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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 
Byly použity 2 sady vzorků (každý účastník obdržel sady podle své objednávky), každá sada obsahovala 2 vzorky 
označené Ax a Bx (kde x je číslo sady). 
Sada 1 byly lyofilizované vzorky určené pro stanovení všech analytů kromě BNP. 
Sada 2 byly lyofilizované vzorky určené speciálně pro stanovení BNP. 
Jednalo se o komerční vzorky. 
 
Komentář supervizora 
Cyklu se zúčastnilo 250 pracovišť, z toho 40 ze Slovenska. 
 
Způsob hodnocení výsledků 
Vztažné hodnoty byly určeny jako robustní průměry výsledků měření v rámci stejnorodých skupin (CVPG). Výsledky 
účastníků byly rozděleny do skupin dle následujících kritérií: 

Zkouška Definice skupiny 
CK MB mass 
Myoglobin 
Homocystein 
NT-proBNP 
BNP 

Stejný výrobce reagencií (kód R). 

Troponin I Stejný měřicí systém (skupina systémů), tedy stejný kód S (podrobněji viz níže). 
Troponin T 1. Imunochemické metody (hs) Roche 

2. Systémy POCT, jejichž výsledky jsou dále rozděleny podle výrobců reagencií (v 
tomto cyklu existují 2 skupiny – Roche a Radiometer) 

Minimální četnost hodnocených skupin byla nastavena standardně na n > 5. Výsledky zařazené do skupin s četností 
menší než 5 nejsou hodnoceny (ve výsledkovém listu naleznete ±). 
Byly použity standardní velikosti Dmax, které v případě zájmu naleznete na www.sekk.cz v oddíle EHK pod odkazem 
Dmax - přijatelné rozdíly v procentech. 
 
Troponin I 
Zde jsme zaznamenali problémy u výsledků získaných na systémech Beckman Coulter. Společným jmenovatelem 
všech obtíží je skutečnost, že nám řada účastníků zřejmě zaslala chybné informace o použití/nepoužití metody hs, 
jinými slovy tito účastníci chybně vyplnili princip měření (kód M). 
Důsledky jsou následující: 

• Ve skupině Beckman Coulter Access (S = 804) minimálně 3 uživatelé (z celkových 7) chybě uvedli použití 
non-hs metody. Výsledky byly tudíž velmi heterogenní, zejména u vzorku B, kde nejistota AV dokonce 
přesáhla 50 % - proto nejsou výsledky získané na tomto systému hodnoceny. 

• Ve skupině Beckman Coulter UniCel (S = 839) většina účastníků správně uvedla použití hs metody (M = 2), a 
tato skupina výsledků je hodnocena standardním způsobem. Mezi 8 účastníky, kteří deklarovali použití non-hs 
metody (M = 1) byli zřejmě 4, kteří tak učinili chybně. Tudíž zde byly výsledky velmi rozptýlené a tato 
skupina není hodnocena. 

 
Dovolujeme si proto znovu co nejdůrazněji apelovat na všechny účastníky, aby uváděli aktuální a 

pravdivé základní informace o zkouškách (principy měření, výrobci souprav, měřicí systémy)! 
 
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 2 3 8 1 8 10 23 1 185 
relativní 0,83 % 1,2 % 3,3 % 0,41 % 3,3 % 4,1 % 9,5 % 0,41 % 77 % 

Poznámka: Svou vlastní celkovou úspěšnost za poslední 2 roky naleznete ve svém výsledkovém listu. 
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Tabulka ukazuje, že tři čtvrtiny účastníků tohoto cyklu patří do „extratřídy“, která vykazuje za poslední 2 roky 
úspěšnost 100 %. O naprosté většině účastníků pak lze říci, že jejich dlouhodobá úspěšnost je větší než 80 %. 
Úspěšnost 80 % nebo nižší zaznamenalo 14 (tj. 5,6 %) účastníků tohoto cyklu. 
 
