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Tato studie byla realizována jako cyklus označený T18/18, přičemž výsledky nám účastníci mohli zasílat pouze 
prostřednictvím aplikace Cibule. 
Do studie byla zdarma zařazena všechna pracoviště, která o účast projevila zájem v dotazníku, který jsme rozesílali 
spolu s cyklem TIE1/18. 
Cílem studie bylo ověřit možnost zařazení nových zkoušek (protilátek IgE proti penicilloylu G a V) do programu EHK. 
 
Vzorky 
Vzorky pro tento cyklus byly připraveny na pracovišti subdodavatele. 
Vzorek A byl plazmafiltrát bez přítomnosti sledovaných protilátek. 
Vzorek B bylo pacientské sérum (single donor) s prokázanou zvýšenou hladinou protilátek IgE proti penicilloylu G 
(přibližně 1,9 kU/L) i V (přibližně 2,6 kU/L). Vzorek byl získán od pacientky, která prodělala v posledních 
10 letech opakovaně časné alergické reakce na beta-laktamová antibiotika, v roce 2014 anafylaktickou reakci po tabletě 
Amoksiklavu. Následné vyšetření prokazuje pozitivitu specifických IgE protilátek proti penicilloylu V i G. Alergie byla 
potvrzena pozitivním provokačním testem s V-Penicillinem. 
 
Stabilita vzorků 
Před měřením na pracovištích účastníků probíhala po dobu 2 týdnů (od 10.10. do 23.10.2018) studie stability, jejímž 
předmětem bylo měření penicilloyl G a V ve vzorku B. U žádného z těchto dvou specifických IgE nebyl zaznamenán 
signifikantní trend změny koncentrace v čase. 
 
 
Komentář supervizora 
Do studie bylo zařazeno celkem 20 pracovišť, přičemž výsledky jsme obdrželi od 19 z nich (z toho 1 ze Slovenska). 
Na výsledky studie můžeme nahlížet z několika úhlů. 
 
Prvním je formální korektnost 
Pravidlo, které platí při uvádění výsledků EHK „odnepaměti“ je, že pro výsledky ležící mimo měřicí rozsah uvede 
účastník příslušnou hranici měřicího rozsahu a situaci okomentuje v poznámce (viz podrobně nápověda aplikace 
Cibule). 
V této studii se uvedené pravidlo týkalo hlavně vzorku A (neměřitelně nízká koncentrace), kde většina účastníků 
správně uváděla výsledky, které odpovídají možným mezím stanovitelnosti (0,1 nebo 0,2 apod.), ale několik účastníků 
uvedlo 0 (nulu, že by ale mez stanovitelnosti byla nula je velice nepravděpodobné) a jeden účastník výsledek neuvedl 
vůbec (a překvapivě neuvedl ani RAST třídu přesto, že v poznámce napsal, že výsledek byl < 0,35 kU/L). 
Dalším problém bylo uvádění výrobců reagencií - bohužel ne všichni účastníci studie poskytli potřebná data a 
v některých případech jsme měli určité pochybnosti o korektnosti poskytnutých údajů. 
 
Druhým je pohled na kvantitativní výsledky 
Vzorek A jsme v podstatě vypořádali v předchozím odstavci. Za „správné“ jsme považovali všechny výsledky 
v intervalu 0 až 0,35 kU/L a při takto nastaveném kritériu uspěli všichni účastníci. 
Vzorek B poskytuje nesrovnatelně pestřejší obraz. Pokud se podíváme na jednotlivé skupiny uspořádané podle výrobců 
reagencií, dostaneme tento obraz: 

Penicilloyl G 
Siemens, 4 účastníci, výsledky 0 až 0,1 kU/L (tj. neměřitelně nízké, zcela nesrovnatelné s ostatními). 
Thermo (vč. PHARMACIA Diagnostics), 13 účastníků, výsledky 1,74 až 2,57 kU/L (přijatelná shoda). 

Penicilloyl V 
Siemens, 4 účastníci, výsledky 0,1 až 0,17 kU/L (tj. velmi nízké, zcela nesrovnatelné s ostatními). 
Thermo (vč. PHARMACIA Diagnostics), 12 účastníků, výsledky 2,51 až 3,00 kU/L (přijatelná shoda). 

 
Třetí pohled zahrnuje kvalitativní výsledky 
Zde samozřejmě četnost výskytu jednotlivých RAST tříd kopíruje kvantitativní výsledky diskutované v předchozím 
odstavci. K našemu překvapení ale jeden účastník zcela vybočil tím, že kvantitativní výsledek penicilloylu G 1,74 kU/L 
interpretoval jako RAST 3 a výsledek penicilloylu V 2,51 kU/L interpretoval rovněž jako RAST 3. 
Negativní vzorek A tedy nepředstavoval žádný problém. 
U vzorku B uvedli uživatelé souprav Siemens třídu RAST 0, zatímco ostatní účastníci své výsledky zpravidla 
zařazovali do tříd RAST 2, což byl očekávaný výsledek (v jednom případě zřejmě omylem do RAST 3 – viz výše). 
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Závěr 
Diskrepantní výsledky získané u vzorku B účastníky používajícími reagencie Siemens a ostatními účastníky pro nás 
byly velkým překvapením. S ohledem na toto překvapivé zjištění i s ohledem na velmi obtížné získávání primárních 
(pozitivních) vzorků jsme se rozhodli pro následující: 

1) Supervizorka po dohodě s výborem SLI požádá uvedené firmy o přetestování vzorku B. 
2) Zároveň budou tyto firmy požádány o doložení výsledků měření těchto analytů v rámci jiných programů EQA. 

Výsledky této studie budou předmětem diskuse v rámci odborných poradních skupin SEKK i SLI ČSAKI a na podkladě 
těchto jednání bude rozhodnuto o tom, zda stanovení specifických IgE proti penicilloylu G a V bude zařazeno do 
standardního plánu EHK. 
 
 
Odborná 
supervize: 

RNDr. Jitka Pohořská 
CIM ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem 
e-mail: jitka.pohorska@zuusti.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. 

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. 
 


