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Szanowni Państwo!

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy Państwu  
życzenia miłości, spokoju, wszelkiego dobra.  
Abyśmy dla siebie nawzajem byli pełni życzliwości i zrozumienia.  
A także życzenia wszelkiej pomyślności zawodowej i prywatnej  
w Nowym Roku.

W trakcie ostatniego Kongresu ESC w Szkokholmie  Roche Diagnostics sponsorował 
sesję satelitarną poświęconą wysokoczułym testom do oznaczania troponiny T (hs TnT). 
Pełne nagranie wykładów prezentowanych przez znanych specjalistów kardiologicznych: 
Christiana Müllera,  Evangelosa Giannitsisa  i  Jamesa Januzziego można posłuchać 
i obejrzeć on-line na stronie 
http://www.roche-diagnostics-cardiac-tnt-hs-esc-satellite-symposium-2010.com
 
Sesja była prowadzona przez  prof. Hugo Katusa i prof. Allana Jaffe. W wykładach 
potwierdzono wszystkie zalety stosowania testów wysokoczułych do oznaczania TnT:
●		znaczne przyspieszenie czasu diagnostyki zawału serca
●		lepszą wartość w rokowaniach przy ostrych zespołach wieńcowych
●		możliwość stratyfikacji ryzyka u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową
●		spełnienie kryteriów jakościowych określonych w rekomendacjach i wytycznych 

towarzystw kardiologicznych.

Zachęcam również do lektury bieżącego numeru, gdzie znajdą Państwo informacje na temat 
ciążowego białka osocza A (PAPP-A), przydatności oznaczeń RKZ na oddziałach intensywnej 
opieki neonatologicznej, postępów w dziedzinie PHC oraz drugą część artykułu  
nt. maksymalizacji wydajności laboratorium immunohistochemicznego. Życzę miłej lektury.

Z poważaniem,

Andrzej Banaszkiewicz
wraz z zespołem RDP

2

3–6

7–10

11–13

14–16

Aktualności

Spis tre ści:

Aktualności

Ciążowe białko osocza A (PAPP-A) 
jako marker kardiologiczny w ostrych 
zespołach wieńcowych

Zarządzanie analizatorami parametrów 
krytycznych przez Internet (on-line)

Maksymalizacja wydajności 
laboratorium immunohistochemicznego 
– cz. 2

Koniec z jednakowymi metodami 
leczenia różnych chorych!
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Struktura I zNaczeNIe fIzjoLogIczNe
PAPP-A (pregnancy-associated plasma protein A) jest glikoproteiną o dużej masie 
cząsteczkowej (około 200 kDa) syntetyzowaną przez łożysko. Należy ono do grupy 
metaloproteinaz wiążących cynk.1 U ciężarnych kobiet występuje w osoczu jako 
heterotetramer złożony z dwóch podjednostek PAPP-A związanych kowalencyjnie z dwoma 
podjednostkami prekursora głównego białka zasadowego eozynofilów (proMBP) pełniącego 
rolę inhibitora PAPP-A (rycina 1). PAPP-A działa jako swoista proteaza białka wiążącego 
insulinowy czynnik wzrostu (Insulin Factor Binding Protein, IGFBP-4). Uwolniony IGF 
odgrywa istotną rolę we nasilaniu różnicowania komórek i ich proliferacji w wielu systemach 
biologicznych. Bierze on udział m.in. w mio- i osteogenezie.2 Zatem PAPP-A pośrednio 
wzmaga te procesy.3

Oznaczanie PAPP-A występującego w formie heterotetrameru (htPAPP-A) u kobiet w ciąży 
służy jako badanie przesiewowe do wykrywania zespołu Downa u płodu.4 Ponadto 
stężenie PAPP-A w surowicy krwi w pierwszym trymestrze ciąży wykazuje zależność z wagą 
urodzeniową noworodka, co, innymi słowy, oznacza, że niskie jego stężenia przewidują niską 
wagę.5, 6

PAPP-A wytwarzane jest także przez inne komórki niż pochodzące z łożyska np. fibroblasty 
skóry, osteoblasty i in. Synteza PAPP-A w układzie krążenia odbywa się w śródbłonku 
naczyniowym i komórkach mięśni gładkich tętnicy a jego obecność w makrofagach wynika 
z wiązania i internalizacji tego białka.7

PAPP-A – znAczenie w oStrych zeSPołAch wieńcowych 
Na znaczenie PAPP-A jako markera ostrych zespołów wieńcowych (OZW) zwrócono uwagę 
po wykryciu tego białka w niestabilnych blaszkach miażdżycowych pacjentów zmarłych nagle 
z przyczyn sercowo-naczyniowych. Podwyższone stężenia PAPP-A stwierdzono jednocześnie 

ciążowe białko osocza A (PAPP-A)  
jako marker kardiologiczny  
w ostrych zespołach wieńcowych 
Wiesław Piechota, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Instytutu Medycznego  
w Warszawie

cobas® 6000
·  zintegrowany system  
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·  system  

immunochemiczny 
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dla średnich i dużych 
laboratoriów

rycina 1. Struktura ciążowego białka osocza 
A (PAPP-A) 
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w surowicy pacjentów z zawałem serca i niestabilną dławicą piersiową.8 Następne badanie 
potwierdziło wzrost zawartości PAPP-A w blaszkach miażdżycowych, przy czym jego ilość była 
znacznie większa w blaszkach niestabilnych i pękniętych niż w stabilnych.9

 
Okazało się, że PAPP-A u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym występuje w nieco innej 
formie niż u kobiet ciężarnych. Jest to mianowicie homodimer złożony z dwóch identycznych 
podjednostek PAPP-A (dPAPP-A) nie połączony z proMBP.10

Uważa się, iż zwiększenie osoczowego stężenia PAPP-A w ostrych zespołach wieńcowych 
(OZW) jest rezultatem jego uwolnienia z pękniętych blaszek miażdżycowych. Zatem PAPP-A 
zdaje się być markerem pękniętej lub ulegającej dezintegracji blaszki miażdżycowej. 
PAPP-A przypisuje się rozmaite role fizjopatologiczne. Jedna z koncepcji zakłada, iż białko to 
działa jak metaloproteinaza powodując degradację macierzy zewnątrzkomórkowej, co z kolei 
przyczynia się do destabilizacji blaszki miażdżycowej.11

 Jeszcze inny pogląd sugeruje, że PAPP-A stanowi bezpośredni lub pośredni (poprzez IGF) 
mediator niekorzystnych zdarzeń zapalnych w aterogenezie przyczyniając się w ten sposób 
do destabilizacji blaszki miażdżycowej. 

