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Osobní zkuenosti
s preanalytickými cobaskami
Preanalytická èást laboratorního provozu nikdy nebyla v popøedí zájmu a moná není ani dnes.
To vak neznamená, e se zde neodehrává nic nezajímavého. Myslím, e modelovì jde o uspoøádání podobné lesnímu porostu. Ne kadá rostlina mùe ènìt do výin a pohlcovat sluneèní
záøení, i zastínìná spodní patra mají svùj význam. A v nìkterém smìru jsou dokonce nezastupitelná. Moná kvùli tomuto eru panujícímu pod korunami se mùeme i dnes setkat s rozliènými, ne zcela pravdivými povìstmi, je se týkají preanalytiky laboratoøe, která je takøka tradiènì ve stínu velikánù  analytických systémù.
Tøeba s tvrzením, e automatizace preanalytické fáze (a tím spíe postanalytické)
má význam pouze ve velkých laboratorních provozech s denním poètem vzorkù
více ne 1 000.
Kdyby to byla pravda, tak jsme se
10 let pohybovali mimo realitu a laborantky by dodnes ruènì tøídily vzorky maximálnì s pomocí nìjakého softwaru. K tomu vak natìstí nedolo, a tak jsme mohli více ne 10 let vyuívat zaøízení RSD
800, dodané firmou Roche. Loni nastal èas
na obmìnu.
Prostorové dispozice a rùznorodost
pouívaných analytických systémù prakticky vylouèily monost celistvého online øeení, propojení preanalytické a analytické èásti provozu do jednoho celku.
Volba padla na nástupce RSD 800, vylepený cobas p 612. Celý proces byl zahájen
prakticky stejnì jako pøed desetiletím. Petr
Kopecký, mající na starosti preanalytické
systémy Roche, nepatrnì pokozen zubem èasu, pøinesl skoro stejný vstupní
formuláø. Tabulku s mnoha zálokami, ve
které se definují zásadní parametry provozu. Od typù pouívaných zkumavek pøes
volitelné vybavení zaøízení, definice títkù
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vstupních i výstupních stojánkù, zkumavek a alikvotù a po seznam cílù (analytických systémù), jejich prioritu a monost
pøijímat v nich primární zkumavky. Tato
fáze vyplòování formuláøe je dosti dùleitá, nebo výroba jednoho alikvotu nìco
stojí. A ji z pohledu pøímých nákladù na
pièku, zkumavku, tak i na èas, který tøídièka potøebuje pro jeho vytvoøení, ale

1. Zkumavka
2. Optická závora
3. Zdroj infraèerveného
paprsku
Obr. 1

4. Pøijímaè
5. Nosiè zkumavky
6. Zpracování signálù

hlavnì na objem materiálu, který je pro nìj
nutný. Vèetnì mrtvého objemu zkumavky
pro daný analytický systém. Poèet cílù,
jejich priorita a pouití primární zkumavky
bez nadsázky výraznì ovlivòují efektivitu
celého laboratorního provozu vèetnì bezpeènosti. Vzorek, na který v prùbìhu zpracování sáhla lidská ruka, je zatíen násobnì vìtím rizikem chyby.
V produktových materiálech ke
cobas p 612 najdete, e systém zpracuje
a 1 400 vzorkù za hodinu. Pøedpokládejme, e èím více chcete vyrobit alikvotù,
tím více ukrajujete z onoho maximálního
výkonu. Zvyuje se rovnì pravdìpodobnost, e materiál vzorku nevystaèí na
vechny alikvoty. My mìli situaci jednoduí o tìch 10 let zkueností, ale stejnì
mi uniklo nìkolik detailù. Dosti podstatných.
Naprosto jsem podcenil význam nového prvku Laser-LLD, který infraèerveným
paprskem detekuje hladinu kapaliny ve
zkumavce. Zkumavka je na vstupu uchopena za víèko a pøi zasouvání do nosièe jí
projde laserový paprsek, který rozpozná,
zda je zkumavka zcentrifugována (krevní
koláè je dole), e má separaèní gel a jaká je

