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Abstract: In medical laboratories, which are increasing demands on the quality of work, its credibility and speed of analysis 
are progressively automated manual methods. Suitable automation solutions examinations native urine and subsequent 
microscopic analysis of urine sediment appears to be the introduction of urine analyzers Aution MAX AX-4280 (ARKRAY) and 
IQ TM 200 (IRIS). MAX AX-4280 replaces the native chemical analysis of urine, in which the detected pH and the presence of 
glucose, ketones, protein, bilirubin, blood, leukocytes and ascorbic acid. The big advantage is the possibility of determining 
the specific gravity. The analyzer works by turbidimetry and refractometer. IQ TM 200 (IRIS) is replaced by microscopic 
examination of urine sediment. Quantifies the 12 types of particles and their sub-categories, which can be found in the 
analysis of pathological samples. The measurement is based on the principle of flow cytometry.
We present the first experience with the utomation of tests and one-native urine most often solved problems during routine 
operation.

Prvé skúsenosti s automatizáciou vyšetrenia
natívneho moču amočového sedimentu

Vyšetrenie moču patrí k základným screeningovým vyšetreniam pacientov.

Najideálnejšie je použiť na vyšetrenie tzv. stredný prúd. Chemické vyšetrenie

zahŕňa vyšetrenie farby moču (to ešte i vizuálne pred začatím chemickej analýzy),

glukózy, ketolátok, bilirubínu, urobilinogénu, bielkovín, pH, špecifickej

hmotnosti moču, prítomnosť baktérií, dusitanov a krvi. Mikroskopické vyšetrenie

je zamerané na klasifikáciu a kvantifikáciu častíc ako su erytrocyty, leukocyty,

valce, kryštály, epitélie, kvasinky, baktérie a pod [1, 2, 3].

Mikroskopické vyšetrenie - robí sa z čerstvého moču (do 1 h po vymočení

ideálne prvý moč zo stredného prúdu), aby sa zabránilo rozpadu elementov. Pred

spracovaním je dôležité moč v skúmavke dôkladne premiešať a 10-násobne

zahustiť. Odpipetovať do skúmavky 5ml a centrifugovať 5 - 10 min pri 1500

otáčkach/min (Eppendorf centrifuge 5702 ML-PB, Rotofix 32 Hettich

Zentrifugen ML-MT), vyššia odstredivá sila môže rozrušiť formované elementy

[2]. Po centrifugácii odsajeme pipetou 4,5ml supernatantu (10-násobné

zahustenie) tak, aby sa nezvíril sediment (najideálnejšie do 5 minút od

odstredenia). Sediment rozptýlime do zvyšku supernatantu poklepaním na dno

skúmavky. Premiešanú vzorku nanesieme na podložné sklíčko (20µl) pipetou a

zakryjeme krycím sklíčkom (napr. 24 x 24mm, môžu byť i menšie) a pod

mikroskopom (my používame - Axiostar Plus, Carl Zeiss) sa orientačne hodnotí

celkový počet elementov na zorné pole v 1 ul (alebo na 1 zorné pole) (pri

zväčšení 200x, ocular 10x, objektív 20x). Zhodnotíme, či sú elementy v preparáte

rovnomerne rozložené a či sa v ňom vyskytujú valce. Pri zväčšení 400x (ocular

10x, objektív 40x) prezrieme 20 zorných polí. Počet nájdených elementov sa

udáva na 1 ul alebo na 1 zorné pole (tzv. arbitrárne jednotky) – [1, 2]. Sčítame

osobitne počet Leu, Ery, patologických valcov v 20 zorných poliach (∑) a

vypočítame priemerný počet elementov v jednom zornom poli x= ∑/20.

Vyšetrenie močového sedimentu sa používa v diagnostike akútnych a

chronických zápalových procesov v obličkách a močových cestách, ale aj v

diagnostike iných ochorení. V močovom sedimente za fyziologických okolností

nachádzame len ojedinelé epitélie a niektoré kryštály.

Najčastejšími patologickými súčasťami sedimentu sú erytrocyty,

bunky retikuloendotelového systému (leukocyty, makrofágy), epitelové

bunky, valce (leukocytárne, erytrocytárne, epitelové, hyalínové,

granulované, bunkové), kryštály (kalciumoxalátov, cystínu, tyrozínu atď.),

infekčné agens atď. V medicínskom laboratóriu sa neustále zvyšujú

nároky nielen na kvalitu práce, jej dôveryhodnosť, ale i rýchlosť daných

analýz. Močový analyzátor model IQTM 200 (výrobca Iris) a Aution MAX

AX-4280 (výrobca Arkray) bol na našom oddelení KLINICKEJ

BIOCHÉMIE s.r.o. ML-Martin technicky inštalovaný začiatkom júna

2015 (spoločnosť Eurolab Lambda a.s.) a v ML- Považská Bystrica marec

2015.