Diagnostické rozhodovací meze (cut-off) 
Účastníky jsme požádali, aby uvedli cut-off hodnoty pro muže (pro troponiny a NT-proBNP). Hodnoty uvedené 
účastníky shrnuje tabulka níže. 
Používání jednotných, mezinárodním doporučením odpovídajících hodnot rozhodovacích mezí (99. percentily) má 
zásadní význam pro interpretaci výsledků měření. Použití chybných hodnot rozhodovacích mezí mívá za následek i 
chybnou interpretaci výsledků měření. Hodnoty cut-off u hs- troponinů jsou závislé na věku, pohlaví a použité metodě - 
viz sdělení o hs cTnI/T ve FONS 3/2016 (str. 15 - 18) a ve FONS 2/2017 (str. 16 - 19). Nově se mezi metody hs cTnI/T 
s uvedenými rozdíly mezi populacemi mužů a žen zařazuje kromě testovacích souprav Abbott Architect, Beckman 
Coulter a Roche také metoda hs cTnI Siemens Advia Centaur. 
 

cTnI cTnT NT-proBNP 
Cut-off uvedlo 134 účastníků, z toho 
jeden v chybných jednotkách 
(hodnota < 1). 
Velikosti cut-off jsou velmi 
roztříštěné. 

Cut-off uvedlo 105 účastníků. Cut-off uvedlo 138 účastníků, z toho 
3 v chybných jednotkách 
(hodnoty < 20). 
121 účastníků uvedlo správnou 
hodnotu 125 ng/L. 

cut-off 
[ng/L] počet 

0,02 1 
4 1 
10 1 
14 1 

15,6 1 
17,5 2 
17,8 2 
19,8 16 
20 6 
25 1 
26 2 
28 1 
30 1 
34 12 

34,2 22 
39 2 
40 25 

42,9 1 
44 1 
45 1 
47 2 

47,3 1 
47,43 1 

56 1 
57 2 
60 10 
70 2 

100 2 
120 1 
200 3 
290 3 
300 1 
342 1 
420 2 
500 1 
590 1 

 

Roche 
cut-off 
[ng/L] počet 

14 95 
50 3 

100 2 
140 1 

95 uživatelů systémů Roche uvedlo 
správný cut-off 14 ng/L, což 
odpovídá Doporučení ČSKB a 
mezinárodním směrnicím. 
 
Radiometer (AQT90 FLEX) 

cut-off 
[ng/L] počet 

23 1 
30 3 

 

cut-off 
[ng/L] počet 

0,0148 1 
14,75 1 
15,69 1 

85 1 
100 1 
110 1 
121 2 
124 1 
125 121 
128 1 
150 1 
300 3 
450 3 

 

 
Formální nedostatky 
Jeden uživatel systému Radiometer AQT90 FLEX chybně zařadil své výsledky cTnT do metodické skupiny. 
Jeden účastník nám zaslal nulové výsledky A i B pro cTnT. 
Prosíme o maximální pozornost při zápisu výsledků. 
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Poznámka k účasti v tomto programu 
Někteří účastníci – uživatelé systémů POCT – poznamenali, že vzorky, které v tomto programu používáme, pro jejich 
systémy nevyhovují, protože koncentrace troponinů leží pod mezí stanovitelnosti jejich systémů. Vzorky, u kterých se 
koncentrace troponinů pohybuje v oblasti desítek ng/L, plně odpovídají aktuálním požadavkům a ukazují kvalitu měření 
v nejdůležitější oblasti okolí cut-off hodnot. Proto takové vzorky přednostně používáme a budeme tak činit i nadále. 
Pokud měřicí schopnosti vašeho systému tuto koncentrační oblast nepokrývají, doporučujeme vám účast v tomto 
programu zvážit. 
 
Edukační část cyklu – nejistoty výsledků měření 
Přehled relativních kombinovaných rozšířených nejistot (Uc) uvedených účastníky naleznete níže v tabulce. 

 
Nejistoty svých výsledků uvedlo 101 účastníků, tedy 40 % účastníků cyklu. Jak malý počet účastníků, kteří dokáží 
uvést nejistoty svých výsledků, tak řádové rozdíly mezi minimálními a maximálními nejistotami jsou bohužel 
konstantním jevem, na který narážíme prakticky ve všech programech EHK. 
Jeden účastník uvedl nulové nejistoty – není jasné, zda jde o administrativní omyl nebo je tato informace myšlena 
vážně. V každém případě mu zasíláme individuální komentář. 
 
Aktuální trendy u stanovení troponinů 

• Bude nadále přibývat metod typu hs. Kromě již běžných hs cTnI Architect a hs cTnT Roche také nově hs cTnI 
Siemens a hs cTnI Beckman Coulter s využitím stávajících přístrojových platforem 

• Použití hs cTn metod přinese postupně velmi pravděpodobně genderovou rozdílnost hodnot cut-off (více v 
článcích o kardiálních markerech v bulletinu FONS 1 2018). 

