
SEKK 
Divize EHK 

Závěrečná zpráva k vyhodnocení cyklu EHK 
určená pro účastníky cyklu 

Cyklus: DA3/19 - Diferenciál na automatech 
 

Zprávu autorizoval: Ing. Marek Budina, ředitel společnosti SEKK Dne: 15.9.2019 Strana 1 z 3 
 

Tento 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. Jednalo se o čerstvé vzorky krve dvou jedinců. 
Téměř všichni účastníci provedli měření den po jejich rozeslání nebo v den následující. V rámci přípravy vzorků byla 
provedena i studie homogenity. 
Problémy činil účastníkům vzorek A. Výsledky, které jsme obdrželi, měly neobvyklé rozložení a pozorovali jsme 
sníženou úspěšnost. 
První faktor, který jsme jako 
příčinu diskrepancí zvažovali, 
byl čas. Zaměřili jsme se na 
lymfocyty, kde jsme 
zaznamenali nejnižší 
úspěšnost, avšak obrázky 
vpravo (výsledky z 3.9. a 
z 4.9.) ukazují, že mezi časem 
a výsledky nesplňujícími 
kritéria, není zřejmá 
souvislost (ovšem ne všichni 
účastníci nám datum měření 
sdělili). 

 
Vzorek A byl získán od muže s diagnózou CLL. Několik účastníků 
reportovalo abnormální vlastnosti vzorku (např. výskyt NRBC) a 
nelze vyloučit, že při této diagnóze, kdy jsou lymfocyty velmi 
fragilní, procházely buňky změnami, na které reagovaly různé 
měřicí systémy různě a mohly se uplatňovat i faktory, které 
v rámci informací získávaných od účastníků nedokážeme 
postihnout. 
Situaci ilustrujeme na několika příkladech výsledků naměřených 
ve stejnorodých skupinách na obrázcích vpravo a níže. 

Abbott CELL-DYN Ruby 

 
   
 Siemens Advia 120, 2120 Sysmex XN series 

 

  
Poznámka: V grafech na této straně jsou zobrazena kritéria (Dmax) před úpravou, která je popsána dále v textu. 
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Komentář supervizora 
Cyklu se zúčastnilo 176 účastníků, z toho 24 ze Slovenska. 
Vztažné hodnoty byly určeny jako robustní průměry výsledků měření všech účastníků. Byly použity standardní 
velikosti Dmax, které naleznete na www.sekk.cz v oddíle EHK pod odkazem Dmax - přijatelné rozdíly v procentech. 
Výjimky z výše uvedeného jsou popsány v následujících odstavcích. 
U populací buněk, kde je vztažná hodnota (AV) nízká (tj. AV < 3 % z počtu leukocytů), upravujeme meze intervalu, ve 
kterém jsou výsledky hodnoceny jako správné, takto: 

• Dolní mez (LL) intervalu je 0 (nula). 
• Horní mez (UL) je spočtena pomocí AV a Dmax nebo jako 3 % z počtu leukocytů (podle toho, co je vyšší), ale 

minimálně musí být 0,1 ·109/L. 
Tento postup koreluje s klinickými požadavky lépe než prostá aplikace pevného rozpětí. 
V tomto cyklu byla výše uvedená korekce provedena u bazofilů. 
U vzorku A jsme na základě skutečností popsaných výše v odstavci „Vzorky“ provedli následující korekce Dmax: 

Leukocyty: dolní mez posunuta na -50 % 
Neutrofily: Dmax rozšířen na 30 % 
Lymfocyty: dolní mez posunuta na -65 % 
Monocyty: Dmax rozšířen na 100 % 
Eozinofily, bazofily: bez úprav 

Nehodnotili jsme výsledky neutrofilů a eozinofilů 3 účastníků, kteří uvedli použití systému Nihon Kohden, protože 
jejich výsledky byly velmi odlehlé od konsenzu a skupina byla příliš malá na to, aby mohla být hodnocena samostatně. 
Důvodem k rozšíření Dmax je především snaha eliminovat vliv vlastností vzorků. V reálném případě, u pacientů s 
podobnými diagnózami, je vyšetření provedeno v mnohem kratším časovém intervalu (to nelze v EHK logicky zajistit), 
a hlavně se následně provádí korekce podle hlášení analyzátoru a nátěr na sklo, případně se vyžádá nový vzorek. 
Z výsledků nedokážeme určit, kdo vydal jaký (korigovaný/nekorigovaný aj.) výsledek. Výše uvedené úpravy Dmax tak 
reflektují reálnou situaci, která v tomto případě nastala. 
 
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 1 0 1 4 10 16 21 123 
relativní - 0,57 % - 0,57 % 2,3 % 5,7 % 9,1 % 12 % 70 % 

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

Tabulka ukazuje, že naprostá většina účastníků tohoto cyklu vykazuje dlouhodobou úspěšnost větší než 80 %. 
Úspěšnost 80 % nebo nižší zaznamenali 2 (tj. 1,1 %) účastníků, pro které by se mělo jednat o impuls ke zlepšení. 
 
 
Technická poznámka 
V tomto cyklu žádáme účastníky, aby v poznámce uvedli den, kdy provedli měření. Stačí, když nám napíšete den v 
měsíci, nic více není třeba. 
Proto například místo poznámky: Měření provedeno 4.9.2019 v 9:15 hod. 
stačí do poznámky k cyklu napsat: 4.9. 
To je vše, více opravdu není třeba. Stručné poznámky se nám lépe zpracovávají. 
 
 
Odborná 
supervize: 

MUDr. Miloslava Matýšková, CSc. 
FN Brno - pracoviště Bohunice 
Oddělení klinické hematologie 
Jihlavská 20, 625 00 Brno 
e-mail: matyskova.miloslava@fnbrno.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. 
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Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci studie 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. 

Komplexní statistika Pouze pro zkoušky s kvantitativními výsledky a dvěma vzorky. 
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. 
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