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Studie byla realizována jako cyklus EHK označený T10/20. 
 
Cíl 
Z interních studií, které prováděl SEKK v minulých letech, máme k dispozici přesvědčivé údaje o stabilitě vzorků, které 
v rámci programu KO účastníkům zasíláme. Protože je ale spektrum měřicích systémů používaných účastníky nesmírně 
široké, rádi bychom získali dodatečné informace o výsledcích měření „starších“ vzorků v závislosti na systému. 
Proto jsme požádali účastníky cyklu KO4/20, aby vzorky poté, co provedou měření (neprodleně po doručení), 
nelikvidovali, ale uložili je za teploty laboratoře na tmavém místě. Vzorky zůstaly takto uložené do pátku 26.6. – v 
tento den (tj. 4 dny po odběru vzorků) provedli účastníci v obou vzorcích měření stejných parametrů, jaké měřili v 
cyklu KO4/20. 
 

Všem laboratořím, které se do studie zapojily, velmi děkujeme! 
 
Protože účelem této studie nebylo hodnocení výkonu jednotlivých laboratoří, nedostávají její účastníci žádné 
„vyhodnocení“. Účast ve studii byla dobrovolná a naměřené výsledky nemají žádný vliv na úspěšnost účastníka v cyklu 
KO4/20. 
 
Vzorky 
Účastníci měřili stejné vzorky, jaké byly použity v cyklus KO4/20. 
 
Komentář supervizora 
Studie se zúčastnilo 142 účastníků, z toho 48 ze Slovenska. 
Účastníci provedli měření 4. den po rozeslání vzorků, přičemž vzorky byly uloženy za nejméně příznivých podmínek 
(za teploty laboratoře). 
 
Vztažné hodnoty (AV) 
Vztažné hodnoty jsme nastavili podobně jako v cyklu KO4/20 (viz komentář k tomuto cyklu). 
 
Výsledky 
V rámci studie jsme porovnávali výsledky získané v cyklu KO4 (měření 1. a 2. den po odběru vzorků) a v této studii 
(měření 4. den po odběru). 
Měření bylo prováděno – z časového hlediska – daleko za hranicí standardních podmínek a je nezbytné, aby výsledky 
byly nahlíženy s vědomím tohoto faktu. Je možné pozorovat jak očekávaný vliv stárnutí vzorků na výsledky měření, tak 
vliv použitých měřicích systémů. 
Podrobné statistiky a Youdenovy grafy jsou k dispozici na webu. 
 

Leukocyty Výsledky ve studii měly větší rozptyl (CVstudie přibližně 5 %, CVKO4 přibližně 3 %), přesto byly stále 
velmi dobré (úspěšnost 90 %). 
Významně byla vychýlena většina výsledků (ale ne všechny) získaných na systémech Abbott (bias 
přibližně -40 % u obou vzorků). 

Erytrocyty Výsledky ve studii byly výborné (úspěšnost 96 %), prakticky identické s cyklem KO4. 
Hemoglobin Výsledky ve studii měly nepatrně větší rozptyl (CVstudie přibližně 1,7 %, CVKO4 přibližně 1,5 %), 

přesto byly stále výborné (úspěšnost 97 %). 
Hematokrit Výsledky ve studii měly větší rozptyl (CVstudie přibližně 4,5 %, CVKO4 přibližně 3 %), přesto byly 

stále velmi dobré (úspěšnost 93 %). 
Je zajímavé, že výsledky získané na systémech Nihon Kohden Celltac Alfa, vykazovaly podobný 
(tedy na čase nezávislý) bias přibližně -9 % jak v cyklu KO4, tak ve studii. 

MCV Výsledky ve studii měly větší rozptyl (CVstudie přibližně 4,4 %, CVKO4 přibližně 2,4 %), přesto byly 
stále výborné (úspěšnost 95 %). 

Trombocyty Výsledky ve studii byly lepší (!) než v cyklu - měly sice nepatrně větší rozptyl (CVstudie přibližně 5 %, 
CVKO4 přibližně 4,5 %), přesto úspěšnost (97 %) byla nepatrně vyšší než v cyklu (96 %). 

RDW Výsledky ve studii byly lepší (!) než v cyklu - úspěšnost (96 %) byla nepatrně vyšší než v cyklu 
(95 %). 

MPV Výsledky ve všech skupinách byly prakticky stejné jako v cyklu KO4, pouze skupina Abbott 
zaznamenala podstatně větší rozptyl výsledků (v cyklu KO4 zaznamenala tato skupina přibližně 
2x větší rozptyl než ostatní skupiny, ve studii byl 5x větší). 

PDW [%] Výsledky ve studii byly výborné (úspěšnost 100 %), prakticky identické s cyklem KO4. 
PDW [fL] Výsledky získané na systémech Sysmex měly ve studii větší rozptyl (CVstudie přibližně 11 %, 

CVKO4 přibližně 7 %) a úspěšnost významně poklesla (z 94 % na 74 %). 
PDW [-] Výsledky ve studii byly výborné (úspěšnost 100 %), prakticky identické s cyklem KO4. 
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Pětipopulační 
diferenciál 

Zde byl vliv času zřetelně pozorovatelný. 
U všech parametrů narostl rozptyl přibližně 2,5krát, v případě monocytů pak došlo ke 
zřetelnější fragmentaci výsledků v závislosti na použitém měřicím systému (rozpad do skupin). 
Anomálie, která je v komentáři k cyklu KO4 popsána pro měření neutrofilů a lymfocytů na systémech 
Abbott CELL-DYN Ruby se zde projevila ještě výrazněji (bias u neutrofilů přibližně -80 %, u 
lymfocytů přibližně +70 %). 

 
Závěr 
Tato studie vystavila použité vzorky mimořádně nepříznivým podmínkám z hlediska teplotního režimu – byly 
dlouhodobě skladovány za teploty laboratoře a vlastní měření probíhalo až 4 dny po odběru. 
S výjimkou pětipopulačního diferenciálu byly výsledky až překvapivě dobré. 
Znovu se potvrdilo, že instrukce, které dostávají účastníci (provést měření bezodkladně, co nejdříve po doručení 
vzorků), jsou správné a je nezbytné, aby se jimi řídili. 
Lze předpokládat, že výsledky by byly významně lepší, kdybychom účastníky požádali, aby vzorky uchovávali 
v chladničce – cílem studie však nebylo získat „pěkné“ výsledky, ale simulovat nejhorší možné podmínky skladování. 
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