
SEKK 
Divize EHK 

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK 
určená pro účastníky cyklu 

Cyklus: E22/20 – Endokrinologie 2 
 

Zprávu autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK Dne: 20.5.2020 Strana 1 z 2 
 

Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020. 
 
Vzorky 
Program Endokrinologie 2 je realizován ve spolupráci se společností RfB (Referenzinstitut für Bioanalytik, Bonn, 
německý poskytovatel EHK). SEKK a RfB současně rozesílají stejné vzorky a pro hodnocení máme k dispozici i 
výsledky účastníků zapojených do systému RfB, čímž se zvyšuje validita hodnocení. 
 
Metodika hodnocení výsledků 
Výsledky měření jsou hodnoceny ve stejnorodých skupinách uspořádaných podle principu měření a výrobce reagencií 
(kódy M a R). Vztažné hodnoty jsou určovány jako robustní průměry. Výsledky jsou v dané skupině hodnoceny pouze 
tehdy, pokud má alespoň 5 členů. 
 
Komentář supervizora 
Tohoto cyklu EHK se v rámci programu SEKK zúčastnilo 150 účastníků z ČR a 25 ze Slovenska. Z programu RfB jsme 
měli k dispozici výsledky 1028 účastníků. 
Reprodukovatelnost výsledků 

Celková reprodukovatelnost, počítaná ze všech výsledků (tj. CV celého souboru výsledků), není příliš uspokojivá. 
Typické jsou hodnoty CV mezi 13 – 17 %, ale výjimkou ale nejsou ani hodnoty vyšší. Naopak uvnitř metodicky 
homogenních skupin výsledků byla dosahovaná reprodukovatelnost podstatně lepší (často na úrovni 5 -7 %). Tato 
skutečnost je důsledkem rozdílů mezi výsledky získanými jednotlivými metodickými postupy. Rozdíly mezi 
robustními průměry výsledků některých skupin jsou zarážející. Výjimkou není skutečnost, kdy je hodnota nejvyššího 
průměru téměř 3x vyšší než hodnota nejmenšího. Je ale zřejmé, že se nepříznivě nemusí projevovat jen vlivy vlastní 
metody, ale příčinou mohou být také matrice a způsob přípravy konkrétního vzorku (situace u výsledků vzorku A není 
vždy stejná, jako u výsledků vzorku B), nebo také koncentrace stanovovaného parametru v měřeném vzorku. Uvedené 
skutečnosti jsou v případě konkrétních zkoušek dobře patrné ze souhrnného statistického zpracování výsledků a 
z rozložení bodů v Youdenových grafech. Díky hodnocení výsledků v rámci stejnorodých skupin však nemá tato 
skutečnost vliv na úspěšnost konkrétní laboratoře. 

Systémy Abbott Alinity a Siemens Atellica 
U výsledků, kde účastníci formou poznámky uvedli použití systémů Alinity (9 pracovišť), resp. Atellica (9 pracovišť) 
jsme nepozorovali systematické odchylky od výsledků získaných na analyzátorech Abbott Architect, resp. Siemens 
ADVIA Centaur a jsou tak hodnoceny v rámci těchto skupin, tedy Alinity + Architect ve skupině 4/1, Atellica a 
ADVIA Centaur ve skupině 4/179. 

 
Komentář k vybraným zkouškám 

PTH U účastníků programu SEKK jsme ve skupině 4/60 zaznamenali bimodální rozdělení souboru výsledků u 
vzorku A s nízkou koncentrací PTH. Doplňujícím dotazem jsme ověřili, že na straně účastníků nedošlo 
k záměně PTH a PTH(1-84), a proto jsme výsledky rozdělili a hodnotili ve 2 skupinách 4/60 a 4/256. 
Příčina tohoto rozdělení není zřejmá, lze zvažovat použití různých šarží reagencií nebo různých typů 
analyzátorů cobas ve spojení s nízkou koncentrací analytu. 

Kyselina 
listová 

Nízká koncentrace ve vzorku A, v případě některých použitých metod ležící pod jejich mezí 
stanovitelnosti, se promítla do vysokých hodnot nejen celkové reprodukovatelnosti (CV = 32 %), ale 
také do reprodukovatelnosti v jednotlivých metodicky homogenních skupinách (CV = 10 až 28 %). 
Ve skupině 4/60 vykazovaly výsledky měření vzorku A zřetelně bimodální charakter. Takto rozdělené 
výsledky byly patrné jak u účastníků RfB, tak SEKK, a proto jsme je hodnotili ve 2 skupinách 4/60 a 
4/256. 

Poznámka: Skupiny výsledků jsou výše v textu identifikovány jako M/R kde M je kód principu měření a R je kód výrobce 
soupravy. 
 
Dlouhodobá úspěšnost 
V následující tabulce je uveden přehled celkové úspěšnosti našich 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 2 5 3 4 17 43 39 59 
relativní - 1,2 % 2,9 % 1,7 % 2,3 % 9,9 % 25 % 23 % 34 % 

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

Celková úspěšnost většiny účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky je větší než 80 %. 
Úspěšnost 80 % nebo nižší zaznamenalo 10 (tj. 5,7 %) účastníků, pro které by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
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Formální nedostatky 
Je škoda, že se stále objevují účastníci, kteří se formálním pochybením sami připravují o šanci na úspěšné hodnocení 
svých výsledků. Nejčastějším problémem je uvedení výsledku v jiných jednotkách, setkáváme se i s nesprávným 
zápisem výsledků v případě, kdy výsledek leží mimo měřící rozsah metody. V takových případech zasíláme účastníkům 
individuální komentáře, které najdou ve svých výsledkových listech. 
 
Edukační část cyklu – nejistoty výsledků měření 
Přehled relativních kombinovaných rozšířených nejistot (Uc) uvedených účastníky naleznete níže v tabulce. 

 
Nejistoty svých výsledků uvedlo 70 účastníků, tedy 40 % účastníků cyklu. 
Průměrné velikosti nejistot mají realistický charakter. Stále ale existují případy, kdy mezi minimem a maximem je 
(téměř) rozdíl řádu. Zejména v těchto případech doporučujeme ověřit, zda účastníci do výpočtu nejistoty zahrnuli 
všechny dílčí nejistoty a zda provádějí pravidelné revize (přepočty) svých odhadů nejistot, případně zda nedošlo 
k záměně jednotek a zda byla skutečně uvedena rozšířená (k = 2) nejistota. 
 
Odborná 
supervize: 

Ing. Vladimír Bartoš, Ph.D. 
Ústav laboratorní diagnostiky 
FN Ostrava 
e-mail: vladimir.bartos@fno.cz 

 
Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Osvědčení o účasti Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. 
Certifikát Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení pro zkoušky uvedené 

v dokumentu Certifikace 2020. 
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. 

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu 
účastníka. 

 
Další informace 
Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná. Jak účastníkům, tak ostatním odborníkům, jsou na adrese www.sekk.cz 
volně k dispozici další informace, zejména: 

• Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu včetně této závěrečné zprávy. 
• Kritéria pro hodnocení kvantitativních výsledků (Dmax). 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
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