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Tento akreditovaný cyklus byl realizován v souladu s dokumentem Plán EHK 2020, 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 
Byly použity 2 sady komerčních vzorků, každá sada obsahovala 2 vzorky označené Ax a Bx (kde x je číslo sady). 
Sada 1 byly lyofilizované vzorky určené pro stanovení všech analytů kromě BNP. 
Sada 2 byly lyofilizované vzorky určené speciálně pro stanovení BNP. 
 
Komentář supervizora 
Cyklu se zúčastnilo 266 pracovišť, z toho 46 ze Slovenska. 
 
Způsob hodnocení výsledků 
Vztažné hodnoty byly určeny jako robustní průměry výsledků měření v rámci stejnorodých skupin (CVPG). Výsledky 
účastníků byly rozděleny do skupin dle následujících pravidel: 

Zkouška Definice skupiny 
Troponin I Stejný měřicí systém (resp. skupina systémů), tedy stejný kód S. Zvláštní poznámka je 

níže věnována systémům Siemens. 
Troponin T 1. Imunochemické metody (hs) Roche. 

2. Systémy POCT, jejichž výsledky jsou dále rozděleny podle výrobců reagencií. 
ostatní zkoušky Stejný výrobce reagencií, tedy stejný kód R. 

Myoglobin: Nehodnotili jsme výsledky účastníků ve skupinách (kódy R/S) 1/843 a 179/853. 
Minimální četnost hodnocených skupin byla nastavena standardně na n > 5. Výsledky zařazené do skupin s četností 
menší než 5 nejsou hodnoceny (ve výsledkovém listu naleznete ±). 
Pro hodnocení byla použita standardní kritéria, jejichž souhrnný přehled naleznete v případě zájmu na www.sekk.cz 
v oddíle EHK pod odkazem přijatelné rozdíly (Dmax). 
 
Troponiny obecně 
Tohoto programu se stále účastní pracoviště, jejichž systémy nedisponují dostatečnou měřicí schopností, protože jejich 
mez stanovitelnosti (LoQ) se nachází v oblasti desítek nebo dokonce stovek ng/L. Takové systémy již nelze v tomto 
programu racionálně využít (viz i řada poznámek na toto téma v  komentářích k minulým cyklům programu KM). 
Opakovaně a naléhavě doporučujeme uživatelům takových systémů, aby se programu KM neúčastnili, protože vzorky 
s koncentracemi troponinu I i T v oblasti desítek ng/L jsou a budou do programu zařazovány s ohledem na jejich 
klinický význam. 
 
Troponin I 
Stejně jako v minulém cyklu jsme nezaznamenali podstatné rozdíly mezi výsledky účastníků, kteří deklarovali použití 
systému Abbott Alinity a Architect (řada i) (S = 821); ani mezi výsledky účastníků, kteří deklarovali použití systému 
Siemens Atellica a Advia Centaur (S = 815). 
Velké starosti nám ale dělá nekázeň některých uživatelů 
systémů Siemens Advia Centaur a Atellica (S = 815) při 
zápisu použité metody stanovení (non-hs vs. hs). 
Ač na nutnost zápisu správných a pravdivých údajů 
opakovaně upozorňujeme, reálná situace zůstává opravdu 
špatná, jak dokumentuje obrázek vpravo, kde: 

