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Szanowni Paƒstwo,

Nadszed∏ d∏ugo oczekiwany moment wejÊcia Polski do Unii Europejskiej. Wielu z nas

oczekiwa∏o prze∏omu, jakiegoÊ spektakularnego wydarzenia, tymczasem nic takiego nie

mia∏o miejsca, a sam dzieƒ 1 maja przeszed∏ jakby niepostrze˝enie. Chcia∏bym jednak

zwróciç Paƒstwa uwag´ na kilka zagadnieƒ, które majà g∏´bsze pod∏o˝e, mam na myÊli

nowe ustawodawstwo, które dotyczy naszych wspólnych interesów. W ostatnim czasie

wesz∏o w ˝ycie wiele nowych przepisów prawnych, dostosowujàcych prawo polskie do

unijnego. Wielokrotnie modyfikowana Ustawa o wyrobach medycznych, nowa Ustawa

o VAT, Ustawa o preparatach i substancjach niebezpiecznych czy Ustawa o opakowa-

niach i odpadach opakowaniowych oraz wszystkie akty wykonawcze do nich tworzà no-

we otoczenie prawne, w którym musimy obecnie funkcjonowaç. Zdajemy sobie spraw´,

˝e dla wielu z Paƒstwa sà to zagadnienia nowe i cz´sto budzà wiele wàtpliwoÊci. Chcia∏-

bym poinformowaç, ˝e firma Roche Diagnostics, zawar∏a umow´ z wyspecjalizowanà

kancelarià prawnà, dzi´ki czemu, w ramach swoich mo˝liwoÊci, b´dziemy mogli s∏u˝yç

Paƒstwu wsparciem i pomocà w tym zakresie. W przypadku bardzo istotnych spraw b´-

dziemy, wzorem listu o zmianach stawek VAT czy gospodarce opakowaniami, informo-

waç Paƒstwa listownie i wyjaÊniaç wszelkie konsekwencje p∏ynàce z nowych przepisów.

Ponadto mi∏o mi poinformowaç Paƒstwa, ˝e z dniem 1 czerwca br. prof. Zbigniew

Gaciong z Katedry i Kliniki Chorób Wewn´trznych AM w Warszawie przyjà∏ obowiàzki

konsultanta naukowego w naszej firmie. Wywiad z Panem Profesorem uka˝e si´ w na-

st´pnym numerze.

Obecne wydanie naszego kwartalnika chcia∏bym zadedykowaç Panu Profesorowi Ja-

nowi Kulpie, który niedawno zosta∏ powo∏any na stanowisko Krajowego Konsultanta ds.

Diagnostyki Laboratoryjnej. W imieniu w∏asnym i ca∏ego zespo∏u Roche Diagnostics

sk∏adam najszczersze gratulacje i ˝ycz´ Panu Profesorowi wszelkiej pomyÊlnoÊci. Pragn´

zapewniç o gotowoÊci wspierania wszelkich inicjatyw majàcych na celu podniesienie ja-

koÊci pracy i mo˝liwoÊci rozwoju diagnostyki laboratoryjnej w Polsce. Jestem przekona-

ny, ˝e sprawowanie tej funkcji przez Pana przyniesie wiele korzyÊci ca∏emu Êrodowisku.

Z powa˝aniem,

Andrzej Banaszkiewicz

Dyrektor Generalny 

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Spis treÊci:

Roche Diagnostics Polska na Wspól-
nym Rynku

Terapeutyczne monitorowanie leków,
cz. II

Nowy, szybki, przy∏ó˝kowy test do ilo-
Êciowego oznaczania D-Dimerów
(Cardiac D-Dimer) w diagnozowaniu
zakrzepicy ˝y∏ g∏´bokich

Rola C-peptydu w diagnostyce zabu-
rzeƒ gospodarki w´glowodanów
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ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa

centrala: tel. 0-22/531 48 00

faks 0-22/531 48 22

serwis: tel. 0-22/531 48 45
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Terapeutyczne monitorowanie leków, cz. II