PAPP-A – marker wspomagający wczesną diagnostykę ostrych zespołów 
wieńcowych
W pionierskiej, już wspomnianej, pracy Bayes-Genisa i wsp.8, wykazano wzrost stężenia 
surowiczego PAPP-P w niestabilnej chorobie wieńcowej i zawale mięśnia sercowego oraz 
zwiększoną jego zawartość w niestabilnych blaszkach miażdżycowych. Mimo nielicznej 
grupy pacjentów z OZW (n=37) obliczono punkt odcięcia PAPP-A (10 mIU/L) identyfikujący 
tych pacjentów z czułością 89,2% oraz swoistością 81,3%. Godny odnotowania jest fakt, 
iż stężenie PAPP-A nie było związane z zwiększeniem stężęń troponiny I (TnI) i kinazy 
kreatynowej (CK-MB). Sugeruje to, że PAPP-A może mieć zastosowanie diagnostyczne 
w identyfikowaniu pacjentów z OZW bez wykrywalnej martwicy mięśnia serca. 
W kilku następnych, dobrze udokumentowanych badaniach z udziałem pacjentów z ostrym 
zespołem wieńcowym potwierdzono wzrost stężenia PAPP-A. Lund i wsp.12 włączyli do 
badania 136 pacjentów z OZW, u których nie wykryto troponiny I w ciągu 24 godzin od 
przyjęcia do szpitala. Mierzyli oni PAPP-A przy przyjęciu do szpitala i w przedziale czasu do 
24 godzin od przyjęcia. Wykazali istotnie wyższe stężenia PAPP-A u pacjentów z niestabilną 
chorobą wieńcową w porównaniu z grupą kontrolną oraz pacjentami ze stabilną chorobą 
wieńcową. Ci sami autorzy w swej następnej pracy13 badając pacjentów z zawałem serca 
z uniesieniem odcinka ST (STEMI) stwierdzili, że średnie stężenia PAPP-A osiągają najwyższe 
wartości w pierwszej godzinie hospitalizacji, które następnie opadają szybko w ciągu 
następnych 3 godzin i powracają do wartości blisko prawidłowych do 12 godzin od przyjęcia. 
Kinetyka taka jest spójna z założeniem o uwalnianiu PAPP-A z pękniętej blaszki miażdżycowej. 
Stężenie PAPP-A w momencie przyjęcia nie było skorelowane z stężeniem CRP ani troponiny I. 
Ostatnie badania potwierdzają diagnostyczną wartości PAPP-A w ostrych zespołach 
wieńcowych. Iversen i wsp.14 oznaczali PAPP-A oraz troponinę T i CK-MB u 354 kolejnych 
pacjentów z zawałem serca z uniesieniem ST (STEMI) poddanych przezskórnej interwencji 
wieńcowej (PCI). Średnie stężenie PAPP-A było wyraźnie podwyższone u pacjentów 
z zawałem (27,6 mIU/L, przy górnej granicy wartości referencyjnych dla krwiodawców  
4 mIU/L). Czułość diagnostyczna PAPP-A dla STEMI w czasie poniżej 2 godzin od przyjęcia 
była wyższa (93%) niż CKMB (60%) i troponiny T (61%). Z powyższego badania wynika, że 
we wczesnych stadiach zawału z uniesieniem ST ciążowe białko osocza A wydaje się być 
czulszym diagnostycznie markerem zawału niż CKMB i troponina T.
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PAPP-A jako czynnik prognostyczny w ostrych zespołach wieńcowych 
Wartość prognostyczna PAPP-A w ostrych zespołach wieńcowych zdaje się mieć nawet 
większe znaczenie niż przydatność diagnostyczna. W omawianej już wcześniej pracy Lund 
i wsp.12 jako pierwsi wykazali przydatność prognostyczną PAPP-A. W ciągu 6 miesięcy 
obserwacji 136 pacjentów z troponino-ujemnym OZW odnotowali oni 26 powikłań w postaci 
zgonu sercowego, zawału serca lub potrzeby rewaskularyzacji (łączny punkt końcowy). 
Powyżej punktu odcięcia 2,9 mIU/L stężenie PAPP-A było niezależnym i silnym predykatorem 
tych niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (skorygowane ryzyko względne, 
RR, wynosiło 4,6; 95% przedział ufności (PU) 1,8–11,8; p<0,002). Zatem marker ten jest 
przydatny w stratyfikacji ryzyka u pacjentów z podejrzeniem zawału serca nawet w sytuacji 
niepodwyższonych troponin.
Najbardziej wyczerpujące badanie prognostycznej roli PAPP-A w ostrych zespołach 
wieńcowych przeprowadzili Heeschen i wsp.11 na materiale 547 pacjentów z ostrym 
zespołem wieńcowym potwierdzonym angiografią wieńcową (uczestnicy badania CAPTURE) 
oraz heterogennej grupy 644 pacjentów z bólem w klatce piersiowej (bez uniesienia ST) 
diagnozowanych na izbie przyjęć. U wszystkich pacjentów oznaczano PAPP-A oraz inne 
markery m.in. troponinę T oraz markery zapalenia i aktywacji płytek (CRP, rozpuszczalny 
ligand CD40, sCD40L) w ciągu średnio kilku godzin od początku objawów. W pierwszej 
grupie pacjentów (z potwierdzonym OZW) przez następne 6 miesięcy rejestrowano 
twarde punkty końcowe w postaci zgonów i zawałów serca. W tej właśnie grupie 
pacjentów podwyższone stężenia PAPP-A (>12,6 mIU/L) wskazywały na zwiększone ryzyko 
wymienionych powikłań (iloraz szans 2,44; 95% PU 1,43–4,15); p<0,001). Statystycznie 
istotny wzrost ryzyka niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych występował wcześnie, 
już w okresie hospitalizacji, a istotność tego wzrostu zwiększała się z upływem czasu 
(rycina 2). Skumulowana częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów z niskimi 
stężeniami PAPP-A wynosiła w ciągu 6 miesięcy 7,9% w porównaniu z 17,4% wśród 
pacjentów z wysokimi poziomami tego markera. Kiedy analizę ograniczono do troponino-
ujemnych pacjentów z OZW podwyższone stężenie PAPP-A nadal identyfikowało podgrupę 
pacjentów wysokiego ryzyka (iloraz szans 2,72; 95% PU: 1,25-5,89; p<0,009). 
Analogiczna ocena znaczenia PAPP-A w drugiej grupie (n=644) pacjentów z bólem w klatce 
piersiowej potwierdziła, iż marker ten wiarygodnie identyfikuje pacjentów wysokiego ryzyka 
w bardziej heterogennej populacji (skorygowany iloraz szans 2,32 (95% PU 1,32-4,26; 

rycina 2. związek pomiędzy kwintylami 
stężeń PAPP-A w osoczu i częstością 
zgonów i zawałów serca w rozmaitych 
momentach obserwacji pacjentów  
z ostrymi zespołami wieńcowymi 
(n = 547, CAPTURE study; p – istotność różnic 
między kwintylami).
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P=0,69

P=0,019

P=0,008
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PAPP-A
(kwintyle)
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p<0,008). Natomiast wśród pacjentów z ujemnymi wynikami (lub niskimi stężeniami) TnT, 
sCD40L i PAPP-A ryzyko sercowo-naczyniowe było bardzo niskie (3% częstość zdarzeń 
w ciągu 30 dni; bez zgonów). 
Wartość predykcyjna PAPP-A była niezależna od obecności markerów martwicy (TnT), 
zapalenia i aktywacji płytek krwi. Praca Heeschena i wsp. rozstrzygająco potwierdza istotną 
rolę prognostyczną PAPP-A w ostrych zespołach wieńcowych opierając się na dużej liczbie 
przypadków i wiarygodnej, czułej immunochemicznej metodzie pomiaru tego białka 
(analizator Elecsys Roche Diagnostics). 

