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Cíl studie 
Tato studie byla realizována jako cyklus EHK označený T08/19. 
Naším strategickým cílem je ukončit v dohledné budoucnosti program Diferenciál na automatech (DA) a vrátit 
stanovení pětipopulačního diferenciálu zpět do programu Krevní obraz (KO), což by účastníkům přineslo úsporu času i 
peněz (účast jen v jednom programu místo dvou). Zásadním předpokladem tohoto kroku je používání čerstvých vzorků 
plné krve, protože, jak jsme si pečlivě ověřili (pamětníci si jistě vzpomenou, že kdysi býval DA součástí KO), 
neexistuje komerční stabilizovaný materiál, který by umožňoval stanovení pětipopulačního diferenciálu s alespoň 
základní úrovní komutability. 
Do studie byli bezplatně zařazeni všichni účastníci cyklu KO1/19. Těm jsme zaslali vzorky pro studii T08 ve stejné 
skladbě jako pro cyklus KO1 (tedy kdo měl pro KO1 objednané sady navíc, dostal i ve studii T08 sady navíc). Cílem 
studie bylo ověřit možnost použití čerstvých vzorků krve v programu KO, a to jak pro stanovení parametrů krevního 
obrazu, tak pětipopulačního diferenciálu. 
Provedení studie podobného rozsahu představuje poměrně komplikovaný proces, jehož výsledek bychom nebyli 
schopni zhodnotit bez aktivní účasti účastníků. 

Proto velmi děkujeme všem laboratořím, které se do studie zapojily a zaslaly nám 
své výsledky! Velmi si ceníme velkého počtu účastníků ze Slovenska. 

Tato studie volně navazuje na obdobnou loňskou studii T21/18 (její vyhodnocení je k dispozici na webu), přičemž mezi 
loňskou studií T21/18 a aktuální studií T08/19 existují tyto zásadní rozdíly: 

• Významně jsme zapracovali na zlepšení (zrychlení) transportu vzorků ze SEKKu k účastníkům. 
• Současná studie byla podstatně rozsáhlejší, zapojili jsme více subdodavatelů i účastníků. 
• Měřeny byly nejenom zkoušky z programu KO, ale i DA. 

 
Vzorky 
Byly použity vzorky plné krve odebrané těsně před rozesláním účastníkům. Protože každý účastník dostává 2 vzorky a 
účastníků byl velký počet, nebylo možné vzorky zajistit odběrem pouhých 2 pacientů. Proto byla v cyklu provedena 
randomizace sad vzorků, které byly získány odběrem 3 různých pacientů (dále je značíme pacient X, Y a Z), přičemž 
přípravu vzorků zajišťovala 2 různá pracoviště (subdodavatelé). 
Rozdělení vzorků do sad pro účastníky bylo následující: 

 Vzorek A Vzorek B 
Sada 1 pacient X pacient Y 
Sada 2 pacient Y pacient Z 
Sada 3 pacient Z pacient X 

Účastníci předem nevěděli, že ve studii probíhá randomizace vzorků, avšak v rámci vyhodnocení značíme pro 
přehlednost vzorky písmenem a číslem sady, k níž náleží (A1 je vzorek A ze sady 1). 
V rámci přípravy vzorků byly provedeny studie homogenity, které potvrdily vhodnost vzorků pro zamýšlené použití. 
 
Komentář supervizora 
Studie se zúčastnilo 280 účastníků, z toho 65 ze Slovenska. 
 