Bogdan Solnica, Katedra Biochemii Klinicznej, Collegium Medicum UJ, Kraków

cd. z poprzedniego numeru

Interpretacja i wykorzystanie wyników

oznaczeƒ st´˝eƒ leków najcz´Êciej polega

na porównywaniu ich z zakresami st´˝eƒ

terapeutycznych i toksycznych oraz doko-

nywaniu stosownej zmiany dawkowania le-

ku – gdy jego st´˝enie we krwi jest poni˝ej

zakresu terapeutycznego dawka zostaje

zwi´kszona, a gdy mieÊci si´ ono w zakresie

st´˝eƒ toksycznych, dawk´ leku si´ zmniej-

sza. Podejmujàc decyzj´ o zmianie dawko-

wania, poza samym st´˝eniem leku, nale˝y

uwzgl´dniaç stan kliniczny chorego,

a przede wszystkim objawy terapeutyczne-

go lub toksycznego dzia∏ania leku. Kontrol-

ne oznaczenie st´˝enia leku we krwi powin-

no byç wykonywane po ustaleniu si´ nowe-

go stanu stacjonarnego, czyli po up∏ywie

czasu równego 4–5 biologicznym okresom

pó∏trwania leku. Przy takim sposobie inter-

pretacji i wykorzystania wyników, bardzo

wa˝ne jest w∏aÊciwe rozumienie poj´cia

„zakres st´˝eƒ terapeutycznych”.

nowanie tkanek, obecnoÊç innych leków,

toksyn i in. Mechanizmy i uwarunkowania

dzia∏ania leków sà badane przez farmako-

dynamik´, która tak˝e stwarza teoretyczne

podstawy dla TML. Przyk∏adowo, zaburze-

nia elektrolitowe (hipokalemia, hipoma-

gnezemia, hiperkaalcemia) sprzyjajà wy-

st´powaniu toksycznych dzia∏aƒ digoksy-

ny nawet przy terapeutycznym jej st´˝eniu

we krwi. NadczynnoÊç tarczycy wywo∏uje

rodzaj opornoÊci na dzia∏anie digoksyny,

a hipotyreoza ma przeciwne dzia∏anie.

Wyst´powanie takich czynników powinno

byç zawsze brane pod uwag´ przy inter-

pretacji wyników TML, które nie sà spójne

ze stanem klinicznym chorego i obserwo-

wanym efektem dzia∏ania leku.

Innym sposobem wykorzystania wyni-

ków w TML jest wyliczanie (estymacja)

wartoÊci parametrów farmakokinetycznych,

iloÊciowo opisujàcych kinetyk´ przemian le-

ku w organizmie chorego, które decydujà

ostatecznie o jego st´˝eniu we krwi i w tkan-

kach. Do parametrów charakteryzujàcych

dystrybucj´ i eliminacj´ leku nale˝à:

● obj´toÊç dystrybucji (Vd) – hipotetycz-

na obj´toÊç p∏ynów organizmu, w któ-

rych lek w stanie stacjonarnym mia∏by

st´˝enie takie, jak we krwi; jest to

wspó∏czynnik proporcjonalnoÊci po-

mi´dzy iloÊcià leku w organizmie a jego

st´˝eniem we krwi;

● sta∏a szybkoÊci eliminacji (Kel) – u∏a-

mek ca∏kowitej iloÊci leku w organizmie

usuwany z niego w jednostce czasu

(najcz´Êciej godziny);

● ca∏kowity klirens leku (Cltot) – obj´toÊç

krwi (osocza), z jakiej w jednostce czasu

lek jest nieodwracalnie usuwany wszyst-

kimi mo˝liwymi drogami jego eliminacji;

● biologiczny okres pó∏trwania (t0.5) – czas,

po up∏ywie którego st´˝enie leku we krwi

(po zakoƒczeniu wch∏aniania i dystry-

bucji) zmniejszy si´ o po∏ow´.

Od dawna stosowanà metodà matema-

tycznego opisu przemian leku w organi-

Jak przedstawiono na rys. 1., przy

st´˝eniu leku w zakresie terapeutycz-

nym nale˝y liczyç si´ z mo˝liwoÊcià bra-

ku efektu leczniczego i pewnym praw-

dopodobieƒstwem wystàpienia dzia∏aƒ

toksycznych. Cecha ta definiuje leki

o niskim wskaêniku terapeutycznym.

