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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 
V tomto cyklu byly použity nativní vzorky lidské krve získané odběrem od dvou pacientů. 
Navíc byl do tohoto cyklu zařazen edukační vzorek C (studie – podrobnosti viz níže), získaný rovněž odběrem od 
pacienta. 
Použití vzorků nativní krve přináší zásadní výhodu spočívající v tom, že je zcela eliminován problém „matriční 
nepřiměřenosti“, tj. potenciální nevhodnosti arteficiálních vzorků pro jednotlivé systémy POCT. Díky tomu není třeba 
dělit účastníky do samostatně hodnocených skupin, tj. atomizovat soubor výsledků na podkladě použitých měřicích 
systémů. Daní za použití nativních vzorků je jejich omezená dostupnost a stabilita - proto jsme účastníky cyklu 
upozornili na nutnost provést měření ihned po obdržení zásilky se vzorky. 
Pro všechny vzorky jsme měli k dispozici certifikované referenční hodnoty (CRV) s metrologickou návazností na 
referenční metodu IFCC. Certifikát vydala European Reference Laboratory for Glycohemoglobin (Winterswijk, 
Nizozemsko). Měření CRV v Nizozemsku proběhlo druhý den po rozeslání vzorků. 

Analyt Jednotka 
Vzorek A Vzorek B Vzorek C 

CRV Uc 
(k = 2) CRV Uc 

(k = 2) CRV Uc 
(k = 2) 

HbA1c mmol/mol 50,8 1,5 83,5 1,8 49,9 1,0 
 
 
Komentář supervizora 
Své výsledky nám zaslalo 69 účastníků, z toho 1 ze Slovenska. 
 
Jako vztažné hodnoty (očekávané výsledky) byly použity výše uvedené hodnoty CRV. 
Pro hodnocení bylo použito standardní kritérium Dmax = 14 % (přijatelná odchylka výsledku účastníka od vztažné 
hodnoty typu CRV). 
Za výše uvedených podmínek byla celková úspěšnost velmi dobrá (93 %). 
Účastníci dosáhli velmi dobrých výsledků i z pohledu rozptylu a bias: při měření vzorku A (nižší hodnota HbA1c) byl 
celkový rozptyl výsledků CVA = 4,6 % a celkový bias (tj. vychýlení celkového průměru proti CRV) byl bA = +0,1 %. 
V případě vzorku B byly oba ukazatele obdobně dobré, konkrétně CVB = 4,4 % a bB = -0,5 %. 
Pokud by vás zajímaly aktuální informace z oblasti stanovení glykovaného hemoglobinu HbA1c metodami POCT a jeho 
externího hodnocení kvality, doporučujeme některé nové odborné texty zabývající se podrobně touto problematikou: 
A. Stavelin, S. Sandberg: Clin Chem Lab Med 2019, 57/1:106-114; E. Lenters-Westra, E. English: J Diabetes Sci 
Technol 2018, 12/4:762-770 či tamtéž G. Nordin: str. 771-779. 
 
Studie zařazená do cyklu v podobě edukačního vzorku C 
V cyklech minulých let jsme se opakovaně setkali 
s případy, kdy účastník vydal korektní výsledek 
u jednoho ze vzorků, ale u druhého byl jeho výsledek 
zatížen (mnohdy enormní) chybou. 
Náhodné chyby jsou a vždy budou nedílnou součástí 
výsledku měření, přesto se nabízí otázka, jak by 
vypadalo měření třetího vzorku jak u úspěšných 
účastníků (nebyl úspěch náhoda?), tak zejména u 
neúspěšných účastníků (označeni červeně na obrázku 
vpravo). 
Proto jsme do tohoto cyklu zařadili (pro účastníky z 
ČR) třetí vzorek (označený C), který se sice podobal 
vzorku A pokud jde o hodnotu HbA1c, ale pocházel od 
jiného pacienta a jeho příprava proběhla odděleně od 
vzorků A a B. 
Pokud jde o vzájemné porovnání všech 3 vzorků, 
úspěšnost účastníků u všech třech byla prakticky 
stejná: A = 94 %, B = 94 % a C = 96 % – podrobnosti 
viz statistika na webu. 
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V případě úspěšných účastníků (vydali správné výsledky pro vzorek A i B a nacházejí se na obrázku uvnitř čtverečku) 
byla situace velmi příznivá: z 64 úspěšných vydalo správný výsledek pro vzorek C 63 účastníků (tedy jen jediný 
účastník změřil správně A a B, ale pro C vydal chybný výsledek). Jinými slovy by se tento stav dal popsat tak, že 98 % 
úspěšných účastníků vydalo správný výsledek i u třetího vzorku – to je velmi potěšující zjištění. 
Neúspěšných účastníků bylo v tomto cyklu celkem 5 a z nich 2 vydali chybný výsledek rovněž u vzorku C. Příčinou 
tohoto stavu nemusí nutně být závada měřicího systému, ale může se jednat o vliv, který má na výsledek např. příprava 
vzorku před měřením, použitá cartridge systému POCT nebo způsob aplikace vzorku do měřicího přístroje – tedy 
preanalytická fáze. Doporučujeme účastníkům, aby zkontrolovali, zda se v jejich postupu měření nenachází nějaký 
krok, který by mohl zvyšovat nejistotu měření a tím způsobovat buď významné fluktuace výsledků, nebo soustavné 
vychýlení výsledků určitým směrem. Za adekvátní opatření lze považovat kontaktování dodavatele přístroje za účelem 
preventivní prohlídky měřicího systému a společné kontroly souladu měřicího postupu prováděného účastníkem 
s postupem, který aktuálně doporučuje výrobce přístroje. 
Všichni účastníci najdou ve svém výsledkovém listu rovněž výsledek stanovení vzorku C a zdůrazňujeme, že šlo 
o edukační vzorek, jehož výsledek nemá žádný vliv na úspěšnost účastníka (úspěšnost se odvíjí výhradně od 
výsledků měření vzorků A a B). 

Všem účastníkům cyklu velice děkujeme za to, 
že stanovení HbA1c v edukačním vzorku provedli! 

 
 
Odborná 
supervize: 

RNDr. Josef Kratochvíla 
SEKK 
Pardubice 
e-mail: kratochvila@sekk.cz 

Mgr. Ondřej Wiewiorka 
FN Brno 
Oddělení klinické biochemie 
e-mail: Wiewiorka.Ondrej@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. 
 
 
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 
(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. 