výka sloupce séra, moèi, plazmy. Teprve
po sputìní jsme docenili tuto inovaci
(Obr. 1).
Nejene prakticky bez rizika nabrání
krvinek mùeme pouívat zkumavky bez
separaèního gelu, vèetnì plazmových,
napø. pro stanovení PTH, laktátu, ale stroj
dopøedu ví, zda obsah zkumavky bude
staèit na vechna pracovitì a vekeré
poadované metody. Bìhem jednoho dne
tak prakticky zmizely problémy s pipetorem zanoøeným do separaèního gelu. Systém, ani by provedl jediný alikvot, s udivující pøesností vypoèítá objem séra i pøes
4 vrstvy títkù (Obr. 2).
Personál obsluhující Emilka  tak je
familiárnì p 612 oslovován  byl sice
zpoèátku znechucen zvýeným zaplnìním
chybového stojánku, kam jsou odkládány
primární zkumavky i s alikvotaèními zkumavkami, u nich je zjitìna sraenina
nebo nedostateèný objem (musí toti pøenáet materiál zbývající ve zkumavkách do
kepù a dokonèit distribuci a dát na vìdomí neuspokojeným cílùm, kde hledat primární zkumavku), záhy vak dámy pochopily, e ustaly reklamace z analytických
provozù a vlastnì to celé jde rychleji a ve
vìtím klidu.
Laser-LLD má i dalí pøínos. Lze toti
pouívat lacinìjí nevodivé pièky, bìnì
dostupné na trhu.
Vrátím se zpìt, do doby o nìco pozdìji, ne kdy nás opustil Petr Kopecký
s vyplnìným formuláøem. Pøesnìji o pùl
roku. Taková byla, a moná jetì je, èekací
doba na stroj vyrobený zákazníkovi na

míru. Pøijela bourací-stavìcí parta vybavená èasosbìrnou kamerou, která zachytila
likvidaci doslouivího RSA v odpoledních hodinách øíjnového ètvrtka a následující páteèní a sobotní montá, aby se
v pondìlí ve rozjelo v novém. Dùkazem

je asi dvacetiminutové èasosbìrné video.
Jeliko se uivatelské rozhraní prakticky
nezmìnilo, zácvik obsluhy byl velmi rychlý.
O dva týdny pozdìji pøijela centrifugaèní perla  cobas p 471, automatická
centrifuga. Tu èást malého dítìte ve mnì
stále baví pozorovat vechny kombinace
pohybù uchopovaèe, který kamerou identifikované typy zkumavek odebírá z Roche
stojánkù, vkládá do centrifugaèních buketù a souèasnì dokáe do stejného stojánku vracet stoèené zkumavky. Koncert pro
jednu ruku ve vhodnou chvíli proloí delím pohybem, kterým uchopí zaplnìný
centrifugaèní buket a zasune jej do centrifugy. To prostì nedokáu vìrohodnì popsat, na to se musíte pøijet podívat.
Podotýkám, e centrifugaèní modul byl
pøipojen za plného provozu. V jednu chvíli
jsme plnili p 612 stoèenými zkumavkami
a vzápìtí po restartu softwaru se z jedné
strany mohly vkládat Roche stojánky
s nestoèenými zkumavkami a z pøední
strany pùvodním vstupem zkumavky stoèené v externí centrifuze.
Zde byl zácvik ponìkud delí. I obslu-
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Obr. 3