+ ... uvedena non-hs (M = 1) metoda 
o ... uvedena hs (M = 2) metoda 

Že něco není s daty od účastníků v pořádku, je zřejmé na 
první pohled. Navíc máme od společnosti Siemens potvrzeno, 
že téměř všichni jejich zákazníci v ČR i SR jsou již převedeni 
na soupravy TNIH Atellica a Centaur. Informace, které 
dostáváme od účastníků, tak zjevně neodpovídají realitě. 
Jsme si téměř jisti, že červené křížky v levé půlce grafu a 
modrý kroužek v pravé části reprezentují chybně uvedené 
údaje o použité metodě. 
Všem účastníkům, kteří uvádějí chybně metodu měření, 
zasíláme individuální komentáře (najdou je ve svých 
výsledkových listech) a důrazně je žádáme o nápravu 
v příštím cyklu. 
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Abychom zabránili tomu, že výsledky účastníků, kteří uvedli korektní údaje, budou ovlivněny „šumem“ od 
nepozorných účastníků, nehodnotili jsme v tomto cyklu 3 výsledky, které jsou v grafu zobrazeny v pravé části (téměř 
jistě ojedinělí uživatelé non-hs metody, tj. M = 1) a ostatní výsledky jsme hodnotili ve skupině hs metod (M = 2). 
Robustní metody, které používáme k hodnocení výsledků, se snadno vyrovnají s ojedinělými hrubými nedostatky 
v datech. Jestliže ale chybné údaje poskytne třetina účastníků – jako v tomto případě – je seriózní rozdělení do skupin 
založené na datech od účastníků nemožné. 
Jestliže v příštím cyklu nedojde ke zlepšení kvality dat, která nám účastníci zasílají, budeme nuceni z hodnocení 
vyloučit (tj. nehodnotit) všechny účastníky, kteří budou chybně reportovat použitou metodu. 
 
Dovolujeme si znovu co nejdůrazněji apelovat na všechny účastníky, aby uváděli aktuální a pravdivé 

základní informace o zkouškách (principy měření, výrobci souprav, měřicí systémy)! 
 
Formální nedostatky 
Kromě chyb popsaných výše jsme v několika případech narazili na výsledky vydané v jiných jednotkách – prosíme, 
věnujte jednotkám náležitou pozornost. 
Několik účastníků, kteří nebyli schopni změřit výsledek (z důvodu nízké koncentrace pod LoQ jejich systému) 
nepostupovalo správně při zápisu výsledků, proto i na tomto místě uvádíme výstřižek z nápovědy k aplikaci Cibule: 

 
Příslušným účastníkům zasíláme individuální komentáře. 
 
Znovu připomínáme platnost základních analytických požadavků vyplývajících ze 4. univerzální definice IM: 

• Požadovaná preciznost pro koncentrace blízké hodnotám meze stanovitelnosti je CV ≤ 10 %. 
• Preciznost charakterizovaná CV v intervalu 10 až 20 % může být ještě klinicky použitelná. 
• Hodnoty CV > 20 % jsou klinicky nepoužitelné. 

(podrobněji viz článek Kotaška, Friedecký – Fons 4/2018 str. 24-25) 
 
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 1 1 12 1 3 11 24 0 206 
relativní 0,39 % 0,39 % 4,6 % 0,39 % 1,2 % 4,2 % 9,3 % - 80 % 

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

Tabulka ukazuje, že čtyři pětiny účastníků tohoto cyklu vykazují za poslední 2 roky špičkovou úspěšnost 100 %. 
O naprosté většině účastníků pak lze říci, že jejich dlouhodobá úspěšnost je větší než 80 %. 
Úspěšnost 80 % nebo nižší zaznamenalo 15 (tj. 5,6 %) účastníků tohoto cyklu, pro které by se mělo jednat o impuls ke 
zlepšení. 
 
Edukační část cyklu – nejistoty výsledků měření 
Přehled relativních kombinovaných rozšířených nejistot (Uc) uvedených účastníky naleznete níže v tabulce. 
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Nejistoty svých výsledků uvedlo 106 účastníků, tedy dvě pětiny účastníků cyklu. 
Průměrné velikosti nejistot mají realistický charakter. Stále ale pozorujeme, že mezi minimem a maximem je u řady 
zkoušek řádový rozdíl. Zejména v těchto případech doporučujeme ověřit, zda účastníci do výpočtu nejistoty zahrnuli 
všechny dílčí nejistoty a zda provádějí pravidelné revize (přepočty) svých odhadů nejistot, případně zda nedošlo 
k záměně jednotek a zda byla skutečně uvedena rozšířená (k = 2) nejistota. 
 
 
Odborná 
supervize: 

doc. Ing. Karel Kotaška, Ph.D. 
2. LF UK a FN v Motole 
Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 
e-mail: kotaska@email.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. 
Výsledky včetně nejistot 
(v grafech) 

Pouze pro kvantitativní výsledky, u kterých účastníci udávají nejistoty výsledků. 

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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