PodSumowaNIe
Dotychczasowe badania dostarczają licznych dowodów diagnostycznej i prognostycznej roli 
ciążowego białka osocza A (PAPP-A) w ostrych zespołach wieńcowych – w zawale mięśnia 
sercowego (STEMI i NSTEMI) i niestabilnej chorobie wieńcowej. Uważa się, że wzrost ten 
jest spowodowany uwalnianiem PAPP-A z niestabilnych blaszek miażdżycowych. Jest to 
zatem marker niestabilności blaszek miażdżycowych. W ostrych zespołach wieńcowych 
PAPP-A pojawia się we krwi bardzo wcześnie – w zawale z uniesieniem ST stężenie 
PAPP-A osiąga maksimum już po 1 godzinie od przyjęcia do szpitala a następnie opada 
szybko i powraca do wartości blisko prawidłowych do 12 godzin od przyjęcia. Wczesna 
czułość diagnostyczna PAPP-A (poniżej dwóch godzin od przyjęcia) osiąga około 90% i jest 
wyższa od czułości troponin (dla TnT 60%). Wzrost stężenia PAPP-A w ostrych zespołach 
wieńcowych występuje niezależnie od obecności markerów martwicy miokardium i, tym 
samym, ułatwia identyfikację pacjentów z niestabilną chorobą wieńcową (bez martwicy 
mięśnia serca). Jeszcze ważniejsza jest wartość prognostyczna PAPP-A w ostrych zespołach 
wieńcowych. Wśród pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i podwyższonym 
stężeniem PAPP-A częstość niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (zgon, zawał 
serca) jest ponad dwukrotnie większa niż wśród pacjentów z niskimi stężeniami tego 
markera. Dotyczy to również pacjentów bez wzrostu stężenia troponiny. Zatem PAPP-A 
jest silnym i niezależnym predykatorem takich zdarzeń. Wzrost ryzyka występuje wcześnie 
(w okresie hospitalizacji) i utrzymuje się wiele miesięcy po niej. Szczególnie duże znaczenie 
przypisuje się PAPP-A w stratyfikacji ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w populacji 
pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez biochemicznego potwierdzenia martwicy 
mięśnia serca.Piśmiennictwo dostępne w redakcji

1 2
1  nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

– analizatory cobas e

2  Kompaktowe opakowania odczynników 
gotowych do użycia 
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zarządzanie analizatorami parametrów 
krytycznych przez internet (on-line) 

Anna Sędziak, Specjalista ds. Jakości Centralnego Laboratorium, Ginekologiczno-Położniczy 
Szpital Kliniczny, UM Poznań

W Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym zainstalowano analizatory 
gazometryczne typu cobas b 121 i 221. Analizatory te znajdują się w 3 oddalonych od 
siebie pomieszczeniach na różnych oddziałach. Wszystkie analizatory zostały objęte 
kontrolą i zarządzaniem systemem informatycznym cobas bge link. Komputer zarządzający 
umieszczono w Centralnym Laboratorium. 
Uruchomienie cobas bge link jest proste i odbywa się przy pomocy hasła, co w dzisiejszych 
laboratoriach jest nieopisaną zaletą w zakresie bezpieczeństwa zarówno danych pacjentów, 
jak i analizatorów. W zależności od przyznanych uprawnień i kompetencji personelu 
otwierany jest moduł na poziomie administratora, gościa, użytkownika wyższego rangą, 
użytkownika serwisowego czy standardowego użytkownika. Wynika z tego dostępność 
funkcji w zależności od profilu użytkownika w tym możliwość zmiany hasła. Zawsze 
widoczna jest nazwa ostatniego operatora pracującego w systemie.
Strona główna zawiera obrazy wszystkich zainstalowanych gazometrów z podziałem na 
oddziały (miejsca), w których się znajdują. Jest ona bardzo czytelna i widoczna dla osoby 
kontrolującej i odpowiedzialnej za pracę analizatorów. Oznakowanie pojawiające się 
w ikonach poszczególnych analizatorów umożliwia stałą ich kontrolę nawet podczas pracy 
rutynowej na innych stanowiskach. 
Wyraźny czerwony krzyżyk w lewym górnym rogu ikony analizatora jest sygnałem 
błędu. Zabarwienie obrazka całego analizatora na kolor czerwony wskazuje na 
ingerencję z zewnątrz. Zegarek wraz ze śrubokrętem wskazuje na wykonywanie 
czynności konserwacyjnych w analizatorze. Podświetlone na kolor czerwony skróty 
informują o nieskalibrowanych parametrach, ważności kontroli jakości, braku lub 
przepełnieniu butli zawierającej odczynniki, ewentualnych brakach w module AutoQC. 
Takie, przykładowe, widoczne na ekranie znaki w sposób jasny i rzucający się w oczy 
informują o stanie analizatorów, umożliwiając tym samym natychmiastową reakcję osoby 
nadzorującej. 
Pogrupowanie ikon analizatorów jest adekwatne do ustawienia poszczególnych 
gazometrów w zależności od potrzeb szpitala. Program cobas bge link umożliwia 
wprowadzanie dowolnej liczby lokalizacji, dowolnego nazewnictwa w zależności od 
potrzeb użytkowników, jak i umieszczenie wymaganej ilości analizatorów. Należy pamiętać, 
że lokalizacja analizatorów, nazewnictwo pomieszczeń może być przez użytkownika 
zmieniane w zależności od potrzeb. Taki układ powoduje ułatwienie w nadzorze 
i zarządzaniu poszczególnymi analizatorami.
Zmiany są wprowadzane w sposób prosty aczkolwiek kontrolowany dzięki ściśle określonym 
kompetencjom i uprawnieniom przypisanym profilom użytkowników a zdefiniowanym 
przez system cobas bge link. Tylko administrator ma możliwość dokonywania zmian 
strategicznych dla funkcjonowania Centralnego Laboratorium.
Kolejnym polem widocznym na ekranie głównym cobas bge link jest pole błędów. 
Podzielone jest na dwie ikony. Na żółto po prawej stronie ekranu widoczne są nowe błędy 
wraz z datą i godziną ich powstania. Natomiast po lewej stronie ekranu umieszczone są 
oznaczone na czerwono błędy krytyczne uniemożliwiające pracę analizatorów. W tym 
miejscu można uzyskać informacje na temat szczegółów zaistniałego problemu. Po kontroli 
i usunięciu przyczyn przez osobę odpowiedzialną za analizatory możliwe jest wykasowanie 
informacji o zaistniałych błędach z panelu głównego systemu cobas bge link. 
W nagłówku umieszczony jest dostęp do ustawień (setupu), pomocy w zakresie całego 
oprogramowania oraz linków internetowych firmy Roche.
Pasek menu zawiera dostęp do okna szczegółowego statusu, historii logowania i pomocy. 
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Kolejna informacja zawarta na stronie głównej to status analizatorów. Podany jest tutaj 
ogólny status analizatorów. W momencie dokonania wyboru ikony określonego analizatora 
możliwa jest kontrola interesujących operatora szczegółów stanu urządzeń.
Poniżej widoczne jest połączenie z oprogramowaniem LIS/HIS, a także informacje na 
temat ważności licencji. Okno statusu systemu umożliwia dokonywanie odpowiednich 
dla użytkownika ustawień oprogramowania LIS/ HIS, języka w którym pracuje system, 
ustawień operacyjnych, a także ustawień urządzeń. Te ustawienia dostępne są jedynie dla 
administratora systemu.
Okno ustawień interfejsu LIS/HIS umożliwia zdefiniowanie sposobu transmisji i połączeń 
z oprogramowaniem LIS/HIS poprzez wprowadzenie danych systemowych łączących 
z komputerem głównym oraz pozostałymi urządzeniami.
Kolejne okno daje możliwości zmiany języka, którym posługuje się użytkownik. Następuje 
ona automatycznie i natychmiastowo. Tryb wykonania jest prosty i przystępny dla operatora.
Okno ustawień operacyjnych umożliwia proste tworzenie, zmiany i usuwanie kont 
użytkowników systemu cobas bge link, blokowanie bądź odblokowywanie istniejących już 
kont w zależności od potrzeb i zmian personalnych zachodzących w laboratorium, tworzenie 
profili użytkowników analizatorów cobas b 121 oraz cobas b 221.
Ustawienia urządzeń jest również oknem łatwym do obsługi. Wprowadzenie IP jest proste 
i nie wymaga od administratora (zazwyczaj diagnosty) skomplikowanej wiedzy technicznej, 
a także wielu czynności dodatkowych. 
Kolejne dostępne dla administratora okno to okno oznaczeń stanu urządzeń. Znajdują się 
tutaj wszystkie ikony pojawiające się we wcześniej widocznych na ekranie głównym ikonach 
identyfikacyjnych dla poszczególnych analizatorów. Pojawiają się tu informacje sygnalizowane 
hasłami, na przykład: podłączenie przez TCP, podłączenie do portu seryjnego, zdalna kontrola 
analizatora, nierozwiązany błąd analizatora, wykonać zaplanowaną czynność obsługi, wszystkie 
parametry skalibrowane, parametr nieskalibrowany, wszystkie parametry z ważną kontrolą 
jakości (QC), wszystkie odczynniki pełne, braki w module AutoQC itp. Dzięki takim oznaczeniom 
system informacyjny okna głównego jest widoczny i czytelny podczas rutynowej pracy. 
W przypadku potrzeby kontroli określonego analizatora gazometrycznego możliwe jest 
wykonanie jej ze stanowiska cobas bge link. 
Wgłębiając się w bazę danych określonego analizatora możliwe jest uzyskanie informacji na 
temat:
●		stanu parametrów (wybór pozwala zapoznać się ze szczegółami) – oznaczane przez dane 