• Nové metody hs cTnI by měly přinést podstatně nižší rozptyl hodnot cut-off. 
• Lze předvídat zvýšení preciznosti měření a snadnější dosažení požadovaných hodnot Dmax. 
• Je zapotřebí, aby laboratoře tyto změny pečlivě sledovaly. 

 
Odborná 
supervize: 

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

Doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 
2. LF UK a FN v Motole 
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 
e-mail: kotaska@email.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. 
Výsledky včetně nejistot 
(v grafech) 

Pouze pro kvantitativní výsledky, u kterých účastníci udávají nejistoty výsledků. 

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. 
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Doplnění komentáře ze dne 9.3.2018 
Na základě informací, které jsme se dověděli až po rozeslání výsledků cyklu účastníkům, jsme přistoupili k úpravě 
způsobu hodnocení výsledků měření cTnI ve skupině Siemens (Bayer) Advia Centaur (S = 815). 
Jak jsme uvedli již v původním komentáři, potýkali jsme se v tomto cyklu s velkými nepřesnostmi v datech, která nám 
zaslali účastníci cyklu, zejména pokud jde o rozlišení non-hs a hs metod měření. Explicitně jsme zmiňovali dvě skupiny 
systémů Beckman, avšak podobná situace byla i ve skupině Siemens Advia Centaur, což velmi komplikovalo volbu 
způsobu hodnocení. 
Původně jsme skupinu Siemens Advia Centaur hodnotili jako jeden celek. 
Nově jsme i zde rozdělili výsledky podle toho, jakou metodu měření deklarovali účastníci, což má následující důsledky: 

• Standardní metoda (non-hs, M = 1), 13 účastníků, žádné důsledky pro hodnocení úspěšnosti (úspěšní zůstali 
úspěšní, neúspěšní zůstali neúspěšní), změnily se pouze jejich relativní chyby, protože se změnila AV. 

• High sensitive metoda (hs, M = 2), 11 účastníků, zde vydalo 5 účastníků pro vzorek A výsledky menší než 
150 ng/L a 6 účastníků vydalo výsledky 200 ng/L nebo vyšší (lze spekulovat, že těchto 6 účastníků chybně 
deklarovalo použití metody hs). Výsledky byly tudíž velmi heterogenní, a proto nejsou výsledky této skupiny 
hodnoceny. 

Možnou příčinou chyb v datech, která nám laboratoře poskytly, mohla být výměna a po ní následující (a nadále trvající) 
koexistence dvou kitů cTnI Siemens Advia – následně odpovědní pracovníci laboratoří nedůsledně specifikovali 
soupravy v cyklu EHK. Laboratoře by si měly uvědomit, že svým přístupem k označení metod spoluurčují způsob 
vyhodnocení nejen svých výsledků, ale i výsledků ostatních účastníků stejné metodické skupiny a poskytovat data 
odpovídající skutečnosti. 
Více informací o podstatě, diferencích a klinických výhodách metod hs oproti starším metodám je k dispozici v pracích 
uveřejněných v informačním bulletinu FONS 1/2018. 
Z aktuálních prací naprosto jasně plyne, že starší metody jsou již neperspektivní a že orientace na hs metody má být 
jednoznačně preferována jak výrobci, tak i samotnými uživateli. Přístup výrobců, kteří nyní dodávají jen kity typu hs 
(Abbott, Beckman, Roche) se jeví ideálním řešením jak pro laboratoře, tak i pro pacienty. 
Popsaná změna způsobu hodnocení se týká 24 pracovišť (členové skupiny S = 815), kterým spolu s touto doplněnou 
zprávou zasíláme: 

• Výsledkový list 
• Komplexní statistiku 

Ostatních dokumentů, které tito účastníci obdrželi jako součást původního vyhodnocení, se provedená změna nijak 
nedotkla, a proto je znovu nezasíláme. Nové dokumenty jsou identifikovány datem vytvoření 9.3.2018 
 
 
Odborná 
supervize: 

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

Doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 
2. LF UK a FN v Motole 
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 
e-mail: kotaska@email.cz 

 
Doplnění zprávy autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK, dne 9.3.2018 
 


