jsme narazili na některé anomálie 
(viz výše). 
 
Dlouhodobá úspěšnost 
V následující tabulce je uveden přehled celkové úspěšnosti účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky. V záhlaví 
sloupců jsou uvedena jednotlivá pásma úspěšnosti (0 % … nulová úspěšnost; 50 % … úspěšnost 1 až 50 %; 
75 % … úspěšnost 51 až 75 % atd.). Na dalších 2 řádcích je pak absolutní a relativní počet účastníků, kteří příslušné 
úspěšnosti dosáhli. 

Úspěšnost 0 % 50 % 75 % 80 % 85 % 90 % 95 % 99 % 100 % 

Počet 
absolutní 0 0 3 0 1 5 13 22 37 
relativní - - 3,7 % - 1,2 % 6,2 % 16 % 27 % 46 % 

Poznámka: Svou vlastní celkovou úspěšnost za poslední 2 roky naleznete ve svém výsledkovém listu. 

Celková úspěšnost naprosté většiny účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky je větší než 80 %. 
Úspěšnost 80 % nebo nižší zaznamenali 3 účastníci (tj. 3,7 %), pro které by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
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Dotazník 
V tomto cyklu jsme poprosili účastníky, aby formou poznámky uvedli, jaké používají základní ředění pro vzorky určené 
k vyšetření ANA. 
Odpovědi jsme dostali od 55 účastníků, kterým velmi děkujeme, a jsou shrnuty v následující tabulce: 

ANA – základní ředění Počet účastníků 
1:10 2 
1:40 10 
1:80 25 
1:100 18 

 
Každá laboratoř by se při nastavení vstupního ředění měla řídit v první řadě doporučením výrobce soupravy, kterou 
používá. Avšak podrobnější pohled na odpovědi účastníků ukazuje, že laboratoře, které používají reagencie jednoho 
výrobce, se mnohdy v základním ředění velmi liší (do tabulky jsme zařadili jen výrobce reagencií, které používají 
alespoň 3 účastníci): 

Výrobce soupravy ANA – základní ředění Počet účastníků 
Aesku.lab Diagnostika 
(R = 148) 

1:40 
1:80 
1:100 

1 
6 
1 

BioSystems 
(R = 115) 

1:80 4 

Euroimmun 
(R = 87) 

1:10 
1:40 
1:80 
1:100 

2 
2 
6 

17 
INOVA Diagnostics 
(R = 211) 

1:40 
1:80 

4 
7 

 
Z výše uvedených údajů vyplývá, že se laboratoře při vstupním ředění ne vždy řídí doporučením výrobců. To se 
pohybuje ve většině případů mezi titrem 1:80 až 1:100. Záleží na kvalitě mikroskopu, substrátu a především na kvalitě 
konjugátu. Výrobce metodu validuje, takže doporučené ředění má jistě své opodstatnění. Za chybu nelze rozhodně 
považovat ani situaci, kdy je namísto doporučeného ředění 1:80 realizováno ředění 1:100, podle zvyklosti či potřeb 
laboratoře. Vstupní ředění 1:10 je pro tento parametr neobvyklé a v odborné literatuře není v této souvislosti 
zmiňováno! Výjimku mohou tvořit pouze pediatrická séra, kde je zpravidla zmiňován titr o jeden stupeň nižší oproti 
vzorkům dospělých pacientů, obvykle je doporučováno ředění mezi 1:20 až 1:40, v závislosti na věku dítěte. 
U pediatrických pacientů navíc hraje roli složení konjugátu. 
Závěrem lze konstatovat, že vstupní ředění mezi 1:40 až 1:100 lze jistě akceptovat. Každá laboratoř by měla svou 
metodu verifikovat, přičemž je nutné přihlédnout i ke kvalitě mikroskopu, kde rozdíly mohou být poměrně velké. Pokud 
výsledek verifikace vyhovuje požadavkům laboratoře a jejích klientů na tuto metodu, pak ve většině případů není důvod 
svou laboratorní praxi měnit. Tento fakt podporují i výsledky EHK, kdy se většina účastníků svými výsledky zařadí do 
očekávaného rozmezí, tedy ± jeden stupoň od nejčetnějšího titru. 
 
 
Odborná 
supervize: 

RNDr. Marcela Drahošová 
ÚKIA FN 
Hradec Králové 
e-mail: marcela.drahosova@fnhk.cz 

Seznam všech supervizorů včetně kontaktů na ně je k dispozici na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK. 
 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná (je zveřejněna jako součást souhrnného vyhodnocení cyklu na 
www.sekk.cz). Jednotlivé přílohy, označené kódem konkrétního účastníka EHK, jsou určeny pouze pro potřebu tohoto 
účastníka. 
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Přílohy 
Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 

Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Výsledkový list 
(kvalitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvalitativní výsledky. 

Poznámky: 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých zpráv naleznete na adrese www.sekk.cz v oddíle EHK pod odkazem Zprávy pro účastníky EHK. 
• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu je k dispozici na adrese www.sekk.cz. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka. 
 
 
Doplnění závěrečné zprávy ze dne 23.1.2019 
V závěrečné zprávě byla provedena úprava spočívající ve vypuštění textu uvedeného v závorce v odstavci 
Anti-ENA/RNP, vzorek A3 (vypuštěn byl tento text: „(vzorek byl připraven jako negativní, ENA screen, ENA blot i 
ELISA ENA profil negativní)“). 
Text jsme vypustili na základě připomínky jednoho účastníka, se kterou jsme se ztotožnili – text byl zavádějící. Tato 
úprava závěrečné zprávy nemá žádný vliv na vyhodnocení cyklu, a proto se pro SEKK nejedná o neshodnou činnost. 
 
 RNDr. Marcela Drahošová 
 supervizorka cyklu 
 
Toto doplnění zprávy autorizoval Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK, dne 23.1.2019 
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