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Tento cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020. 
 
Vzorky 
Vzorky byly připraveny na pracovišti subdodavatele a šlo o nativní vzorky stolice. 
Vzorek A byl získán od 23leté ženy s klinickou remisí a parciální endoskopickou remisí Crohnovy nemoci. Pacientka 

trpí občasnými bolestmi břicha, má denně 4 až 6 kašovitých až řídkých stolic, endoskopicky jsou trvale patrné afty 
v ileu. 

Vzorek B pocházel od 51letého pacienta s nově diagnostikovanou ulcerózní pankolitidou, recentní endoskopický nález 
prokázal difuzní krvácivou sliznici s otokem a spontánním krvácením. Klinickým problémem pacienta jsou 
bolestivé tenesmy a krvavé stolice. 

 
Komentář supervizora 
Výsledky nám zaslalo 67 účastníků, z toho 8 ze Slovenska. 
 
Způsob zpracování výsledků 
Vztažné hodnoty jsou v tomto programu EHK určovány na základě konsenzu. 
Předmětem hodnocení jsou pouze kvalitativní výsledky. V případě kvalitativních výsledků dochází ke konsenzu tehdy, 
jestliže se shodne alespoň 80 % účastníků. 
Kvantitativní výsledky nejsou hodnoceny z důvodu vysokého rozptylu (dlouhodobě pozorujeme CV řádově 50 %). 
 
Kvalitativní výsledky 
U vzorku A nebylo dosaženo konsenzu. 
U vzorku B bylo dosaženo jasného konsenzu. 
Jelikož nebylo dosaženo konsenzu u jednoho ze vzorků, 
není zkouška kalprotektin (jako celek) v tomto cyklu 
hodnocena. 
 
Vzorek A podrobněji 
Na obrázku vpravo jsou výsledky účastníků označeny 
takto: 

-  ... určili vzorek A jako negativní 
¡  ... určili vzorek A jako neprůkazný 
+  ... určili vzorek A jako pozitivní 

Je zřejmé, že oblast negativních a pozitivních interpretací 
je vcelku zřetelně oddělena hranicí cut-off = 50 µg/g. 
Avšak několik účastníků hodnotilo vzorek A jako 
„neprůkazný“ v koncentračních oblastech, které ostatní 
účastníci hodnotí jako „pozitivní“. 
Konsenzus nebyl dosažen ze 2 důvodů: koncentrace 
kalprotektinu se pohybovala jen mírně nad cut-off a 
nejistota měření (viz i tabulka níže) je enormní. 

 

 
Kvantitativní výsledky 
Kvantitativní výsledky se (stejně jako v minulých cyklech) pohybovaly v extrémně širokém intervalu takto: 

 Kalprotektin [µg/g] 
Minimum Maximum 

Vzorek A 10 285 
Vzorek B 44 1714 

Při velké nejistotě, která doprovází měření fekálního kalprotektinu, je obtížné najít racionální zdůvodnění pro zápis 
výsledků se 4 platnými číslicemi (viz např. 1714 µg/g výše). I dvě platné číslice by poskytly dostatečnou informaci. 
 
Možné zdroje chyb u kvantitativních výsledků 
Významný rozptyl absolutních hodnot koncentrací fekálního kalprotektinu naměřených účastníky je s největší 
pravděpodobností ovlivněn preanalytickou fází vyšetření. Ve srovnání s obvyklými imunoanalytickými metodami 
vyšetření krve vyžaduje analýza fekálních vzorků ještě větší pečlivost v preanalytické fázi vyšetření, při které hrozí 
zvýšené riziko chyb – odběrem stolice počínaje, přes správné uchovávání primárního vzorku až po pečlivé zhotovení 
eluátu. Na rozdíl od jiných biologických materiálů ovlivňuje složení vzorku stolice např. relativní poměr pevných 
a tekutých složek, který má vliv na nutné konstantní množství stolice pro testování, což rovněž může způsobit 
analytické chyby. Důrazně doporučujeme všem laboratořím, aby ke zhotovení eluátů používaly pouze standardizované 
odběrové zkumavky, které jsou doporučeny výrobcem použité diagnostické soupravy, a aby si přesnost zhotovení 
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eluátu ověřily analýzou opakovatelnosti a reprodukovatelnosti přípravy eluátů. Při pochybnostech o výsledku je vždy 
vhodné použít referenční techniku zhotovení eluátu, tj. navážení stolice a přesné odměření extrakčního roztoku. 
 