Jest to spowodowane wp∏ywem, jaki na

dzia∏anie leku przy danym jego st´˝eniu

we krwi i w tkankach wywierajà ró˝ne

czynniki endogenne i egzogenne, jak

st´˝enie elektrolitów, hormonów, stan

równowagi kwasowo-zasadowej, utle-

Zakres st´˝eƒ terapeutycznych – za-
kres st´˝eƒ leku we krwi, w obr´bie
którego prawdopodobieƒstwo uzy-
skania efektu terapeutycznego jest
najwi´ksze, a prawdopodobieƒstwo
wystàpienia dzia∏aƒ toksycznych
– najmniejsze u wi´kszoÊci osób
w populacji.

Rys. 1. Prawdopodobieƒstwo uzyskania efektu terapeutycznego i wystàpienia dzia∏aƒ toksycznych w przypadku leku
o zakresie st´˝eƒ terapeutycznych 10–20 mg/L.
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zmie i wyznaczania parametrów farmako-

kinetycznych jest modelowanie kompart-

mentowe. Zgodnie z tà koncepcjà kom-

partment (przedzia∏) oznacza hipotetycznà

przestrzeƒ organizmu, obejmujàcà te tkan-

ki i narzàdy, w których lek pod wzgl´dem

kinetyki swych przemian zachowuje si´

podobnie, a organizm jest uk∏adem z∏o˝o-

nym z jednego, dwóch lub wi´cej kompart-

mentów, pomi´dzy którymi przemieszcza

si´ lek. Przyk∏adowo, w modelu dwukom-

partmentowym wyró˝nia si´ kompart-

ment centralny, najcz´Êciej osocze krwi lub

p∏yn pozakomórkowy oraz kompartment

obwodowy (tkankowy), gdzie lek dociera

w czasie dyatrybucji. Wykorzystujàc ten

model mo˝na wyliczaç wartoÊci parame-

trów farmakokinetycznych w oparciu

o wykres zmian st´˝enia leku w czasie eli-

minacji z organizmu jego testowej dawki

podanej do˝ylnie. W skali pó∏logarytmicz-

nej wykres ten przybiera postaç linii prostej

o wspó∏czynniku kierunkowym równym

ujemnej wartoÊci sta∏ej szybkoÊci elimina-

cji. Modelowanie kompartmentowe nie

znalaz∏o jednak szerokiego zastosowania

w TML, m.in. ze wzgl´du na koniecznoÊç

do˝ylnego podawania testowych dawek le-

ków oraz wielokrotnego wykonywania

oznaczeƒ ich st´˝enia we krwi w jednym

przedziale dawkowania. Wyznaczanie pa-

rametrów farmakokinetyki nieliniowej

(szybkoÊci maksymalna [Vm], sta∏a Mi-

chaelisa [Km]) jest równie˝ k∏opotliwe

i d∏ugotrwa∏e, wymaga bowiem oznaczenia

st´˝enia leku we krwi w dwóch ró˝nych

stanach stacjonarnych.

U˝ytecznà w praktyce TML jest nato-

miast, oparta o funkcj´ celu Bayessa, me-

todyka wyliczania parametrów farmako-

kinetycznych na podstawie ich wartoÊci

populacyjnych oraz danych dotyczàcych

indywidualnego pacjenta, schematu daw-

kowania leku i nawet pojedynczych wyni-

ków oznaczeƒ jego st´˝enia we krwi. Zasa-

da dzia∏ania programów komputerowych

dokonujàcych tych obliczeƒ polega ogól-

nie na tym, ˝e populacyjne wartoÊci po-

szczególnych parametrów farmakokine-

tycznych traktowane jako dane wyjÊciowe

w toku wielokrotnych iteracji sà w sposób

ciàg∏y modyfikowane w kierunku warto-

Êci indywidualnych. Przydatnà z punktu

widzenia TML jest mo˝liwoÊç dokonywa-

nia kalkulacji farmakokinetycznych – dys-

ponujàc niewielkà liczbà wyników ozna-

czeƒ st´˝enia leku we krwi.

