EXTERNÍ HODNOCENÍ KVALITY

Zbývajících 5 diagnostických markerů je hodnoceno společně. Pokud účastník vyšetřuje 1–3 markery z této skupiny,
nesmí zaznamenat žádný chybný výsledek, při testování
4–5 markerů je tolerována jedna chyba. Neshodné výsledky
mohou být tolerovány rovněž v případě, kdy je zjevné, že
vznikly buď pouhým „překlepem“ při zadávání některé z položek do elektronického formuláře, nebo byly zapříčiněny
vlastnostmi použitého testu, které uživatel nemohl ovlivnit.

VÝSLEDKY ZÚČASTNĚNÝCH LABORATOŘÍ

Série EHK – 1152 obsahovala 5 vzorků, z nichž vzorky
A a E reprezentovaly probíhající HBV infekci (pozitivní
HBsAg), vzorky B a D stav po očkování (negativní HBsAg
i anti-HBc total, pozitivní anti-HBs) a vzorek C byl negativní
– viz tabulka 1. Celkem se testování účastnilo 128 pracovišť.

Dále se opět vyskytly případy správně provedených
vyšetření (tj. vyšetření se správnými číselnými hodnotami),
avšak s chybějícím či nesprávně přiřazeným závěrem. Na
tyto chyby (způsobené nepozorností či překlepy) byli účastníci upozorněni v komentáři.
Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
CEM – SZÚ

V sérii EHK – 1152 byla bodově postižena jediná laboratoř, která u markeru anti-HBs vykázala tři falešné reaktivity
(vzorky A, C a E). Skutečnost, že všechny tři neshodné
výsledky byly hraniční (hodnoty 11,2; 10,12 a 10,01 mIU/
ml), naznačuje individuální technický problém se soupravou
či analyzátorem Elecsys na tomto pracovišti.

EHK – 1153 Sérologie HAV

(PT#M/18-2/2020)

Pavel Fritz
Datum odeslání vzorků: 20. 10. 2020
Termín pro ukončení testování: 10. 11. 2020
Počet účastníků: 129
Počet vzorků: 3
Vyšetřované markery: anti-HAV total (IgG), anti-HAV IgM
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“
při zadávání některé z položek do elektronického formuláře,
nebo byly zapříčiněny vlastnostmi použitého testu, které
uživatel nemohl ovlivnit.
Vzorek
A
B
C

anti-HAV celkové
+
+
–

anti-HAV IgM
–
–
–

VÝSLEDKY TESTOVÁNÍ
Série EHK – 1153 se účastnilo celkem 129 laboratoří,
z nichž 4 testovaly pouze anti-HAV IgM, 1 pouze anti-HAV
total a 124 oba markery.
Neshodné výsledky, vedoucí ke ztrátě bodů, zaznamenaly celkem 4 laboratoře, přičemž ve všech případech šlo
o chyby u markeru anti-HAV total. První laboratoř vykázala
falešnou negativitu u vzorku B, druhá falešnou reaktivitu
u vzorku C. Těmto dvěma pracovištím bylo nabídnuto,
aby zbytkový materiál odeslala ke zpětnému přetestování
do referenční laboratoře (standardní postup pro vyloučení
záměny při balení vzorků v SZÚ). Poslední dvě laboratoře
(pracující testem Elecsys) provedly všechna vyšetření správně, ale k výsledkům přiřadily zrcadlově obrácené závěry
(„reaktivní“ místo „negativní“ a naopak). Tato nepozornost
znamenala pro obě hodnocení „neuspěla“.
Mgr. Pavel Fritz
NRL pro virové hepatitidy
CEM – SZÚ

EHK – 1154 Mikroskopická diagnostika střevních parazitóz –
konečné vyhodnocení a komentář
Zuzana Hůzová
Série EHK – 1154 byla rozesílána do 59 laboratoří
27. 10. 2020. Hodnoceno bylo 59 pracovišť, které protokoly
vrátily. Hodnocení proběhlo na základě výsledků získaných

mikroskopickou diagnostikou dvou vzorků stolice fixované
formalinem, dvou preparátů barvených trichromem a jednoho preparátu určenému k obarvení na kokcidie. Maximálně
481

ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE (SZÚ, PRAHA) 2020; 29(12)

bylo možno získat 4 body za stolice a 14 bodů za roztěry.
K úspěšnému absolvování tohoto kola EHK bylo zapotřebí
dosáhnout v první části více než 3 bodů a více než 6 bodů
v části druhé.
KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM

Entamoeba histolytica/dispar. Nejspíše tak byly chybně
vyhodnoceny nezralé cysty Entamoeba coli. Dvě laboratoře
vůbec neuvedly cysty Entamoeba coli či Endolimax nana.
Taktéž dvě laboratoře uvedly navíc přítomnost Entamoeba
hartmanni.
VZOREK E: oocysty Cyclospora cayetanensis četnost A

Fixované vzorky stolic:
VZOREK A: larvy Strongyloides stercoralis četnost A

55 (93 %) laboratoří výsledek určilo správně, 3 (5 %)
laboratoře neuvedly nález larev Strongyloides stercoralis,
jedna laboratoř (2 %) k tomu ještě navíc uvedla nález
Ancylostoma/necator. Díky těmto chybám celkem 4 laboratoře nesplnily limit první části série EHK-1154.
VZOREK B: vajíčka Hymenolepis diminuta četnost A

59 (100 %) laboratoří výsledek určilo správně. Ani pyl
slunečnic přítomný ve vzorku nikoho nezmátl.
ZÁVĚR
V této části testu pracovalo bezchybně 55 (93 %) laboratoří a získalo tak plný počet 4 bodů. 4 laboratoře nesplnily
limit první části kola 1 154.
Barvené roztěry:
VZOREK C: c ysty Giardia intestinalis četnost A
cysty Entamoeba histolytica/dispar četnost B
cysty Jodamoeba buetschli četnost C
cysty Endolimax nana četnost C
barveno trichromem

Z 59 laboratoří výsledek zcela správně určilo 26 (44 %).
Osmnáct laboratoří chybně neuvedlo přítomnost cyst
Jodamoeba buetschli, šestnáct laboratoří chybně neuvedlo
přítomnost cyst Endolimax nana. Šest laboratoří naopak
chybně uvedlo přítomnost cyst Entamoeba hartmanni. Jeden
bod byl strháván za neuvedení Entamoeba dispar (celkem
ve dvou případech). Devět laboratoří kombinovalo tyto
chyby v nejrůznějších variacích, ale pokud nechybovaly
i v dalším vzorku, ještě stále touto částí kola prošly. Obecně
ale přítomnost malých cyst tentokrát činila velké problémy.
VZOREK D: c ysty Endolimax nana četnost A
cysty Entamoeba coli četnost B
barveno trichromem

Z 59 laboratoří 47 (79,6 %) výsledek určilo správně. Jedenáct laboratoří chybně uvedlo přítomnost cyst
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Z 59 laboratoří výsledek zcela správně určilo 55 (93 %).
Tři laboratoře oocysty Cyclospora cayetanensis nenalezly
a dvě chybně uvedly přítomnost oocyst Cryptosporidium
sp. Obecně se ale laboratoře v diagnostice těchto preparátů
velmi zlepšily.
ZÁVĚR
Maximálního zisku 14 bodů v této části dosáhlo
25 (42 %) pracovišť. Šestnáct laboratoří (27 %) získalo
výborných 12 bodů. Pod limit šesti bodů se dostala jedna
laboratoř.
Konečné hodnocení 59 zúčastněných laboratoří:
STOLICE
počet bodů
počet laboratoří

limit 2,12
2
3

0
1

4
55

Průměr = 3,77 bodu, směrodatná odchylka = 0,82
průměr minus 2× sm. odchylka = limit 2,12
V této části uspěly všechny laboratoře, které získaly
více než 3 body.
ROZTĚRY
počet bodů
počet laboratoří

4
1

8
10

limit 5,89
9
10
11
1
5
1

12
16

14
25

Průměr = 11,6 bodu, směrodatná odchylka = 2,85
průměr minus 2× sm. odchylka = limit 5,89
V této části uspěly všechny laboratoře, které získaly
více než 6 bodů.
Podrobnější informace včetně obrazové dokumentace naleznete na webových stránkách: http://www.zuusti.cz/ehk/.

RNDr. Zuzana Hůzová
NRL pro dg. střevních parazitóz
zuzana.huzova@zuusti.cz

