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CentraBytes  

Reguły - Automatyczna 
interpretacja wyników

Cel: Algorytmy dla testów zakaźnych

Jakość, bezpieczeństwo, wydajność i terminowość dostarczania wyników są obecnie 
powszechnymi wymaganiami dla wszystkich testów klinicznych w laboratoriach. 
Rozwiązania automatyzacyjne i zarządzania danymi umożliwiły laboratoriom 
zbliżenie się do realizacji tych wymagań poprzez ustandaryzowanie procesów, 
uproszczenie przepływów zadań oraz ograniczenie czynności manualnych. 
Specjalistyczne narzędzia w oprogramowaniach pozwalają obecnie osiągnąć  
więcej w zakresie testów zakaźnych, w przypadku których wymagania jakościowe 
i z zakresu bezpieczeństwa są o wiele bardziej surowe. Krytyczne znaczenie ma dla 
nich zapewnianie zgodności z wymogami regulacyjnymi. W szpitalu Uniwersytetu 
Michigan, specjalistyczne algorytmy stosowane dla testów do wykrywania 
powierzchniowego antygenu wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBsAg)  
i przeciwciał przeciwko  wirusówi niedoboru odporności (HIV) pomogły naszemu 
laboratorium we wdrożeniu koncepcji “lean” i ustandaryzowaniu procesów,  
co pozwoliło nam osiągnąć wysoką jakość, terminowość wyników, zwiększyć 
wydajność i ograniczyć liczbę manualnych operacji wykonywanych na próbkach  
oraz zapewnić zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Algorytmy SMART naśladują i automatyzują procesy manualne

W naszym laboratorium analizatory immunochemiczne Siemens 
ADVIA Centaur® Immunoassay podłączone są do linii automatycznej ADVIA® 
LabCell® Automation Solution. W systemie zarządzania danymi CentraLink® Data 
Management System zaimplementowane zostały algorytmy dla testów HBsAg i aHIV, 
umożliwiające wykonywanie zleceń na tego typu badania wirtualnie, praktycznie bez 
konieczności interwencji pracownika laboratorium. Dzięki tym algorytmom, system 
CentraLink generuje zlecenia powtórnych testów i wybiera odpowiednią 
interpretację do raportu.

Informatyczna 
rewolucja  
w badaniach 
laboratoryjnych

Sue Stern
Szpital Uniwersytetu Michigan
Ann Arbor, Michigan
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Algorytm badań HBsAg ADVIA Centaur 

„Hot Zone”

Algorytm
SMART
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Wynik 
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testu wstępnego 

 
 

Zgłosić, jako 
niereaktywne

 

Przykładowo, algorytm HBsAg w systemie 
ADVIA Centaur® odtwarza procedurę 
manualną, która wcześniej wykonywana 
była przez pracownika laboratorium. Próbki 
analizowane były w ramach manualnego 
procesu., w którym pracownik wybierał te, 
które w początkowych testach dawały  
wyniki pozytywny, aby powtórzyć dla nich 
test w kolejnym cyklu, albo następnego 
dnia, albo kilka dni później. W zależności 
od wyników kolejnych testów, raportowano 
wynik jako  reaktywny albo niereaktywny.

Teraz, z użyciem algorytmu, testy wstępne 
wykonuje się w taki sam sposób, jak 
wcześniej. Następnie:

• Jeżeli wartość indeksu jest niższa, niż 1,0, 
wynik poddawany jest autoweryfikacji  
i raportowany jako niereaktywny.

• Jeżeli wartość indeksu jest większa, niż 
50 (jest to wartość predefiniowanej “hot 
zone”), wówczas wynik uznawany jest za 
reaktywny i poddawany autowalidacji 
oraz raportowany. Badanie kończy się  
w ciągu kilku godzin od pobrania próbki.

• Jeżeli wartość indeksu jest większa  
lub równa 1,0 i mniejsza lub równa 50, 
automatycznie zlecane jest ponowne 
przeprowadzenie testu w duplikacie.  
Wynik pozytywny uzyskany w jednym  
lub w obu oznaczeniach inicjuje 
test potwierdzający.

We wszystkich przypadkach próbki są 
przetwarzane i testowane automatycznie,  
a wyniki poddawane autowalidacji  
i raportowane bez konieczności  
interwencji pracownika laboratorium.



CentraBytes 3

ADVIA Centaur HIV 1/0/2 Enhanced Assay Algorithm
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Wirówka

Podobnie, algorytm dla testu HIV 1/0/2 
ADVIA Centaur® Enhanced Assay odtwarza 
procedurę manualną, która wcześniej 
wykonywana była przez pracownika 
laboratorium przy pomocy aparatury 
pozbawionej funkcji automatycznych. 
Po wstępnej analizie, pracownik zwykle 
wybierał reaktywne/pozytywne próbki, 
aby powtórzyć analizę w następnym cyklu. 
Pracownik sprawdzał wyniki powtórnych 
analiz dla każdej z próbek i ustalał, czy były 
one niereaktywne czy reaktywne. Wyniki 
badań pacjentów były następnie manualnie 
raportowane i weryfikowane dla każdej 
próbki.

