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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 40letého muže se syndromem dráždivého tračníku bez dalších obtíží a bez medikace. 
Vzorek B pocházel od 26letého pacienta s těžkou aktivní formou Crohnovy nemoci po resekci tenkého střeva, aktuálně 

léčeného ustekinumabem. 
 
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 %). 
 
Vzorek A 

Kvalitativní výsledky 
U vzorku A bylo dosaženo jasného konsenzu – téměř všichni účastníci označili vzorek jako negativní. Jediný 
účastník, který jej označil jako pozitivní, možná prohodil vzorky nebo výsledky při zápisu. 
Kvantitativní výsledky 
Řada účastníků (dle očekávání) reportovala výsledky v blízkosti nebo pod mezí stanovitelnosti, a proto jsme Dmax 
rozšířili na 100 %. Jako přijatelné byly na základě tohoto kritéria označeny výsledky od 0 do 41 µg/g a kdyby se 
kvantitativní výsledky hodnotily, uspělo by 94 % účastníků. 

 
Vzorek B 

Kvalitativní výsledky 
U vzorku B nebylo dosaženo konsenzu – jde téměř jistě o důsledek skutečnosti, že koncentrace kalprotektinu 
v tomto vzorku byla jen mírně zvýšená (cca 70 µg/g), což při enormně vysoké nejistotě, která výsledky měření ve 
stolici doprovází, vedlo k interpretaci výsledků od negativních přes hraniční až k pozitivním. 
Kvantitativní výsledky 
Kvantitativní výsledky se pohybovaly v extrémně širokém intervalu takto: 

 Kalprotektin [µg/g] 
Minimum Maximum 

Vzorek B 13 551 
U tohoto vzorku si 4 účastníci (3 z ČR a 1 ze SR) stěžovali na přítomnost plísně. Kvantitativní výsledky těchto 
4 účastníků ležely v intervalu od 30 do 97 µg/g a nelze tedy říci, že by nějak významně vybočovaly z množiny 
ostatních výsledků. 

 
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 
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 vzorku A byl očekávaný negativní a u vzorku B pozitivní 
výsledek (v případě vzorku B vzhledem k aktuální terapii i výsledek hraniční). 
U vzorku A bylo konsenzu dosaženo. 
U vzorku B, u kterého nebylo dosaženo konsenzu, dospěly k výsledkům odpovídajícím klinickému stavu pacienta 
z velké části laboratoře používající k vyšetření metody EIA (neprůkazný nebo pozitivní výsledek uvedlo 88 % 
účastníků), FEIA (neprůkazný nebo pozitivní výsledek uvedlo 100 % účastníků) nebo chromatografické metody 
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(neprůkazný nebo pozitivní výsledek uvedlo 94 % účastníků). Metodou LIA resp. IMN a IMT byla četnost 
neprůkazného nebo pozitivního nálezu (při použití stejné hodnoty cut-off) výrazně nižší (18 % resp. 55 %). 
 
Hodnoty cut-off 
Účastníci cyklu uvedli své cut-off takto: 

Cut-off 
[µg/g] Počet účastníků 

50 53 
80 10 

40, 160, 200 ojediněle 
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 
Dlouhodobou úspěšnost neuvádíme, jelikož v roce 2020 nedošlo ani v jednom z cyklů programu FC ke konsenzu a 
dlouhodobá úspěšnost by tak sumarizovala jen výsledky získané v cyklech roku 2019. 
 
 
Odborná 
supervize: 

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

 
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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