laboratorium parametry są wyświetlane na zielono, nie oznaczane kontrolki są szare, 
natomiast kontrolki kalibrowane są oznaczone kolorem czerwonym. Daje to również 
łatwość w ocenie stanu analizatora i zarządzaniu

●		błędów i usterek wraz z datą ich zaistnienia – po kontroli przez osobę odpowiedzialną za 
analizatory możliwe jest usunięcie informacji o zaistniałych błędach z panelu głównego 
systemu cobas bge link

●		poziomu odczynników i stanu elektrod (informacja o ewentualnych ich uszkodzeniach) – 
informacja podawana jest zarówno w procentach, jak i w postaci ilości przewidywanych 
dni do zużycia odczynnika. Również ma to zasadniczy wpływ na zarządzanie i prawidłową 
politykę zakupów

●		możliwy jest podgląd ostatnio wykonanych czynności konserwacyjnych, a także 
czynności zalecanych w najbliższym czasie

●		stan kontroli AutoQC. 
Okno zdarzeń i czynności dla kontrolowanego urządzenia wyświetla listę wszystkich 
wybranych czynności z podaniem daty i czasu. Możliwy jest prosty wybór: zakresu czasu, 
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typu czynności do wyświetlenia (pomiarów, pomiarów QC, kalibracji, elektrod, błędów 
i pominięć i innych danych) a także możliwość wyświetlenia dla wszystkich lub jednego 
urządzenia.
W historii poszczególnych analizatorów po ustaleniu przedziału dat zamierzonej kontroli 
możliwa jest analiza następujących parametrów:
1. QC – kontrola jakości wewnątrzlaboratoryjna,
2. Wyniki poszczególnych pacjentów,
3. Kalibracje,
4. Podgląd błędów i statystyka,
5. Wykaz czynności konserwacyjnych,
6. Elektrody i odczynniki.
Okno, jak i poszczególne elementy są przejrzyste i czytelne dla użytkownika. Widoczny jest 
nagłówek, pole menu, wybrany obszar, ikona sortowania danych, ikona selekcji wyników, 
pole wyboru wartości. Nagłówek zawiera nazwę wybranego analizatora wraz z ilością 
wskazanych wyników. Pole menu daje możliwość:
●		wyboru analizatora 
●		wydruku ustawionego zakresu danych (po dokonaniu bezpośredniego wyboru)
●		dostępu do wykresów Levey-Jenningsa (dla QC). 
Zawsze można skorzystać z pomocy w zakresie odpowiadającym zawartym informacjom.
W wybranym obszarze jest możliwe ustawienie zakresu czasu i wyboru odpowiednich dla 
operatora wszystkich analiz “all analyzers” bądź tylko wybranych. Istnieje również filtr danych 
dla QC w zakresie próbki, poziomu i serii).
Ikona sortowania danych umożliwia wybór kryteriów sortowania i zleceniom wykonania tej 
czynności. Ikona selekcji wyników daje możliwości szczegółowego wyświetlenia danych, 
wydruku, przesłania wyniku, tworzenia krzywej Levey-Jenningsa.
W polu wyboru wartości do wyboru dostępne są również wartości wyliczane 
i demograficzne. Jest to kolejna zaleta programu. W części dotyczącej pacjentów znaleźć 
można wyniki poszczególnych pacjentów z wyraźnie widocznym flagowaniem przekroczenia 
wartości referencyjnych w postaci strzałek. Sposób oznaczeń opisany jest w korelacjach. 
Możliwe jest również wprowadzanie uwag w obszarze uwag. Uwagi te zapamiętywane są 
wraz z nazwiskiem osoby dokonującej wpis, jak i datą opisu. Dostępne jest to w przedziale 
wyników i pomiarów kontroli jakości. Pewnym ograniczeniem jest brak możliwości wydruku 
wprowadzanych uwag z możliwością selekcji drukowanego ich obszaru. 
Ostatnim polem danych pomiarowych (measurements log) jest ręczna transmisja danych 
pomiarów i pomiarów kontroli jakości do systemu LIS/HIS.
Kolejnym ważnym elementem programu cobas bge link jest dział kontroli 
wewnątrzlaboratoryjnej. Zawarte są tu wykresy Levey – Jenningsa. Program umożliwia, na 
podstawie obliczeń, wydruk w formie graficznej, jak i zestawienia kontroli przeprowadzanej 
dla wszystkich parametrów z zależności od zadanego czasu. Wydruk graficzny ukazuje 
rozkład poszczególnych kontrolek na poziomach referencyjnych. W przypadku odchyleń od 
wartości referencyjnych jest to widoczne na ekranie w postaci strzałek. Po analizie źródła 
błędu operator zarządzający ma możliwość zapisania komentarza (niestety niemożliwego 
do wydruku), który pozostaje w systemie. Możliwe jest również porównanie z 4 innymi 
analizatorami (różnokolorowa grafika). Dzięki temu uzyskujemy pełny obraz kontroli jakości 
wewnątrzlaboratoryjnej z analizą odchyleń wyników od wartości referencyjnych. 
Okno zdalnej kontroli dostępne dla administratora systemu daje możliwości blokowania 
i odblokowania analizatora, ustawiania daty i czasu, uruchomienia i wyłączenia modułu 
pracy ekonomicznej, analizy wątpliwych raportów analizatorów, blokowania i odblokowania 
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poszczególnych parametrów, synchronizacji bazy danych, usunięcia blokady QC 