Analyzátor IQTM 200 od americkej firmy IRIS DIAGNOSTICS plne

automatizuje mikroskopickú analýzu moču (tzv. walk – away analýza).

Prístroj dokáže spracovať až 60 vzoriek za hodinu, kde klasifikuje

a kvantifikuje 12 typov častíc (erytrocyty, leukocyty, hyalínne valce,

ostatné valce, dlaždicové epitélie, iné epitélie, baktérie, kvasinky, kryštály,

zhluky leukocytov, hlien, spermie a artefakty). Ďalšia subkategorizácia je

možná u jednotlivých druhov častíc (napr. u valcov, epitélií, kryštálov

a pod.). Analyzátor pracuje s čerstvými jednorázovými natívnymi

vzorkami moču (necentrifugované a nefarbené [10]). Používajú sa čisté

(najlepšie sterilné) skúmavky s plochým dnom. Vzorky musia mať izbovú

teplotu. Pred meraním ich treba dobre premiešať. Minimálne množstvo

vzorky pre analýzu na IQ200 sú 3ml, na Arkray Aution min 2ml.

Maximálne množstvo celej vzorky nesmie prekročiť 6ml.

Je súčasťou kompletného systému močovej analýzy, nakoľko je

doplnený s analyzátorom Aution Max AX-4280, ktorý zabezpečuje

chemickú analýzu. Výstup výsledkov je spoločný. Obidva analyzátory sú

vybavené čítačkami čiarových kódov – pre ľahkú identifikáciu vzoriek

(skúmavka označená čiarovým kódom) a prepojene s LIS-om. Prístroje sú

prepojené softwarom a i mechanicky – pomocou mostíka. Aution Max

dokáže spracovať 225 vzoriek za hodinu, aspiruje 1ml jednorázového

natívneho moču, vyšetruje parametre obsiahnuté na reagenčných

testovacích prúžkoch (stripoch) Aution Sticks (glukóza, bielkovina,

bilirubín, urobilinogén, pH, krv, ketóny, nitrity, leukocyty) ale i farbu,

zákal (turbidita) / prístroj rozozná celkovo 23 farebných odtieňov /

a špecifickú hmotnosť kvantitatívne (vstavaný refraktometer). Obsluha len

vloží racky so vzorkami na podávač (max. 100 vzoriek naraz). Zásobník je

na 200 stripov. Vzorka sa automaticky premieša aspiračnou ihlou

(opakovaným nasatím a vypustením vzorky v skúmavke). Vzorky, ktoré sú

viskózne, s viditeľnou hematúriou, alebo zakalené sa spracúvajú

manuálnym postupom (riediace postupy-Dilutions). Je tu určitá

automatická teplotná kompenzácia, ktorá umožňuje merať vzorky

v teplotách od 10-30°C. Abnormálne zafarbenie (napr. po požití liekov,

drog) je detekované s výkričníkom. Údržba je nenáročná – denne sa čistia

zásobník stripov a odpadový box na použité stripy, vrátane premývacieho

cyklu (START-UP), likvidácia tekutého odpadu (dľa potreby).

Princíp merania IQTM 200 - vzorka (0,95ml –objem nutný k

premiešaniu) je po premiešaní aspirovaná ihlou do planárnej prietokovej

kyvety, kde po pridaní pracovného roztoku (obsahuje azid sodný, chlorid

sodný a alkyl alkoholy) prebieha digitálne snímanie častíc obsiahnutých

vo vzorke. Sofistikovaný software jednotlivé časti porovnáva na základe

výrobcom preddefinovaných kritérií s databázou uloženou v pamäti

počítaču. Výstupom sú jednotlivé snímky častíc, zaradené do príslušných

kategórií a číselne vyjadrené ich koncentrácie vo vzorke (počet

častíc/uL)- čím odpadáva nutnosť manuálnej mikroskopie. Hotové

zakceptované výsledky sú prenášané do LIS-u online po kontrole alebo

sa uložia na posúdenie personálom.

Pred zavedením do rutinnej prevádzky sme robili porovnania oboch

analýz. Automatická klasifikácia má naozaj vysokú spoľahlivosť a tak

sme sa posunuli ďalej k automatizácii močových analýz. Pripojenie na

LIS (konfigurácia v FOL, testovanie komunikácie medzi analyzátorom

a FOL) prebehlo bez komplikácií a začali sme zaškoľovať obsluhujúci

personál.