W oparciu o wyliczone wartoÊci para-

metrów farmakokinetycznych mo˝na

stworzyç dla indywidualnego chorego

schemat dawkowania leku, który powi-

nien zapewniç uzyskanie jego oczekiwa-

nych st´˝eƒ we krwi. Dost´pne programy

komputerowe dokonujà równie˝ symula-

cji st´˝eƒ leku we krwi przy wyliczonych

wartoÊciach parametrów farmakokine-

tycznych i za∏o˝onych schematach dawko-

wania. Tak opracowany schemat dawko-

wania wymaga zastosowania weryfikacji

poprzez kontrolne oznaczenia st´˝enia le-

ku we krwi. Nale˝y bowiem braç pod uwa-

g´ pewne przybli˝enie oszacowania warto-

Êci parametrów farmakokinetycznych oraz

zale˝nà od stanu chorego zmiennoÊç kine-

tyki przemian leku w jego organizmie.

Poszerzenie wyniku badania st´˝enia

leku we krwi o wymienione powy˝ej obli-

czenia jest jednym z zadaƒ serwisu farma-

kokinetycznego. Poj´cie to oznacza pe∏-

nienie przez laboratorium TML funkcji

konsultacyjnych w zakresie wskazaƒ do

monitorowania st´˝enia leku, prawid∏o-

wego pobierania materia∏u oraz interpre-

tacji wyników. Realizacja wszystkich tych

zadaƒ, a g∏ównie wyliczanie parametrów

farmakokinetycznych, wymaga jednak

dost´pu do szczegó∏owych informacji do-

tyczàcych chorego i stosowanego leczenia

(tab. 1.). Brak dost´pu do tych informacji

PiÊmiennictwo

1. Moyer T.P., Pippenger C.E.: Therapeutic
Drug Monitoring. [w:] Burtis C.A., 
Ashwood A.R. (red.): Tietz Textbook 
of Clinical Chemistry. W.B. Saunders 
Company, 1994, 1094–1154.
2. Taylor W.J., Robinson J.D., Spivey-Miller S.:
Handbook of Therapeutic Monitoring. Hervey
Whitney Books Company, 1993.
3. Adamska-Dyniewska H. (red.): Terapia 
monitorowana za pomocà oznaczeƒ st´˝enia
leku we krwi. Towarzystwo Terapii 
Monitorowanej, ¸ódê 1994.
4. Jellife R.W., Schumitzky A., Bayard D., 
Milman M., Van Guider M., Wang X. i wsp.
Model-Based, Goal-Oriented Individualised
Drug Therapy. Linkage of Population 
Modelling, New “Multiple Model”. Dosage
Design, Bayesian Feedback and Individualised
Target Goals. Clin Pharmacokinet
1998;34:57–77.

DDoottyycczzààccee cchhoorreeggoo::

● p∏eç, wiek, wzrost, masa cia∏a

● st´˝enie bia∏ka we krwi

● wskaêniki czynnoÊci nerek, wàtroby

● objawy zatrucia lekiem

DDoottyycczzààccee ssttoossoowwaanniiaa lleekkuu

● nazwa leku, formulacja farmaceutyczna,

droga podania

● data rozpocz´cia leczenia

● historia dawkowania – daty, godziny 

podania, dawki

DDoottyycczzààccee sstt´́˝̋eenniiaa lleekkuu wwee kkrrwwii

● daty, godziny pobrania próbek krwi

● oznaczone st´˝enia leku

Tabela 1. Informacje niezb´dne 
dla wyznaczania wartoÊci parametrów
farmakokinetycznych

istotnie utrudnia realizacj´ serwisu far-

makokinetycznego w laboratoriach dia-

gnostycznych, w których znajdujà si´ pra-

cownie monitorowania leków.

TML wymaga dla spe∏nienia swoich

zadaƒ odr´bnoÊci organizacyjnej i kadro-

wej, zapewniajàcej zatrudnianie przy nim

pracowników obeznanych z farmakologià

i farmakokinetykà oznaczanych leków.

Niezb´dnym warunkiem prawid∏owego

funkcjonowania pracowni TML jest

sprz´t gwarantujàcy wysokà jakoÊç anali-

tycznà oznaczeƒ, która powinna byç kon-

trolowana w sprawdzianach wewnàtrzla-

boratoryjnych i zewnàtrzlaboratoryjnych

oraz mechanizmy sprawnego przep∏ywu

informacji mi´dzy laboratorium i u˝yt-

kownikami wyników.
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SS∏∏oowwaa kklluucczzoowwee:: D-Dimery; zakrzepica ˝y∏
g∏´bokich (z ang. DVT – deep vein throm-
bosis), testy laboratoryjne; wartoÊç predyk-
cyjna.

