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Tento 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 
V cyklu byly použity lyofilizované komerční vzorky. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu se zúčastnilo 132 pracovišť, z nich 26 ze Slovenska. 
Výsledky účastníků byly pro účely vyhodnocení rozděleny do skupin dle výrobců reagencií (R) a pro každou takto 
vzniklou skupinu byla vztažná hodnota určena jako robustní průměr. Takto byly hodnoceny pouze skupiny s četností 
n > 5. Méně četné skupiny nebyly hodnoceny (u zkoušek, jejichž výsledky nejsou hodnoceny, naleznou účastníci ve 
výsledkovém listu značku ±). 
Byly použity standardní velikosti Dmax (přijatelné rozdíly v procentech), které v případě zájmu naleznete na 
www.sekk.cz v oddíle EHK pod odkazem Dmax - přijatelné rozdíly v procentech. 
Případné výjimky jsou popsány níže. 
 
Parathyrin intaktní (PTH) 
Celková mezilaboratorní reprodukovatelnost se ve srovnání s minulými cykly mírně zlepšila, avšak CV je u obou 
vzorků stále poměrně vysoký (cca 20 %) a přetrvávají velké rozdíly mezi průměry výsledků jednotlivých skupin 
reagencií. Podobné diference jsou pozorovány jak u kontrolních materiálů (například v cyklech HS RfB Německo), tak 
i u vzorků pacientů (Almond A a spol. Ann Clin Biochem 2012,49:63-67). 
Z celkového průměru významně vybočují zejména výsledky skupiny Siemens (DPC) (R = 29), který jsou u obou 
vzorků přibližně 5x nižší. Přitom skupina stejného výrobce Siemens (Advia - Bayer) vykazuje výsledky srovnatelné 
s celkovým průměrem. 
 
Parathyrin biointaktní (PTH 1-84) 
Celková reprodukovatelnost je zde podstatně lepší (CVA = 6,5 %, CVB = 12 %), bezpochyby díky tomu, že jsou zde jen 
2 skupiny výsledků (Roche a DiaSorin). 
Výsledky PTH 1-84 mají zejména u pacientů s chronickou renální chorobou (speciálně u pacientů na hemodialýze) 
vyšší klinickou efektivitu než výsledky intaktního PTH. Zejména v případech, kdy výrobce nabízí oba analyty, by byl 
přechod na měření PTH 1-84 vhodný. 
Aktuálně publikované mezinárodní doporučení KDIGO MBD (Kidney International 2017,7:1-59) však zatím na 
diskrepance mezi intaktním a biointaktním stanovením PTH důrazně nereaguje. Zcela nově byly publikovány práce 
zdůrazňující existenci in vivo oxidace metioninových skupin v molekule PTH a klinický význam neoxidované PTH 
(Ursem SR a spol.: Clin Chem Lab Med 2018 doi.org/10.1515/cclm-2017-0313). 
 
CTx a P1NP 
Jen CTx a PINP jsou považovány za markery kostní přeměny (BTM-bone turnover marker) - CTx za marker 
osteoresorpce, P1NP za marker osteoformace (Vasikaran S a spol.: Clin Chem Lab Med 2011,49:1271-1274). Jejich 
význam spočívá ve sledování efektu antiresorpční terapie. 
V současnosti existuje řada regionálních referenčních intervalů specifických pro věk a pohlaví. Tyto „robustní 
(harmonizované)“ referenční intervaly jsou stanoveny metodami firmy Roche. 
Je doporučováno použití „harmonizovaných“ jednotek měření: ng/L u CTX a µg/L u P1NP (Morris HA a spol.: Clin 
Chim Acta 2017,464:34-41). 
Za této situace považujeme za vhodné upozornit na neefektivitu občasného používání jiných metod, které poskytují 
nesrovnatelné výsledky a nejsou pro ně k dispozici robustní referenční intervaly (Chubb SAP a spol.: Clin Biochem 
2015,48:519-524). 
 
25-hydroxyvitamin D 
Stejně jako v minulých cyklech naměřila skupina účastníků používajících reagencie Beckman Coulter ve srovnání 
s ostatními skupinami podstatně (přibližně 2x) vyšší výsledky. I tato skutečnost nepříznivě ovlivnila celkovou 
reprodukovatelnost výsledků měření, která dosáhla hodnot hodnoty CVA = 25 % a CVB = 30 % (stejně jako v minulém 
cyklu). U skupin s četností n > 10 se hodnoty reprodukovatelnosti (CV) pohybují v širokém intervalu 5,1 až 15 % a 
rozdíly průměrů jednotlivých skupin jsou vysoké. 
Problém jsme zaznamenali ve skupině výsledků Roche, kde bylo rozdělení jasně bimodální. Pravděpodobné vysvětlení 
jsme nalezli po konzultaci s pracovníky firmy. V současné době existují na trhu dvě soupravy: vitamin D total a 
vitamin D total II. Vitamin D total II používá podle informací výrobce v reakční směsi protilátky blokující 
nespecifickou reakci s 24,25-dihydroxyvitaminem D3. Ten je přítomný ve zvýšeném množství v řadě kontrolních 
materiálů, ale i u některých pacientů. Současným používáním obou kitů lze vysvětlit naměřené diference u uživatelů 
souprav Roche. Podle názoru výrobce bude na trhu během krátké doby dostupná jen souprava total vitamin D II, takže 
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problém by měl zmizet. Z uvedených důvodů jsme významně vyšší výsledky oddělili do samostatně hodnocené skupiny 
(Roche 2). 
Domníváme se, že podobnou příčinu by mohly mít i vyšší výsledky u souprav Beckman Coulter. 
V mezinárodním programu DEQAS, který je oficiální součástí VDSP (Vitamin D Standardization Program), se v roce 
2016 pohyboval interval preciznosti metodických skupin ve stejně širokém intervalu 4,6 až 16,6 %. Velikosti bias 
(odchylky průměrů metod od referenční hodnoty) se zde běžně pohybují v rozmezí -15 až 26 % (program DEQAS 
červenec 2016). 
Výše uvedené skutečnosti ovšem neovlivnily úspěšnost laboratoří, protože ty jsou hodnoceny v rámci skupin. Souhrn 
příčin diferencí plynoucí z literárních dat a komentářů k výsledkům programů DEQAS a CAP: 