parametrów, aktywacji kalibracji, uruchomienia różnych procedur w analizatorze, aktywacji 
pomiaru AutoQC, podglądu dostępności materiału kontrolnego, aktywowania funkcji 
testowych i wyświetlania czynności obsługowych. Okno zdalnej kontroli aktywowane jest na 
ekranie cobas b 221 lub cobas b 123 po wyborze odpowiedniej komendy „remote control” 
w cobas bge link. Wyłączenie komendy zdalnej kontroli w cobas bge link, powoduje 
zniknięcie okna kontrolnego w analizatorze cobas b 221, zapewnia to pełne bezpieczeństwo 
obsługi urządzenia. Opcja ta jest dostępna tylko dla administratora systemu cobas bge link.
Operator nadzorujący ma wgląd i możliwość, na podstawie widocznych parametrów, 
podjęcia decyzji o konieczności wymiany elektrod. Również możliwa jest kontrola 
i planowanie całościowe dla laboratorium zakupu odczynników na podstawie kontroli ich 
zużycia na poszczególnych analizatorach. Dzięki temu praca na analizatorze staje się bardziej 
ekonomiczna, a także możliwe jest prowadzenie właściwego systemu zarządzania.
System cobas bge link daje możliwość wykonania z pomieszczenia operatora 
zarządzającego wstępnej weryfikacji usterek i występujących problemów, kontroli 
poszczególnych parametrów w każdym podłączonym analizatorze, zlecenie dodatkowych 
kalibracji czy procedur konserwacyjnych. W celu wstępnej analizy zaistniałych usterek 
możliwe jest zlecenie przez operatora dyżurnego podstawowych czynności diagnostyczno-
naprawczych np. dodatkowego pobrania odczynnika. 
Bardzo istotna jest informacja o kalibracjach analizatorów podłączonych do systemu, 
a także możliwość ich wykonania ze stanowiska zarządzającego systemem na wszystkich 
analizatorach. Możliwe jest również dokonanie wyboru kalibracji.
Osoba zarządzająca analizatorami znajdującymi się w różnych pomieszczeniach ma ponad to 
możliwość nadzoru nad pracą na stanowiskach, a także wysłania informacji dla pracowników 
obsługujących analizator. Informacja ta pojawia się na ekranie wybranego analizatora i jest 
widoczna aż do usunięcia jej przez diagnostę obsługującego analizator, a więc jest wręcz 
niemożliwa do pominięcia. 
Stan obserwowanego analizatora widoczny jest na ekranie administratora. Umożliwia to 
zdalne sterowanie analizatorem.
Cobas bge link umożliwia znakowanie (flagowanie) wyników w oknie pomiarowym dla 
urządzeń z ustawionym współczynnikiem korelacji dla np. cobas b 121 poprzez dodatkowe 
pole uwag. 
Widzimy tu informacje na temat wyników powyżej bądź poniżej normy, z wyraźnym 
zaznaczeniem wyników powyżej lub poniżej wartości krytycznych, a także wyników powyżej 
lub poniżej wyników dyskwalifikujących. Dostępne są również informacje o nieadekwatności 
powodowanego wyniku np. brakiem odpowiedniej kalibracji a także informacje na temat 
parametrów zawierających opis. Ta część programu jest kolejną zaletą programu.
Następną zaletą, choć rzadko wykorzystywaną w rutynowej pracy jest stale dostępna 
instrukcja obsługi. Program zawiera nie tylko instrukcje obsługi bge link ale również 
instrukcje cobas b 121, cobas b 221. 
Dodatkowe zalety systemu, z których istnienie wielu już zostało tu omówione to centralne 
zarządzanie, automatyczne zapisywanie danych (back-up), archiwum danych, podłączenia 
niezależne od zlokalizowania serwera, nieograniczona liczba analizatorów, proste dodanie 
nowych języków, pomoc w ujednoliceniu języka. 

 

wNIoSkI
1.  Program cobas bge link daje duże 

możliwości nadzoru nad analizatorami 
umieszczonymi w różnych miejscach 
szpitala, częstokroć oddalonych  
od siebie, przez jednego operatora  
z miejsca zarządzania

2.  Program cobas bge link dzięki wyraźnej 
i widocznej sygnalizacji daje możliwość 
szybkich reakcji zarówno w zakresie 
codziennych czynności konserwacyjnych jak 
również diagnostycznych a także wstępnej 
eliminacji zaistniałych problemów, a także 
bardziej ekonomicznej pracy

3.  Kontrola jakości wewnątrzlaboratoryjnej 
w programie w dużej mierze spełnia 
wymagania polityki jakości jednak 
sugerowane jest wprowadzenie możliwości 
ustalania własnych granic kontrolnych. 
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tabela 1: Porównanie efektywności pracy laboratorium przy użyciu aparatu 
półautomatycznego i pełnego automatu.
Efektywność pracy 
laboratorium

Aparat 
półautomatyczny

Aparat w pełni 
zautomatyzowany

Korzyści

Wydajność Proces manualny Proces w pełni 
zautomatyzowany

Zwiększenie 
zautomatyzowania pracy 
laboratorium

Bezpieczeństwo Potencjalna 
ekspozycja na 
ksylen

Brak ekspozycji  
na ksylen

Eliminacja niebezpiecznej 
ekspozycji

Czas cyklu pracy 24 godz. 2–16 godz.1 Redukcja o 8 do 22 godz.