SSttrreesszzcczzeenniiee

WartoÊç diagnostycznà nowego, wyko-
nywanego przy ∏ó˝ku chorego testu do ilo-
Êciowego oznaczania D-Dimerów (Cardiac
D-Dimer) oceniano u chorych ambulato-
ryjnych z klinicznym podejrzeniem zakrze-
picy ˝y∏ g∏´bokich (DVT). Jako metod´ re-
ferencyjnà zastosowano test VIDAS. Bada-
niami obj´to 80 kolejno zg∏aszajàcych si´
chorych ambulatoryjnych z podejrzeniem
DVT koƒczyn dolnych.

Chorzy zostali zakwalifikowani jako
DVT dodatni lub ujemni – na podstawie
wyników testu obiektywnego, tj. ultrasono-
grafii uciskowej, wst´pnego klinicznego
prawdopodobieƒstwa i trzymiesi´cznej ob-
serwacji. DVT zdiagnozowano u 32/80
chorych (tj. 40%). Wyniki uzyskane oby-
dwoma testami by∏y porównywalne, na co
wskazujà pola powierzchni pod krzywymi
ROC (0,89 i 0,88, odpowiednio dla Cardiac
D-Dimer i VIDAS) oraz wspó∏czynnik ko-
relacji (r = 0,91). PowtarzalnoÊç testu by∏a
zadowalajàca (od 6,2% do 12,0%). Czu∏oÊç
i ujemna wartoÊç predykcyjna wynosi∏a
100% dla obu testów. SwoistoÊç i dodat-
nia wartoÊç predykcyjna by∏y podobne
(swoistoÊç: 50,0% i 52,0%; dodatnia war-
toÊç predykcyjna: 57,1% i 58,2% odpo-
wiednio dla Cardiac D-Dimer i VIDAS).
UUddoowwooddnniioonnoo,, ˝̋ee tteesstt CCaarrddiiaacc DD--DDiimmeerr
jjeesstt bbaarrddzzoo ddookk∏∏aaddnnyy,, aa oottrrzzyymmaannee wwyynniikkii
ccaa∏∏kkoowwiicciiee ppoorróówwnnyywwaallnnee zz oottrrzzyymmaannyymmii
pprrzzyy uu˝̋yycciiuu tteessttuu VVIIDDAASS.. Fakt, ˝e test ten
mo˝e byç wykonany w ciàgu kilku minut
bezpoÊrednio w miejscu pobytu chorego
sprawia, ˝e ma on du˝e potencjalne zna-

czenie kliniczne. Jego miejsce w strategii
diagnostycznej DVT powinno byç okreÊlone
w badaniach prospektywnych. 

Tylko u oko∏o jednej trzeciej wszystkich
objawowych chorych ambulatoryjnych po-
dejrzanych o zakrzepic´ ˝y∏ g∏´bokich
(DVT) tzw. – metody obiektywne potwier-
dzajà rozpoznanie. Kliniczna u˝ytecznoÊç
pomiaru poziomu D-Dimerów polega na
ograniczaniu zb´dnego post´powania dia-
gnostycznego w tej grupie chorych ze
wzgl´du na du˝à wartoÊç tego parametru
do wykluczenia DVT 1. Nadal jednak istniejà
kontrowersje dotyczàce zarówno miejsca
D-Dimerów w post´powaniu diagnostycz-
nym jak i wyboru optymalnej metody ozna-
czeƒ 2.