• problémy související s vazebným proteinem vitaminu D (VDBP) u kompetitivního principu měření 
• rozdílná úroveň křížových reakcí na 25-hydroxyvitaminu D2 (různý poměr D2/D3 působí až čtyřnásobné 

rozdíly bias u jednotlivých metod) 
• vliv 24,25-dihydroxyvitaminu D (či jiných derivátů) na správnost imunochemických metod (může v závislosti 

na metodě měření v extrémních případech ovlivnit výsledky až o 550 %) 
Popis programu VDSP, reference, postupy certifikace a seznam udělených certifikátů lze nalézt na adrese 
http://ods.od.nih.gov/vdsp). Poslední inovace seznamu certifikovaných metod a pracovišť pochází z června 2017. 
Metody Beckman a Roche nejsou v seznamu certifikovaných účastníků programu na této adrese uvedeny. Podle 
očekávání většinu certifikovaných subjektů tvoří pracoviště používající metodu LC-MS/MS - v programu SEKK tuto 
metodu používá jeden účastník. Obecně lze ale říci, že zatím ani VDSP nevede k uspokojivým výsledkům stanovení 25-
hydroxyvitaminu D. 
 
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 1 2 6 3 7 14 19 0 76 
relativní 0,78 % 1,6 % 4,7 % 2,3 % 5,5 % 11 % 15 % - 59 % 

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 zaznamenalo 12 účastníků (9,1 %), pro které by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
 
 
Doplňující dotazník – rutinně používané jednotky 
Součástí cyklu byl i dotazník mapující jednotky, které účastníci používají pro vydávání výsledků ve svých laboratořích. 
Odpovědi nám zaslalo 121 účastníků cyklu (tj. 92 %), za což jim velmi děkujeme. Odpovědi účastníků shrnuje 
následující tabulka, kde jsou uvedeny počty účastníků, kteří používají konkrétní jednotky (tučně jsou vyznačeny 
jednotky používané v EHK a doporučené pracovními komisemi IFCC a EFLM): 
 

Analyt 
Jednotka 

µg/L ng/L ng/mL pg/mL nmol/L pmol/L 
Parathyrin intaktní (PTH)  24  17  32 
Parathyrin biointaktní (PTH 1-84)  1  5  28 
Telopeptid kolagenu CTx-beta 31 34 6 6 1 1 
P1NP 50  4    
Osteokalcin 62  11    
25-hydroxyvitamin D 15  10  88  

 
 
 
 
Upozornění 
Jak uvádí Compendium of Terminology and Nomenclature of Properties in Clinical Laboratory Science (IUPAC/IFCC 
Silver Book, 1995), je používání druhého prefixu zavádějící. Proto jsou formálně chybné jednotky ng/mL (má 
být µg/L), pg/mL (má být ng/L) apod. 
Přesto některé laboratoře stále používají tyto formálně nesprávné a nelogické jednotky (jako např. ng/mL – stejně by 
mohly používat třeba jednotku pg/µL nebo fg/nL – jsou to stále stejná čísla!). 

Formálně chybné jednotky – viz upozornění níže! 
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Některé jednotky, které používají účastníci, vedou ke stejným číselným hodnotám jako jednotky použité v EHK, jiné 
však mají číselné hodnoty odlišné a představují interpretační riziko. Podíl pracovišť používajících jednotky vedoucí k 
číselně rozdílným výsledkům je: 

• nulový u P1NP a osteokalcinu 
• 18 % u biointaktního PTH 
• 22 % u vitaminu D 
• 49 % u CTx-beta 
• 56 % u intaktního PTH 

Snaha programu EHK přispět pozitivně k harmonizaci jednotek, která trvá řadu let, vyznívá zcela naprázdno. 
Neuspokojivý stav používání jednotek trvá a namísto postupné harmonizace pozorujeme spíše stagnaci. 
 
 
Odborná 
supervize: 

RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. 
SEKK 
Pardubice 
e-mail: friedecky@sekk.cz 

RNDr. Zdeněk Švagera, Ph.D., EuSpLM 
Fakultní nemocnice Ostrava 
Ústav laboratorní diagnostiky 
e-mail: zdenek.svagera@fno.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. 
 
 
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 
(kvantitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvantitativní výsledky. 

Komplexní statistika Pouze pro zkoušky s kvantitativními výsledky a dvěma vzorky. 
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. 
 