Wyniki badań IHC tego 
samego dnia
(testy zlecone przed 
południem)

Niemożliwe Możliwe Wyniki w tym samym dniu

Ogólna liczba preparatów 
w ciągu dnia

160 preparatów 320 preparatów 100% preparatów więcej 
w ciągu dnia

Możliwość jednoczesnego 
przeprowadzania prac 
badawczych równolegle 
do oznaczeń rutynowych 
IHC

Niska Wysoka Większa możliwość 
jednoczesnego 
przeprowadzania prac 
badawczych równolegle do 
oznaczeń rutynowych IHC

Czas etykietowania/błędy 
związane z przyklejeniem 
niewłaściwej etykiety na 
wyniki testu IHC

Wysoki Niski 1.  Redukcja czasu pracy 
personelu technicznego

2.  Eliminacja błędu 
spowodowanego 
niewłaściwym 
etykietowaniem

1 Czas cyklu pracy dla próbek otrzymanych przed godziną 12.00 wynosi od 2 do 5 godz.

ocenA jAKości i PowtArzAlności bAdAń 
immunohiStochemicznych (ihc)
Jakość i spójność testów IHC została określona poprzez odsetek procedur powtórnego 
barwienia zlecanych przez patomorfologa. Testy IHC są powtarzane zazwyczaj z powodu zbyt 
słabego lub nieprawidłowego wybarwienia preparatu czy tkanki kontrolnej, albo z powodu 
ubytku tkanki w preparacie.
Rysunek 4 porównuje procentową liczbę zleceń powtórnego barwienia w przypadku 
aparatu używanego poprzednio podczas co najmniej 5 miesięcy pracy, z odsetkiem zleceń 
ponownego barwienia podczas pierwszych 5 miesięcy i kolejnych 5 miesięcy pracy nowego 
aparatu. Wyraźnie widać, że wprowadzenie nowego aparatu spowodowało znaczne 
zmniejszenie liczby zleceń powtarzenia badań IHC. 
To odzwierciedla wzrost zarówno jakości jak i powtarzalności wyników oraz redukcję 
kosztów.

maksymalizacja wydajności laboratorium 
immunohistochemicznego – część 2
 
Dr n. med. David G. Hicks, i Gloria Willis-Eppinger, HT (ASCP)
Katedra Anatomii Patologicznej, Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, Ohio

rysunek 4: liczba powtórzonych barwień 
(za które laboratorium nie pobiera opłaty). 
Porównanie aparatu półautomatycznego 
z pełnym automatem.

Poprzedni aparat, % powtórzeń IHC 
(miesiące 1–5)

Nowy aparat, % powtórzeń IHC 
(miesiące 1–5)

Nowy aparat, % powtórzeń IHC 
(miesiące 6–10)

Całkowita 
liczba powtórzeń 
Całkowita liczba 
preparatów

Całkowita 
liczba powtórzeń 
Całkowita liczba 
preparatów

Całkowita 
liczba powtórzeń 
Całkowita liczba 
preparatów

Aparat benchmark 

uLtra
·  system kolejnej  

generacji  
do automatycznego 
barwienia metodą  
IHC/ISH

Aparat benchmark GX
·  system do automatycznego 
barwienia metodą  
IHC/ISH
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dySkuSja
Wzrost wydajności laboratorium spowodowany pełnym jego zautomatyzowaniem pozwolił 
personelowi technicznemu na spędzenie większej ilości czasu przy mikroskopie podczas 
nadzoru wyników barwienia. To, w połączeniu z edukacją dało personelowi technicznemu 
możliwość nauczenia się, jak ważną wartością jest ocena prawidłowego wybarwienia tkanek 
użytych do kontroli. Okazało się to cenne nie tylko ze względu na polepszenie jakości, 
wcześniejsze wykrywanie i korygowanie problemów z barwieniem, ale wpłynęło również 
w dużym stopniu na osiągnięcie dodatkowej satysfakcji z pracy technika i zmniejszyło 
fluktuację zatrudnienia pracowników technicznych.
Nowy system w oczywisty sposób polepszył wyniki w postaci wzrostu jakości i wydajności 
pracy laboratorium. Odzwierciedla to znaczny spadek procentowej liczby nieodpłatnych 
powtórzeń testów IHC, co również miało wpływ na zwiększoną wydajność laboratorium, 
a w efekcie spowodowało zmniejszenie kosztów. Jednocześnie, zautomatyzowanie 
procesu odsłaniania antygenu pozwoliło na precyzyjną i powtarzalną optymalizację 
warunków koniecznych do właściwego barwienia poszczególnymi przeciwciałami. Nowe 
barwienia dodane do zestawu wykonywanych testów są łatwiejsze do przeprowadzenia, 
ponadto w celu uzyskania powtarzalnego barwienia wysokiej jakości można wykorzystać 
wystandaryzowane protokoły. Praktycznym, pozytywnym aspektem pracy nowego aparatu 
była mniejsza liczba uszkodzonych preparatów (głównie podczas deparafinizacji i procesu 
odsłaniania antygenów). Ubytek tkanki w wycinku jest częstym powodem wykonania 
(nieodpłatnych) powtórzeń barwień IHC.
Inną ważną korzyścią wynikającą z wykorzystania nowego aparatu było skrócenie czasu 
przygotowania barwionych preparatów. 
Miało to wpływ zarówno na pracę jak i wydajność laboratorium, ale również dało 
dodatkowe korzyści w postaci lepszej opieki nad pacjentem. Przykładowo w diagnostyce 
raka piersi obecnie jesteśmy w stanie wykonać testy stosowane do wykrywania receptora 
estrogenowego (ER) i receptora progesteronowego (PR) w czasie od 24 do 48 godzin, 
w porównaniu do 3–5 dni w przeszłości. 
Jednolite, natychmiastowe raportowanie wiarygodnych wyników pomaga zazwyczaj 
w szybszym podjęciu decyzji klinicznych i terapeutycznych, co z kolei powoduje wdrożenie 
właściwego leczenia, oraz w niektórych przypadkach może spowodować skrócenie czasu 
pobytu pacjentki w szpitalu.
Taki wpływ oznaczeń IHC na jakość opieki nad pacjentem uzmysławia, jak ważne jest 
zabezpieczenie dokładności, powtarzalności testów IHC. Przeprowadzone ostatnio 
badanie kliniczne oceniające zgodność pomiędzy różnymi laboratoriami wyników badania 
HER-2 w raku piersi wykazało potrzebę standaryzacji procedury patologicznej w samych 
laboratoriach wykonującymi testy IHC, oraz pomiędzy nimi1.
Pacjentki z rakiem piersi zostały włączone do przeprowadzonego na szeroką skalę, 
kontorlowanego badania klinicznego mającego na celu ocenę wspomagającego leczenia 
trastuzumabem (Herceptin) w zaawansowanym okresie choroby. Zakwalifikowanie do 
udziału w badaniu pacjentki, u której występuje nadekspresja receptora HER-2 oraz będącej 
w zaawansowanym stadium choroby, zostało potwierdzone badaniem IHC w każdym z 65 
lokalnych laboratoriów w USA. W powyższym badaniu poddano następnie ponownej 
ocenie status HER-2 u każdej z tych pacjentek i wykazano 75% pełnej zgodności pomiędzy 
badaniem IHC receptora HER-2 przeprowadzonym w laboratoriach lokalnych, a badaniem 
IHC receptora HER-2 przeprowadzonym w laboratorium centralnym. Ponieważ do leczenia 
Herceptyną wskazania mają pacjentki z nadekspresją receptora HER-2 w tkance guza, takie 
wyniki mogą wskazywać, że aż 25% pacjentek, które wzięły udział w badaniu mogło nie być 
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najlepszymi kandydatkami do brania udziału w programie oceniającym skuteczność terapii2. 
Czynnikami, które mogły mieć wpływ na powstanie takich rozbieżności mogły być różnice 
w standaryzacji protokołów barwienia lub niedoświadczenie w interpretacji wyników testu. 
Niemniej wyniki badania wskazują na potrzebę wypracowania szczegółowych wytycznych, 
które są niezbędne w oznaczaniu HER-2, potrzebę edukacji personelu laboratorium, jak 
również potrzebę ujednolicenia, dokładności i standaryzacji patomorfologicznej oceny 
barwień IHC zarówno wewnątrz jednego laboratorium, jak i pomiędzy różnymi ośrodkami 
diagnostycznymi.