Aktualnie dost´pnych jest kilka rodza-
jów testów do oznaczania poziomu D-Di-
merów w osoczu. Testy te oparte sà na ró˝-
nych zasadach, aczkolwiek wszystkie sà
metodami immunochemicznymi, wykorzy-
stujàcymi przeciwcia∏a skierowane prze-
ciwko peptydom, powsta∏ym w wyniku tra-
wienia fibryny przez plazmin´. Pierwszà ge-
neracj´ testów ELISA cechuje wysoka czu-
∏oÊç i ujemna wartoÊç predykcyjna w od-
niesieniu do DVT, ale nie mogà one znaleêç
zastosowania do pojedynczych oznaczeƒ
wykonywanych w stanach nag∏ych 3. Zasto-
sowanie testu D-Dimer w badaniach cito
sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki rozwojowi czu∏ych,
szybkich testów iloÊciowych 4–17. W ostatnim
czasie przedstawiono modyfikacj´ testu
aglutynacyjnego, który mo˝e byç wykony-
wany z krwi pe∏nej bez koniecznoÊci stoso-
wania specjalistycznej aparatury 6, 9, 14, 18–24.
Cardiac D-Dimer (Roche Diagnostics)
jest nowym, szybkim testem przy∏ó˝kowym
(typu point of care) do iloÊciowego ozna-
czania D-Dimerów w krwi pe∏nej. W sta-

nach nag∏ych, stosujàc czytnik Cardiac
Reader (Roche Diagnostics) test ten mo˝e
byç wykonany bezpoÊrednio przy ∏ó˝ku
chorego w ciàgu kilku minut, bez koniecz-
noÊci stosowania jakiejkolwiek dodatkowej
aparatury laboratoryjnej 25, 26. Celem przed-
stawianej pracy by∏a ocena wartoÊci dia-
gnostycznej tej metody pod kàtem wyko-
rzystania jej w celu wykluczania DVT
u chorych ambulatoryjnych z klinicznym
podejrzeniem choroby. Wyniki porównano
z wynikami testu VIDAS, naszej metody re-
ferencyjnej dla pomiaru D-Dimerów.

1. Chorzy i metody
1.1. Chorzy i schemat badania
Badaniami obj´to 87 kolejno zg∏aszajà-

cych si´ chorych ambulatoryjnych, skiero-

wanych do naszej przychodni w celu zdia-

gnozowania podejrzenia DVT koƒczyn

dolnych. Z badania wykluczono kobiety

w cià˝y, chorych z wczeÊniejszymi epizo-

dami DVT, stabilnymi objawami choroby

trwajàcymi d∏u˝ej ni˝ 15 dni, a tak˝e cho-

rych, którzy przyjmowali profilaktycznie

lub leczniczo antykoagulanty.

Otrzymano zgod´ lokalnej komisji

etycznej, jak równie˝ zgod´ chorych, na

post´powanie diagnostyczne przyj´te

w naszym ambulatorium.

Nowy, szybki, przy∏ó˝kowy test do iloÊciowego
oznaczania D-Dimerów (Cardiac D-Dimer) 
w diagnozowaniu zakrzepicy ˝y∏ g∏´bokich

Cristina Legnani, Simone Fariselli, Michala Cini, Gaetana Oca, Carmela Abate,

Gualtiero Palareti, Thrombosis Research 111 (2003) 149–153
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PowtarzalnoÊç wewnàtrzseryjnà testu

Cardiac D-Dimer badano u˝ywajàc

dwóch Êwie˝ych próbek heparynizowanej

krwi pe∏nej o prawid∏owej i patologicznej

zawartoÊci D-Dimerów oraz próbki kon-

trolnej dostarczonej przez producenta

(Roche Diagnostics). Wykonano osiem

powtórzeƒ tego samego dnia. Powtarzal-

noÊç pomi´dzy seriami (run-to-run) oce-

niano tylko dla próbki kontrolnej przez

osiem dni roboczych.

Test VIDAS D-Dimer (bioMerieux)

wykonano w próbkach osocza pochodzà-

cego z krwi pobranej na cytrynian sodowy

i u˝yto jako metody porównawczej. Oso-

cze ubogop∏ytkowe otrzymano poprzez

wirowanie w temperaturze pokojowej

przy 2000 x g w ciàgu 15 min.

2. Wyniki
Z 87 kandydatów z badania wykluczono

siedem osób z powodu zakrzepowego za-

palenia ˝y∏ powierzchniowych; pozosta-

∏ych 80 chorych zosta∏o w∏àczonych do

badania. Trzydziestu dwóch m´˝czyzn

(40%) w wieku 21–94 lat zakwalifikowa-

no jako DVT dodatnich. W 31 przypad-

kach wykryto DVT odcinka proksymal-

nego w momencie rozpocz´cia badania,

a u 1/16 chorych z wysokim lub Êrednim

wst´pnym klinicznym prawdopodobieƒ-

stwem i/lub dodatnim wynikiem testu

VIDAS D-Dimer – po przeprowadzeniu

seryjnych badaƒ CUS. U ˝adnego z pozo-

sta∏ych 48 chorych nie obserwowano ˝yl-

nej choroby zakrzepowo-zatorowej w cza-

sie 3-miesi´cznej obserwacji.

