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EHK – 1073 Sérologie HAV

(PT#M/18-1/2019)

Pavel Fritz
Datum odeslání vzorků: 9. 4. 2019
Termín pro ukončení testování: 30. 4. 2019
Počet účastníků: 131

při zadávání některé z položek do elektronického formuláře,
nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které
uživatel nemohl ovlivnit.

Počet vzorků: 3

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ

Vyšetřované markery: anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM

Série EHK–1073 se účastnilo celkem 131 laboratoří,
z nichž 2 testovaly pouze anti-HAV IgM, 1 pouze anti-HAV
total a 128 oba markery. Neshodný výsledek nezaznamenala
žádná laboratoř, opět se však vyskytly nedostatky administrativního charakteru. Nejzávažnějším byl případ laboratoře,
která zanesla výsledky vyšetření anti-HAV IgG do kolonek
pro anti-HAV IgM a naopak. V rámci jeho posuzování si
hodnotitel vyžádal kopie originálních laboratorních protokolů a ponechal hodnocení „uspěla“.

ZPŮSOB HODNOCENÍ
Oba diagnostické markery jsou hodnoceny společně,
přičemž každý chybný výsledek znamená pro účastníka
hodnocení „laboratoř neuspěla“. Výjimku lze udělat v případech, kdy je zjevné, že chyby vznikly pouhým „překlepem“
Tabulka 1: Správné výsledky
Vzorek
A
B
C

anti-HAV celkové
−
+
+

anti-HAV IgM
−
−
−
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EHK – 1074 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz –
konečné vyhodnocení a komentář
Zuzana Hůzová
EHK – série 1074 byla rozesílána do 62 laboratoří
16. 4. 2018.

ZÁVĚR

Hodnoceno bylo 62 pracovišť, které protokoly vrátily.

V této části testu pracovalo bezchybně 62 (100 %) laboratoří
a získalo plný počet 4 bodů. Všechny tedy tímto kolem prošly.

Hodnocení proběhlo na základě výsledků získaných mikroskopickou diagnostikou dvou vzorků stolice ﬁxované
formalinem a tří preparátů barvených trichromem.

Barvené roztěry:

Maximálně bylo možno získat 4 body za stolice a 8 bodů
za roztěry. K úspěšnému absolvování tohoto kola EHK bylo
zapotřebí dosáhnout v první části 4 body body a více než
3 body v části druhé.
KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM
Fixované vzorky stolic:
VZOREK A
negativní, vzorek obsahoval pylová zrna slunečnic
62 (100%) laboratoří výsledek určilo správně.
VZOREK B
vajíčka Ascaris lumbricoides. Ojediněle vajíčka
Trichuris trichiura a zcela ojediněle Necator americanus/
Ancylostoma duodenale – nález nebyl hodnocen.
62 (100 %) laboratoří výsledek určilo správně.
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VZOREK C
negativní, barveno trichromem
62 (100%) laboratoří výsledek určilo správně.
VZOREK D
cysty Entamoeba histolytica/dispar četnost A
Entamoeba hartmanni četnost B, barveno trichromem
Z 62 laboratoří výsledek správně určilo pouze 15 (24 %).
45 laboratoří neuvedlo cysty Entamoeba hartmanni,
13 chybně uvedlo přítomnost cyst Entamoeba coli.
Kamenem úrazu tohoto vzorku bylo nesprávné/chybějící
proměřování objektů.
VZOREK E:
cysty Giardia intestinalis četnost A, barveno trichromem
Z 62 laboratoří cysty správně identiﬁkovalo 62 (100 %).