wNIoSkI
Laboratorium histopatologiczne Kliniki w Cleveland używa w pełni zautomatyzowanego 
systemu BenchMark® (firmy Ventana Medical Systems / Roche Diagnostics, Tucson, 
Arizona) przez ponad rok i osiągnęło dzięki temu wymierne korzyści. Wprowadzenie aparatu 
BenchMark® rozpoczęto od weryfikacji protokołu barwienia każdego przeciwciała poprzez 
określenie optymalnych warunków testu oraz określenie właściwego miana przeciwciała. 
W każdym wypadku wyższe miano przeciwciał dawało wyniki barwienia w nowym, w pełni 
zautomatyzowanym aparacie równe lub lepsze, przedłużając okres aktywności tych 
przeciwciał, a w efekcie prowadząc do ich oszczędności.
Personel techniczny zaakceptował elastyczność tego systemu, gdyż pozwolił mu on na 
zmianę struktury dnia pracy, co w efekcie doprowadziło do wzrostu produktywności 
każdego laboranta i całego laboratorium. Pozwoliło to laboratorium na lepszą pracę, biorąc 
pod uwagę zwiększoną ilość przeprowadzanych testów i umożliwiło poradzenie sobie 
z pośpiechem lub przypadkami wymagającymi pierwszeństwa, w sposób powodujący 
lepsze wykorzystanie czasu i skrócenie czasu oczekiwania na wynik. Wzrost efektywności, 
elastyczności i wydajności pozwolił również laboratorium na lepsze wywiązywanie się z prac 
badawczych, co cały czas jest bardzo ważnym celem pracy zarówno katedry jak i instytutu.
Medycyna kliniczna bardzo szybko wkracza w erę medycyny molekularnej. Wzrasta 
liczba odkryć związanych z molekularną strukturą genów oraz identyfikacja nowych 
genów będących celem badań. Odkrycia te torują sobie drogę z laboratoriów naukowych 
do medycyny klinicznej, i to zarówno w zakresie nowych testów diagnostycznych, 
jak i inowacyjnych terapii, stanowiąc tym samym kolejne wyzwanie dla laboratoriów 
szpitalnych. Aby sprostać tym wyzwaniom, potrzeba szybkich, czułych i opłacalnych 
metod oceny ekspresji genów i białek w materiale klinicznym, żeby potwierdzić znaczenie 
doświadczalnych badań molekularnych i rozpocząć poszukiwania ich klinicznych 
zastosowań. 
Produkty białkowe wielu z tych nowo odkrytych genów można wykryć metodami IHC. 
Spowoduje to dodanie oznaczeń nowych biomarkerów do wykazu laboratoryjnych 
metod immunohistochemicznych i zmieni sposób, w jaki dotychczas myślimy i działamy 
w diagnostyce histopatologicznej.
Nowa era badań nad biologią nowotworów i metodami terapii przynosi fascynujące 
wyzwania dla diagnostyki histopatologicznej i zapewnia ważną rolę patologów w opiece  
nad chorymi z nowotworami3. Laboratoria kliniczne mogą rozpocząć przygotowania  
do takich nowych wyzwań poprzez wprowadzanie nowych, innowacyjnych technologii, 
takich jak, na przykład, pełna automatyzacja laboratorium.
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W ramach prowadzonego dialogu pomiędzy nauką i biznesem, w Bazylei odbyła się 
konferencja pod hasłem „Medycyna personalizowana – tabletka na zamówienie?” Eksperci 
przedstawili słuchaczom i omawili główne aspekty i zagadnienia związane z tematem, 
który będzie w coraz większym stopniu cechował, a nawet rewolucjonizował, medycynę 
w przyszłości. Wiedza na ten temat w społeczeństwie zaczyna się zwiększać, głównie dzięki 
publikacjom prasy codziennej. Jedno z zagadnień, które stanowiło przedmiot długich 
dyskusji na forum była kwestia, czy ubezpieczyciele zdrowotni będą płacić jedynie za leki, 
których skuteczność jest gwarantowana przez badania genetyczne. Obecnie jeden lek na 
trzy nie przynosi żądanych efektów, tylko około dwie trzecie wszystkich pacjentów faktycznie 
korzysta z leczenia farmakologicznego. W rzeczywistości jeden na siedmiu lub ośmiu 
pacjentów czuje się gorzej po leczeniu niż wcześniej. Taka sytuacja nie jest szczególnie 
zadowalająca, zwłaszcza nie satysfakcjonuje lekarzy i ich pacjentów, dlatego że nie można 
jasno zdefiniować i wyliczyć w sposób wiarygodny ani żądanych efektów, ani skutków 
ubocznych. Jest to także niekorzystne dla ubezpieczycieli zdrowotnych, ponieważ będą 
musieli płacić za zabiegi, których jakość w wielu przypadkach pozostawia wiele do życzenia. 
Fakt ten nie jest satysfakcjonujący dla odpowiednich, państwowych instytucji, które czasami 
czują się zobowiązane do dopuszczenia do stosowania leków, które być może nie zapewniają 
najwyższej skuteczności klinicznej. 

dzięKi medycynie PerSonAlizowAnej Poczyniono duży PoStęP
Koncepcja medycyny personalizowanej, w której leczenie jest dostosowane do konkretnych 
potrzeb określonych grup pacjentów, posiada sens i ma oczywiste znaczenie. To nowe 
podejście będzie więc w coraz większym stopniu sprzyjało głównym podmiotom w systemie 
opieki zdrowotnej (lekarzom, płatnikowi i organom stanowiącym). Być może zostanie 

Koniec z jednakowymi metodami leczenia 
różnych chorych!

