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Technicky a metodicky tato studie probíhala jako cyklus EHK označený T06/20. 
 
Cíl studie 
Plánujeme, že od roku 2021 začneme v programu VVV používat nový typ vzorků, které budou připravovány na 
pracovišti subdodavatele. Protože není v našich silách otestovat nové vzorky na širokém spektru kombinací 
analytických systémů, reagencií a postupů, používaných účastníky, připravili jsme tuto studii, do které jsme zdarma 
zařadili všechny účastníky cyklu VVV1/20. Cílem studie je ověření vhodnosti vzorků pro použití v EHK přímo na 
pracovištích účastníků. Naší snahou je najít takové vzorky, které budou vyhovovat maximálnímu počtu účastníků. 
Studie probíhala ve stejném čase jako cyklus VVV1/20, přičemž účastníci obdrželi 2 vzorky, ve kterých mohli provádět 
měření takto: 

Vzorek Určen pro měření analytů [jednotka] Poznámka 
C1 free beta-hCG [U/L] 

PAPP-A [U/L] 
PlGF [ng/L] 

 
 
nově zařazený placental growth factor 

C2 AFP [µg/L] 
hCG [kU/L] 
estriol volný [nmol/L] 

 

 
Všem účastníkům, kteří se do studie zapojili, velmi děkujeme! 

 
Vzorky 
Pro studii byly připraveny lyofilizované vzorky, které neobsahovaly žádná aditiva. Vzorky byly připraveny na 
pracovišti subdodavatele a jednalo se o směsné vzorky sér gravidních žen. 
 
Komentář supervizora 
Cyklu se zúčastnilo 52 pracovišť, z toho 12 ze Slovenska. 
 
Je jen škoda, že v této studii se někteří účastníci nevyvarovali hrubých chyb při zápisu výsledků. Konkrétně u hCG, kde 
všichni účastníci naměřili výsledky přibližně 25 kU/L, vydal: 

• jeden účastník výsledek 2,2 (chybná jednotky kU/dL?) 
• jeden účastník výsledek 90 (příčina nejasná) 
• jeden účastník výsledek 27 939 (zjevně použita chybná jednotka U/L) – na tomto výsledku je kromě chybné 

jednotky pozoruhodné i to, že jej účastník vydal na 5 (!) platných číslic, což je nutno při nejistotě měření hCG 
považovat za naprosto neadekvátní. 

Uvedené jevy však představovaly jen drobný šum v jinak velmi konzistentním souboru výsledků. 
 
Měření nových vzorkům nečinilo účastníkům potíže, nezaznamenali jsme žádné stížnosti na neobvyklé chování vzorků 
při rozpouštění nebo vlastním měření. 
Souhrnný přehled o výsledcích poskytuje statistika, která je k dispozici na webu. 
Je zřejmé (jak z celkové statistiky, tak z údajů uvedených dále v této zprávě), že i při použití neupravených lidských 
vzorků poskytují různé metody měření různé výsledky. Rozdíly sice nejsou zdaleka takové, jaké často pozorujeme u 
komerčních arteficiálních vzorků, ale jsou natolik významné, že neumožňují společné hodnocení všech naměřených 
výsledků – spíše než problém vzorků se zde zřejmě demonstruje problém nedostatečné harmonizace měření uvedených 
parametrů napříč soupravami jednotlivých výrobců. 
 
Výsledky účastníků jsme v této studii hodnotili dle stejných pravidel, jaká používáme v programu VVV. Tedy výsledky 
jsou rozděleny do skupin podle výrobců reagencií (kód R) a hodnoceny jsou jen skupiny, které mají alespoň 5 členů. 
 
Podrobný vizuální přehled výsledků naleznete v grafech na další straně. Na rozdíl od statistiky, kterou najdete na 
webu (ta poskytuje numerický obraz o získaných datech), je tento přehled zpracován s těmito odlišnostmi: 

• Centrální vodorovná černá čára představuje RoM (robustní průměr všech výsledků). 
• Čárkované čáry nad a pod ní označují meze pro případ, kdy bychom jako vztažnou hodnotu použili RoM a pro 

výpočet dolní a horní meze Dmax, který pro danou zkoušku standardně používáme v EHK. 
• V grafech jsou vyneseni všichni výrobci, od kterých jsme měli alespoň 3 výsledky. 

Použitý způsob zobrazení poskytuje jednoduchý grafický přehled míry (ne)srovnatelnosti výsledků jednotlivých skupin. 
Poznámka: V grafu hCG jsme pro zajímavost ponechali i výše zmiňované výsledky zatížené hrubými chybami – avšak 
výsledek 27 939 jsme museli vydělit 1000, aby neležel mimo graf. 
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Závěr 
Výsledky, které účastníci naměřili, nás velmi potěšily. 
Materiály vlastní provenience se zdají být cestou ke vzorkům, které při použití v EHK: 

• Netrpí nepřijatelnými matricovými jevy. 
• Poskytují větší šanci na to, že se koncentrace jednotlivých analytů budou blížit reálným vzorkům 

vyšetřovaným v rámci běžného screeningu. 
Paralelně s touto studií, do které byli zapojeni účastníci cyklu VVV1, běží ještě další studie zaměřená na ověření 
dlouhodobé stability nových vzorků. 
Jestliže budou výsledky získané ve studiích vyhovující, začneme v průběhu roku 2021 používat v programu VVV nový 
typ vzorků. 
Zařazení nových vzorků do programu VVV by rovněž poskytlo možnost rozšířit spektrum prováděných zkoušek o 
PlGF, což je parametr, u kterého účastníci této studie dosáhli velmi dobrých výsledků. 
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doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. 
VFN – ÚLBLD, Centrální laboratoř 
U Nemocnice 2 
128 08 Praha 2 
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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. 

Histogramy Pro zkoušky s kvantitativními výsledky a jedním vzorkem. 
Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu 
účastníka. 
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