Dzięki algorytmowi, obsługa manualna, 
określanie i raportowanie wyników zostały 
zastąpione przez wystandaryzowany  
i zautomatyzowany proces. Tak, jak  
w procesie manualnym, aby algorytm  
mógł funkcjonować, konieczne jest 
przejście nawiasów kontroli jakości  
(patrz schemat). Drugi nawias QC 
(zamykający) otwiera trzeci nawias QC.

• Jeżeli wartość indeksu jest niższa, niż 1,0 
to wynik uznawany jest za niereaktywny. 
Wynik jest raportowany i poddawany 
autowalidacji.

• Jeśli wartość indeksu jest większa 
lub równa 1,0, algorytm, na żądanie 
użytkownika, automatycznie odsyła  
próbki do odwirowania i powtórzenia 
analizy w duplikacie.

• Jeśli wartości indeksu z obu powtórzeń są 
mniejsze, niż 1,0 wynik próbki uznawany 
jest za niereaktywny lub negatywny i jest 
poddawany autowalidacji.

• Jeżeli jedna lub obie wartości indeksów 
z powtórzeń są większe lub równe 
1,0, wówczas wynik uznawany jest za 
reaktywny i zostaje odesłany do statywu 
do testów uzupełniających. W naszym 
przypadku, wynik reaktywny poddawany 
jest autowalidacji. Próbka zabierana jest 
ze wskazanego statywu przez pracownika 
laboratorium. 
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Pierwsze kroki z automatyczną 
interpretacją wyników

Automatyczna interpretacja wyników przez 
specjalnie opracowane algorytmy może 
usprawnić przepływ zadań dla testów 
chorób zakaźnych poprzez wyeliminowanie 
manualnych operacji na próbkach 
skracając tym samym czas oczekiwania na 
interwencję pracownika laboratorium oraz 
pozwala ograniczyć kontakt z próbkami 
testowanymi na choroby zakaźne. Poprawia 
to istotnie czas  uzyskania wyników 
badań. Algorytmy te zapewniają również 
jednakowe postępowanie dla wszystkich 
próbek HBsAg i HIV oraz ich wyników. 
To gwarantuje, że autowalidacja jest 
możliwa i bezpieczna. Co ważniejsze, 
system CentraLink śledzi każdą próbkę 
w poszczególnych etapach badania 
w laboratorium, począwszy od badań 
wstępnych, po powtórne i potwierdzające, 
zapewniając łątwą identyfikowalność 
każdego wyniku.

Z naszych doświadczeń wynika, że łatwo 
jest rozpocząć korzystanie z tych rozwiązań. 
Algorytmy zostały opracowane przez 
Siemens. Tak jak w przypadku każdego 
nowego testu lub procesu, walidacja i 
porównania są niezbędne, aby upewnić 
się, że pasuje to do wcześniej stosowanych 
metod.

Terminowe i wystandaryzowane testowanie. W tym przypadku reaktywny wynik HBsAg  
poniżej progu “hot zone” zostaje powtórzony w duplikacie. Test potwierdzenia planowany  
jest automatycznie, gdy oba testy powtórkowe okażą się reaktywne.

Niereaktywny dla przeciwciał HIV. Gdy początkowa wartość indeksu jest mniejsza, niż 1,0 wynik 
uznawany jest za niereaktywny lub negatywny i poddawany jest autowalidacji.

Reaktywne dla przeciwciał HIV. Zlecane będą testy uzupełniające.

Sue Stern, MS, MLS (ASCP), Administrative Healthcare Manager, 
Chemical Pathology Laboratory at the University of Michigan Hospital



Spółka Siemens Healthcare Diagnostics 
jest światowym liderem w dziedzinie 
diagnostyki klinicznej. Jej rozwiązania 
udostępniają pracownikom służby zdrowia 
w szpitalach, lekarzom specjalistom  
oraz laboratoriom lekarskim i punktom 
świadczenia usług medycznych informa-
cje, które są niezbędne dla stawiania 
precyzyjnych diagnoz, zapewniania 
odpowiedniego leczenia i monitoringu 
pacjentów. Nowatorska oferta nastawio-
nych na wysoką wydajność rozwiązań 
spółki oraz zindywidualizowana opieka 
nad klientem pozwalają usprawnić 
przepływ pracy, zwiększyć wydajność 
operacyjną oraz wspierają i usprawniają 
leczenie pacjentów.

CentraLink jest znakiem towarowym 
Siemens Healthcare Diagnostics, Inc.

Zależnie od zmiennych wymogów 
regulacyjnych niektóre produkty mogą  
być niedostępne w niektórych krajach.  
W kwestiach dostępności, prosimy  
o kontakt z Państwa miejscowym  
przedstawicielem handlowym.
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