Obr. 4
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ha je ponìkud sloitìjí. Pohyby stojánkù
a zkumavek jsou øízeny mnostvím senzorù, a tak kdy dojde k nìjaké chybì, tøeba
se odchlípnutý títek nalepí na vodicí dráhu a brání stojánku v pohybu, objeví se
v uivatelském rozhraní chybové hláení
z dotèeného senzoru, ale co se odehrálo,
na to musí obsluha pøijít sama. Nìkdy to
je oøíek.
Výkonnost preanalytické sestavy byla
záhy otestována dvouhodinovým výpadkem komunikace mezi LIS a softwarem obsluhujícím tøídièku v èase, kdy kulminuje
pøíjem vzorkù. Nikomu se nechtìlo do ruèního tøídìní, tak se jen vzorky centrifugovaly. Po odstranìní problému se nestoèené vzorky hrnuly do tøídièky pøes centrifugu a stoèené pøímo do p 612 souèasnì.
Výsledek je zachycen v grafech, kde luté
sloupce znaèí poèet ádanek zapsaných
do LIS v danou hodinu a modré sloupce
poèty ádanek prolých kontrolou, tedy
se vemi výsledky. Dolo k nepatrnému
opodìní (Obr. 3 a 4).
V neposlední øadì musím zmínit skuteènost, e tento systém mùe být napojen pøímo na LIS nebo pøes prostøedníka 
middleware, který nabízí irí paletu logických krokù pøi tøídìní. Bohuel je to vykoupeno jistou ztrátou, ztrátou samostatnosti. Alespoò v mém pøípadì, protoe
sám zasahovat a mìnit nastavení tøídièky
a middlewaru si moc netroufám. Kdy
jsem se ji dotknul flexibility uspoøádání
preanalytického systému, nemohu nevzpomenout diskuse na zaèátku plánová-

Obr. 5: Automatický násypník zkumavek BLM

ní obmìny strojového parku. Probírali
jsme monosti jednotlivých pøístrojù, zda
jen tøídièku p 612, nebo jestli se nám podaøí do místnosti nacpat i centrifugu. Bohuel nezbylo místo pro automatický násypník zkumavek BLM (Obr. 5). Zamítnuta
z prostorových dùvodù byla i dvojitá centrifuga, pøestoe panovaly obavy z prùchodnosti systému. Teprve pozdìji mì
potìila zpráva, e celý ná systém ji lze
pøímo napojit na analytickou linku pomocí
CCM modifikace výstupní èásti tøídièky.
To pro pøípad nìjaké konsolidace laboratoøí v jiných prostorách. V úvahách jsem
zabloudil i k nejmenímu preanalytickému
zaøízení, které jsem chtìl vpasovat do statimové laboratoøe, ale nakonec jsem se zalekl pøíli mnoha zmìn najednou.
Zcela mimo úvahy zùstala varianta
p 612 pro zpracování vzorkù pro genetické
laboratoøe. U ní je pohonným médiem pi-

petoru vzduch na rozdíl od klasické varianty, kde je to voda. Je to vcelku jasné,
protoe se pouívají pièky s filtry, co je
v jiných cenových relacích. Nicménì i tato varianta se údajnì bude v èeské kotlinì
instalovat.
Zcela na závìr si dovolím povzdechnutí. Kdyby laboratoøe nemusely utápìt
peníze v hromadách papírù a akreditaèních certifikátech, mohly by si za uetøené
peníze poøídit takováto zaøízení, která na
rozdíl od papírù zcela prokazatelnì zvyují
kvalitu. Systém provozovaný u nás má
mnoství variant rùzných velikostí
a schopností. Pro vechny platí, e vekeré informace vztahující se ke vzorkùm jsou
logovány, a dokonce jsou snímky zkumavek po urèitý èas uschovány v systému.
Zámìna, chyba v alikvotaci èi distribuci
mohou být zpùsobeny jen lidskou rukou,
a té se výraznì zmenil prostor.

Koncert pro jednu ruku cobas p 471 ve vhodnou chvíli proloí delím pohybem, kterým
uchopí zaplnìný centrifugaèní buket a zasune
jej do centrifugy. To prostì nedokáu vìrohodnì popsat, na to se musíte pøijet podívat.
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