Vztažné hodnoty (AV) a přijatelné rozdíly v procentech (Dmax) 
Na rozdíl od rutinních programů KO a DA, jsme v této studii nastavili AV „natvrdo“, tedy bez ohledu 
na to, zda se některá skupina výsledků vychylovala od celkového konsenzu. 
AV byly určeny jako robustní průměry souboru všech výsledků (výjimečně stejnorodých skupin – viz dále). Standardní 
kritéria (velikosti Dmax) v případě zájmu naleznete na www.sekk.cz v oddíle EHK pod odkazem Dmax - přijatelné rozdíly 
v procentech. 
Pro parametry DA jsme provedli obvyklé úpravy Dmax související s nízkými počty buněk některých populací (pod 3 % 
WBC, což se v této studii týkalo eozinofilů a bazofilů) - podrobnosti v případě zájmu najdete v komentářích k cyklům 
programu DA na webu. 
Pokud jsou v EHK použity vzorky pacientů, předpokládáme, že dostaneme soubor dobře srovnatelných výsledků. To 
bylo sice naplněno z velké části, avšak nikoli dokonale, jak je popsáno na následujících řádcích. Faktoru času, který by 
mohl být označen za příčinu rozdílů (stárnutí vzorků), se věnujeme v závěru této zprávy. 
Popis hodnocení a komentáře k výsledkům pro jednotlivé zkoušky uvádíme v následující tabulce. 

Leukocyty 
Erytrocyty 
Hemoglobin 
Hematokrit 
MCV 
Trombocyty 
RDW 

Tyto zkoušky můžeme označit jako bezproblémové a lze konstatovat, že u nich bylo naše očekávání 
naplněno téměř dokonale. Výsledky účastníků byly vzájemně dobře srovnatelné bez ohledu na to, 
jaký měřicí systém použili. 
„Nejhorší“ (uvozovky jsou namístě) výsledky jsme obdrželi pro RDW v sadě vzorků 1, kde byla 
úspěšnost „jen“ 89 % a rozptyl u obou vzorků (CV) přibližně 4,3 %.  
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Neutrofily 
Lymfocyty 
Monocyty 
Eozinofily 
Bazofily 

Výsledky stanovení parametrů pětipopulačního diferenciálu odpovídaly tomu, jaké výsledky běžně 
pozorujeme v cyklech programu DA. Tedy velmi dobré, bezproblémové výsledky. 

MPV Tato zkouška by mohla patřit k výše uvedeným bezproblémovým nebýt jedné skupiny výsledků, 
která se od celkového konsenzu významně odchýlila. Na obrázku jsou tyto výsledky označeny 
křížkem a všechny byly získány na systémech Abbott (převážně CELL-DYN Ruby (S = 765)). 
Shodou okolností probíhala studie homogenity (20 měření v sérii) u jednoho ze subdodavatelů 
(pacient Z) na systému Ruby a průměr těchto měření je vyznačen přerušovanou čarou (pouze u sad 
vzorků 2 a 3, vzorky sady 1 nebyly na systému Ruby měřeny). Je zřejmé, že nižší hodnoty MPV 
nejsou důsledkem „stárnutí“ vzorků – výsledky účastníků jsou jen nepatrně nižší (přibližně -9 %) 
než výsledky, které byly naměřeny ihned po přípravě vzorků. 
Bohužel nemáme k dispozici žádnou nezávislou studii, která by porovnávala výsledky měření MPV 
na systémech Abbott a jiných systémech (Beckman, Sysmex) za použití nativních vzorků. Z výsledků 
získaných v této studii lze usuzovat, že měření MPV na systémech Abbott vykazuje nezanedbatelný 
bias (přibližně -40 %) v porovnání s konsenzem výsledků získaných na systémech ostatních výrobců. 
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PDW [%] Stav měření PDW je z pohledu metrologie 

žalostný, o čemž svědčí už jenom fakt, že 
výsledky jednoho měřeného parametru jsou 
vydávány ve 3 různých, neslučitelných 
(vzájemně nepřepočitatelných) jednotkách! 
 
Výsledky v % jsou srovnatelné jen mezi 
systémy Beckman Coulter a Nihon Kohden, 
avšak výsledky systémů Siemens jsou 
3x vyšší, jak dokumentuje Youdenův graf 
vpravo. 
 
