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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2019, 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 
Vzorky pro tento cyklus byly připraveny na pracovišti subdodavatele. 
Každý ze vzorků byl získán odběrem od jednoho pacienta, šlo tedy o „single-donor“ vzorky. U obou vzorků byla 
očekávána pozitivita APLA u vzorku B a u vzorku A pozitivita ve třídě IgG. 
 
Komentář supervizora 
Cyklu se zúčastnilo 63 pracovišť, z toho 12 ze Slovenska. 
Vztažné hodnoty jsou v tomto programu určovány jako konsenzus účastníků. V případě kvalitativních výsledků dochází 
ke konsenzu tehdy, jestliže se shodne alespoň 80 % všech účastníků, kteří uvedli platný výsledek. 
Konsenzu bylo dosaženo téměř u všech zkoušek s těmito výjimkami: 

• Vzorek A, anti-beta2-GP 1 screening: výsledek uvedlo jen 14 účastníků a z nich 4 vydali výsledek negativní. 
Z těchto 4 účastníků 3 uvedli pouze výsledek screeningu a jeden uvedl i výsledky anti-beta2-GP 1 IgG 
(negativní) a anti-beta2-GP 1 IgM (pozitivní). 

• Vzorek B, anti-kardiolipin IgG: 57 % účastníků označilo vzorek jako negativní a 36 % jako pozitivní. 
• Vzorek B, anti-beta2-GP 1 IgG: výsledky účastníků byly rozděleny přibližně na třetiny mezi negativní-

neprůkazný-pozitivní. 
 
U vzorku A je možné hledat příčinu chybějícího konsenzu na straně laboratoří. 
 
V případě vzorku B je situace ve stanovení anti-kardiolipin IgG a anti-beta2-GP 1 IgG s velkou pravděpodobností 
důsledkem vlastností vzorku. Tento vzorek byl do EHK zařazen především pro pozitivitu ve třídě IgM. Pacient, který 
vzorek poskytl, je dispenzarizován na plicním oddělení s diagnózou nitrohrudní sarkoidóza. Vzorek byl po odběru do 
doby distribuce (cca 1 měsíc) uchován při teplotě -80 °C. Koncentrace APLA se vyvíjely takto: 
 

Analyt 
 Odběr v ambulanci Odběr pro 

APLA1/19 
Měření v době 

cyklu 
7.1.2019 14.2.2019 2.4.2019 

anti-kardiolipin IgG 

In
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 0,2 3,3 0,4 

anti-kardiolipin IgM 7,5 5,7 8,1 
anti-beta2-GP 1 IgG 0,6 15,5 1,2 
anti-beta2-GP 1 IgM 6,8 4,0 6,5 

 
Přítomnost APLA IgG ve vzorku v době odběru pro potřeby EHK byla ověřena metodou imunoblot: 

 
 
Vzhledem k tomu, že vzorek poskytl polymorbidní pacient (kromě postižení plic je v anamnéze uvedeno ještě jaterní 
postižení), mohly být koncentrace APLA IgG v době odběru nespecificky zvýšené z důvodu aktuálního zdravotního 
stavu pacienta a poklesly procesem zmrazení a rozmrazení vzorku. 
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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 0 0 0 6 8 0 49 
relativní - - - - - 9,5 % 13 % - 78 % 

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 90 %. 
Úspěšnost 90 % nebo nižší zaznamenalo 6 účastníků (tj. 9,5 %). 
 
 
Odborná 
supervize: 

Ing. Ivana Stiborová, PhD. 
Centrum imunologie a mikrobiologie 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 
e-mail: ivana.stiborova@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 
(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. 