Tabuľka Hodnotenie nálezou získaných mikroskopickou

analýzou a analyzátorom

Užívateľský software je zrozumiteľný, či už na základnej alebo

vyššej úrovni obsluhy. Umožňuje rôzne možnosti zadefinovania

vlastných pravidiel prevádzky a hodnotenia výsledkov spracovaných

vzoriek [6].

Čo sa týka vlastných nadstavení, existuje možnosť automatického

prenosu AUTO-RELEASE (automatické uvoľňovanie výsledkov do

LISU), kde sa vzorky bez patologického nálezu automaticky zvalidujú

prístrojom a prenesú do LISu. Túto možnosť nevyužívame. Vzorky

musia prejst validáciou (Accept) obsluhujúcim pracovníkom a to po

posúdení chemického i morfologického nálezu častíc súčastne [6].

Nápomocné sú viaceré hlásenia resp. možnosti, ktoré sú v ponuke napr.

alarmy (ktoré rýchle upozornia na vzniknutý problém, FLAGS.

Najväčsí problém bol pri preraďovaní a hodnotení elementov, najmä

nesprávnym zaradením automatickým systémom, ktorý po zaškolení

všetkých pracovníkov ustal. Spomínam si ako sme diskutovali, čo

považujeme za bubliny, tukové častice, erytrocyty, či valce, ktoré

nasnímal prístroj, sú naozaj hyalínne, granulované, či sa jedná naozaj

o amorfné soli a pod. Toto všetko sme zo začiatku porovnávali

s manuálnym mikroskopickým vyšetrením moču, avšak potvrdilo sa

nám, že negatívny moč bol naozaj negatívny, resp. patologický moč

sedel tak či tak. Každý, kto si zažil manuálne mikroskopovanie usúdil,

že sa mu ľahšie prechádza na nový typ analyzátora, kde získava ďalšie

skúsenosti. Výhodou je najmä spojenie chémie a mikroskopie do jednej

linky, nakoľko chémiu si vyšetrovali lekári v ambulanciách a teraz je to

pre nich jednoduchšie.

Pracovné problémy ktoré sme riešili počas zavedenia do prevádzky

boli napr. zadrhávanie stripov (dokonca odtrhávali sa detekčné políčka

stripov) pri presune z podávača stripov, po jeho oprave nám veľmi

pomohol problém so zadrhávaním odstrániť stlačený vzduch (Difuzer).

Podarilo sa nám nepozornosťou vyliať rack so vzorkami moču, kde bol

potrebný zásah servisného technika, ktorý vyčistil zatečený vzorkový

podávač Aution Max a nadstavil ho, pretestovanie bolo sériou

kontrolných meraní. V lete 2016 sa nám začala objavovať chyba Crash

detection error. Bol potrebný zásah servisného technika, ktorý opravil

„crash“ snímača ihly analyzátora a pretesnil hadičkový systém. Nakoľko

bol problém aj s vyššou hlučnosťou analyzátora, nutná bola i výmena air

pumpy a prístroj sa pretestoval. Občas sa stane, že nevýjde FOCUS,

vtedy ako prvá pomoc poslúži preplach predfiltra (IQ200), po

opätovnom na pevno našroubovaní treba dávať pozor, aby ste si

neodstránili špeciálne teflónové zakončenia na hadičkách vedúcich do

a z predfiltra a sledovať, či cez hadičky neprúdia bublinky. Ináč postup

treba opakovať. A netreba zabudnúť pri hláške No strip/ príp. Marker not

found skontrolovať, či ste náhodou nezabudli doplniť stripy do

zásobníka. Treba si davať pozor na priame slnečne svetlo, ktoré može

vadiť čítačke kódov a vysokú teplotu v miestnosti (nad 28°C; meriame

teplomerom, používame klimatizáciu v miestnosti).

Týždenná údržba spočíva v čistení podávača stripov, detektora

skúmaviek a optických senzorov, okienka čítačky čiarových kódov.

Mesačná – čistenie premývacej komôrky aspiračnej ihly, čistenie filtrov

premývacieho roztoku, čistenie vnútorných filtrov a o zvyšok sa

postarajú servisní technici.

Erytrocyty

Hodnotenie Mikroskop ery/zorné pole IQ 200 ery /µl moča

negat ˂ 4 0-10

pozit ˃ 5 ˃10

Leukocyty

negat ˂ 8 0-15

pozit ˃ 10 ˃16