Jde o jediný parametr, kde je nastavení jedné 
AV zcela vyloučeno. 

 

 
PDW [fL] Zde jsou výsledky v pořádku a bylo by velmi smutné, kdyby tomu tak nebylo, protože výsledky PDW 

vyjádřené v jednotce fL vydávají pouze systémy Sysmex a jedná se tedy o výsledky systémů jediného 
výrobce. 

PDW [-] U výsledků vydávaných v bezrozměrové 
jednotce jako 10 GSD je situace velmi 
podobná té, kterou jsme popsali výše u PDW 
[%]. I zde existují dva světy, rozdíl je jen 
v tom, že diference výsledků mezi těmito 
dvěma světy není tak dramatická a v rámci 
Dmax o velikosti 15 % by byli téměř všichni 
účastníci úspěšní. I zde ale vidíme jasně 
bimodální rozdělení a nelze tedy hovořit o 
vzájemné srovnatelnosti výsledků. 

 

 
 
Závěr 
Tato studie potvrdila, že naprostá většina systémů poskytuje při měření nativních vzorků vzájemně dobře srovnatelné 
výsledky. Výsledky se celkově velmi podobají těm, které jsme získali v loňské studii T21/18 a dokumentují, že zjištěná 
fakta nemají podobu „náhodných a neopakovatelných“ událostí. 
Faktor času: Zejména výsledky slovenských účastníků (k dispozici na webu jako zcela samostatné vyhodnocení 

souboru jejich výsledků) dokumentují, že stabilita použitých vzorků vyhovuje pro zamýšlené použití tohoto typu 
materiálu v programu KO od roku 2020. Nic nenasvědčuje tomu, že by výsledky měření byly významně ovlivněny 
stárnutím vzorků v průběhu transportu a skladování – např. výše zmíněná odlehlá skupina výsledků MPV získaných 
na systémech Abbott, obsahuje jak účastníky z ČR, tak ze SR. Dva účastníci uvedli, že měřili až 15.3. (3. den po 
odběru a rozeslání vzorků), přesto byli 100% úspěšní. 

PDW: Zde je situace s ohledem na reálnou existenci 3 různých jednotek, ve kterých jsou vydávány výsledky pacientů, 
velmi svízelná. Protože neexistuje způsob, jak tyto 3 jednotky dodatečně přepočítat na „společný základ“, není ani 
možné rozumné srovnání výsledků získaných na jednotlivých systémech a významné rozdíly jsme zaznamenali i mezi 
systémy používajícími stejnou jednotku. Zde tedy čeká na výrobce v oblasti harmonizace výsledků ještě mnoho práce, 
přičemž prvním krokem by jistě měla být harmonizace jednotek. Pozorované rozdíly ve výsledcích měření účastníků 
jsou tak důsledkem hlubokých nedostatků v celosvětové harmonizaci měření tohoto parametru. 

Studie rovněž potvrdila, že rozdíly mezi výsledky, které pravidelně pozorujeme v cyklech KO, jsou ve většině případů 
způsobeny vlastnostmi stabilizovaných komerčních vzorků, které v tomto programu používáme, a dělení výsledků do 
skupin je tak v programu KO oprávněné. 

Beckman Coulter 
Nihon Kohden 

Siemens 
(Bayer) 

Abbott 

Mindray 
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Odborná 
supervize: 

MUDr. Miloslava Matýšková, CSc. 
FN Brno - pracoviště Bohunice 
Oddělení klinické hematologie 
Jihlavská 20, 625 00 Brno 25 
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. 
 
Přílohy 

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají: 
Název přílohy Poznámka 
Komplexní statistika Protože smyslem této studie nebylo hodnotit výkon laboratoří, zasíláme všem 

účastníkům kromě této zprávy jen komplexní statistiku zobrazující jejich výsledky v 
kontextu výsledků ostatních pracovišť. 

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. 