Personalizowana opieka medyczna obejmuje 
różne „warstwy” pacjentów: 

grupy o różnych cechach genetycznych  
będą również traktowane inaczej  

(inny lek lub inna dawka tego samego leku, itp.) 
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to określone jako milowy krok w farmakoterapii. Leki będą wykorzystywane wyłącznie 
w sytuacji, gdy ich działanie będzie można wyraźnie potwierdzić wcześniejszymi testami 
opartymi na biomarkerach.
Stanowiłoby to znaczącą przewagę nad istniejącą praktyką lekarską, gdyż to, co wiemy na 
temat skuteczności metod leczenia jest do tej pory przede wszystkim oparte na podstawie 
danych statystycznych, które traktują całą populację identycznie. Jean-Jacques Garaud, 
kierownik działu globalnego rozwoju w części farmaceutycznej, podsumował sytuację 
w następujący sposób: „Ludzie są bardzo różni, ale leki nie są jeszcze wystarczająco 
zróżnicowane. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na bardziej skuteczne i bezpieczne leki.” Aby 
uniknąć nieporozumień, medycyny personalizowanej nie należy interpretować w ten sposób, 
że każda osoba otrzymuje tabletki właśnie dla niej. Raczej wyraża to pogląd, że grupy osób 
o wspólnych cechach – na przykład genetycznych – mogą być „połączone” w taki sposób, że 
leczenie jest optymalnie dostosowane do ich potrzeb. Ściśle mówiąc, powinniśmy odnosić 
się do tego zjawiska jako do „mniej bezosobowej” opieki zdrowotnej. Ale ważne jest to, żeby 
różne osoby nie były ciągle traktowane jednakowo, ale w taki sposób, który jest najbardziej 
odpowiedni w przypadku ich choroby i szczególnych potrzeb. Standaryzacja ustępuje 
pierwszeństwa indywidualizacji. Dzisiejsze narzędzia i odkrycia technologiczne, biologii 
molekularnej i farmakokinetyczne są coraz bardziej pomocne w realizowaniu medycyny 
personalizowanej na co dzień – szczególnie w firmie Roche i rzeczywiście dzięki firmie Roche. 

roche znAjduje Się w uPrzywilejowAnej Pozycji
Poczynając od faktu, że każdą terapię wyprzedza odpowiednia diagnoza, czyli jak 
najdokładniejsze rozpoznanie choroby pacjenta. Im dokładniejsza diagnoza, tym bardziej 
udana może być terapia lekowa. Roche jest w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ jest 
jedyną firmą medyczną na świecie, która posiada najwyższej klasy ekspertów w obu 
dziedzinach. Dlatego jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do świadczenia „terapii szytych 
na miarę”, doskonale dopasowanych do pacjentów. Jesteśmy również w dobrej pozycji, 
aby osiągnąć długoterminowe zamierzenia dostarczania jedynie odpowiedniego leczenia 
każdemu człowiekowi.

test Amplichip 

cyP455 
·  może identyfikować 

genetyczne różnice 
w grupach nasilenia 
metabolizmu szeregu 
ważnych leków, 
umożliwiając lekarzom 
„personalizację” dawek. 

jean-jacques Garaud, 
zwolennik personalizowanej opieki zdrowotnej: 
„jeszcze wiele jest do zrobienia, zanim dojdziemy 
do przełomu w personalizowanej opiece 
zdrowotnej. To nie będzie łatwe i zajmie czas. Ale 
jeśli chodzi o korzyści dla pacjentów i przyszłość 
branży, jeśli nie jest to jedyna realna droga, to jest 
to nasze prawo.” 
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W firmie Roche, założenia medycyny personalizowanej są ugruntowanym priorytetem, 
gdyż stanowią integralną część strategii firmy zapewnienia zróżnicowanych klinicznie 
leków. Jonathan Knowles, kierownik grupy badawczej, niestrudzenie podkreśla, „że tego 
rodzaju opieka zdrowotna będzie miała kluczowe znaczenie dla przyszłego sukcesu firmy”. 
Medycyna personalizowana już przyniosła znaczące wyniki w Roche, a także dla sektora 
medycznego w ogóle. Już dysponujemy całym szeregiem wspaniałych przykładów w Roche. 
Jednym z nich jest lek opracowany przy współpracy z firmą Genentech powszechnie 
stosowany w leczeniu raka sutka, a istniejący na rynku od ponad dziesięciu lat. Volker Booten 
z Pricewaterhouse-Coopers określił dokonania Roche jako „wielki wybuch we wszechświecie 
medycyny personalizowanej”. Rak piersi nie jest chorobą „standardową”, która objawia 
się w taki sam sposób u wszystkich kobiet, ale jedną o wielu różnych „twarzach” i każda 
z nich może zostać zidentyfikowana przy użyciu biomarkerów. Rak piersi (HER-2 pozytywny) 
jest szczególnie agresywną postacią choroby, w której biomarker HER-2, białko receptora 
charakteryzuje się nadmierną ekspresją. Innymi słowy, jeśli komórki nowotworowe mają 
nadmierną liczbę receptorów do których może się przyłączyć nabłonkowy czynnik wzrostu( 
EGF), wtedy mówi się, że rak sutka jest  
HER-2-dodatni. Tylko tego rodzaju nowotwór nadaje się do terapii Herceptyną (trastuzumab) 
– wspomnianym preparatem firmy Roche. Jednak „tylko” około 25 procent wszystkich 
chorych na raka piersi ma postać HER-2-pozytywną. 

bAdAniA firmy roche nAd hercePtyną uświAdAmiAją nAm dwA wAżne 
zagadNIeNIa
Po pierwsze, badania przy użyciu biomarkerów stratyfikują, czyli wyróżniają w danej 
populacji, pacjentów odpowiadających na leczenie określoną terapią, co ma znaczenie dla 
wyboru odpowiedniej terapii, ale także w pierwszej kolejności dla zatwierdzenia określonego 
wskazania przez jednostki dopuszczające stosowanie preparatu. 
Jeżeli w fazie testów klinicznych, wszyscy chorzy na raka piersi byliby poddani bez wyjątku 
testom z użyciem tego przeciwciała monokonalnego (trastuzumab), pozytywny wpływ 
w ujęciu statystycznym raczej nie byłby wystarczająco dobry, aby uzyskać dopuszczenie 
produktu do obrotu. 
Innymi słowy, biomarkery mają istotne znaczenie dla projektowania i prowadzenia 
znaczących badań klinicznych. Po drugie, kiedyś rozpowszechniona obawa w kręgach 
wytwórców, że rozróżnienie, a tym samym ograniczenie danej populacji pacjentów poważnie 
ograniczy potencjał rynku (a więc i sprzedaży) tych leków, nie została potwierdzona 
w praktyce. Mimo że tylko 25 procent kobiet z agresywnym (z przerzutami) rakiem sutka 
nadaje się do leczenia Herceptyną firmy Roche, lek przynosi obecnie sprzedaż wartości  
ok. czterech miliardów franków szwajcarskich. Siła nowego podejścia polega na połączeniu 
terapii z badaniami z użyciem biomarkerów, rozpoznanie, diagnostyka różnicowa powoduje 
odpowiedni dobór pacjentów, a tym samym prowadzi do skutecznego leczenia. 