Klinický pohled 
Jak je patrné z popisu klinického stavu pacientů A a B, u obou vzorků jsme očekávali pozitivní výsledek (u vzorku A 
lze akceptovat i hraniční/neprůkazný nález). 
Nápadné je, že u vzorku A, u kterého nebylo dosaženo konsenzu, dospěly k výsledkům odpovídajícím klinickému 
nálezu prakticky všechny laboratoře používající k vyšetření metodu EIA (pozitivní/neprůkazný uvedlo 86 %) nebo 
FEIA (pozitivní/neprůkazný uvedlo 100 %), kdežto metodou LIA byl vzorek A určen jako pozitivní/neprůkazný jen 
ve 45 % laboratoří, a u HPLC metody v 65 % laboratoří. Rovněž tak jsou patrné i rozdíly mezi výrobci souprav: 
laboratoře používající k detekci soupravy firem OrgenTec, Inova nebo Thermo Fisher by u vzorku A konsenzu 
spolehlivě dosáhly, naproti tomu ze 6 laboratoří používajících metodu firmy Diasorin označilo 5 vzorek A jako 
negativní a rovněž mezi uživateli soupravy Bühlmann (32 pracovišť) byl poměrně velký počet (konkrétně 10) 
negativních výsledků. Podrobné údaje naleznete ve statistice na webu. 
U vzorku B bylo konsenzu dosaženo dle očekávání. 
Rozptyl kvantitativních výsledků v rámci skupin uspořádaných dle výrobce diagnostické soupravy byl u obou vzorků 
srovnatelný. Lze tedy předpokládat, že příspěvek preanalytické chyby (příprava vzorků) byl u všech laboratoří podobný. 
 
Hodnoty cut-off 
Účastníci cyklu uvedli své cut-off takto: 

Cut-off 
[µg/g] Počet účastníků 

49, 50 64 
30, 120, 200 po jednom účastníkovi 

Účastníci by měli používat cut-off převzaté z dokumentace výrobce, event. referenční rozmezí stanovené vlastní studií 
publikovanou v recenzovaném/impaktovaném odborném tisku. Je ovšem potřebné počítat s tím (a v souladu s tím 
informovat spolupracující klinická pracoviště), že referenční hodnoty koncentrací fekálního kalprotektinu se poměrně 
významně liší v závislosti na věku (Oord, J Clin Lab Invest 2014) a že pozitivní prediktivní hodnota testu pro diagnózu 
IBD významně stoupá při cut-off hodnotě 250 µg/g (Manceau, Clin Chem Lab Med 2017). 
 
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 8 0 0 0 0 0 51 
relativní - - 14 % - - - - - 86 % 

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 75 % nebo vyšší. 
Úspěšnost 50 % nebo nižší jsme nezaznamenali u žádného účastníka. 
 
Odborná 
supervize: 

Ing. Miroslav Hinďoš 
VFN - Klinická imunologie a alergologie 
laboratoř ÚLBLD a 1. LF UK 
Praha 
e-mail: hindos@agilab-group.cz 

MUDr. Karin Malíčková 
VFN - Klinická imunologie a alergologie 
laboratoř ÚLBLD a 1. LF UK 
Praha 
e-mail: karin.malickova@vfn.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. 
Výsledkový list 
(kvalitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvalitativní výsledky. 

Výsledkový list 
(kvantitativní výsledky) 

Dostávají účastníci, kteří uvedli kvantitativní výsledky. 

Komplexní statistika Pouze pro zkoušky s kvantitativními výsledky a dvěma vzorky. 
Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu 
tohoto účastníka. 
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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). 
• Seznam všech supervizorů včetně kontaktů. 
• Dokument Plán EHK (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto konkrétního cyklu, tak EHK obecně). 
• Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh. 
• Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK. 

 

http://www.sekk.cz