1.2. Diagnostyka DVT
Chorzy zostali zakwalifikowani jako DVT

dodatni i ujemni, na podstawie wyników

badaƒ obiektywnych oraz 3-miesi´cznej

obserwacji. W naszej instytucji stosowana

diagnostyka DVT bazuje na: wst´pnym

klinicznym prawdopodobieƒstwie, oce-

nianym wed∏ug skali zaproponowanej

przez Wellsa i wsp.27; pomiarze st´˝enia

D-Dimerów (VIDAS D-Dimer); ucisko-

wej ultrasonografii (CUS), stosowanej

zgodnie ze standardowymi kryteriami28

do oceny DVT odcinka proksymalnego.

Ultrasonografi´ uciskowà powtarzano po

5–7 dniach u tych chorych, u których

pierwsze badanie wypad∏o negatywnie,

a mieli wysokie lub Êrednie kliniczne

prawdopodobieƒstwo choroby i/lub do-

datni wynik testu D-Dimer (> 500

ng/ml).

Chorych uznano za DVT dodatnich

jeÊli stwierdzono u nich: (1) brak spr´˝y-

stoÊci ˝y∏ udowych i/lub podkolanowych

w wyjÊciowym badaniu CUS lub 5–7 dni

póêniej; (2) objawowy epizod ˝ylnej cho-

roby zakrzepowo-zatorowej potwierdzo-

ny badaniem uciskowej ultrasonografii

w okresie 3-miesi´cznej obserwacji. Cho-

rych uznano za DVT ujemnych jeÊli

w okresie 3-miesi´cznej obserwacji, przy

braku epizodów ˝ylnej choroby zakrzepo-

wo-zatorowej, stwierdzano: (1) prawid∏o-

wy wyjÊciowy wynik CUS przy niskim

wst´pnym klinicznym prawdopodobieƒ-

stwie oraz ujemny wynik testu VIDAS

D-Dimer (< 500 ng/ml); (2) prawid∏owe

wyniki seryjnych pomiarów CUS.

1.3. Pobieranie krwi i metody laboratoryjne
Krew od chorych pobierano z ˝y∏y ∏okcio-

wej na antykoagulant (heparyna lub trój-

sodowy cytrynian – 0,129 mol/L), przy

rozpocz´ciu badania, a oznaczenia by∏y

wykonywane przez osoby nie znajàce roz-

poznania klinicznego. Zgodnie z zalece-

niem producenta test Cardiac D-Dimer

(Roche Diagnostics) wykonywano w he-

parynizowanej krwi pe∏nej. Jest to szybki,

immunologiczny test oparty na dwóch

swoistych przeciwcia∏ach odpowiednio-

-biotynylowanych i znakowanych z∏otem.

Po dodaniu 150 µl heparynizowanej krwi

pe∏nej, przeciwcia∏a ∏àczà si´ z D-Dimera-

mi tworzàc kompleks typu „sandwich”.

Podczas gdy krwinki czerwone sà adsor-

bowane, powsta∏y kompleks przeciwcia∏o-

-D-Dimer przesuwa si´ do strefy detekcji,

gdzie biotyna wià˝e si´ ze streptawidynà,

tworzàc barwnà lini´ wskaênikowà. Inten-

sywnoÊç zabarwienia jest mierzona przez

uk∏ad optyczny czytnika, a wspó∏czynnik

odbicia Êwiat∏a zostaje przetworzony na

st´˝enie – w oparciu o krzywà kalibracyjnà,

charakterystycznà dla ka˝dej serii. Zakres

pomiarowy testu wynosi 0,1 do 4,0 µg/ml

(czytnik Cardiac Reader Roche Diagno-

stics), a odczytanie wyniku jest mo˝liwe

ju˝ po 10 minutach od momentu dodania

próbki krwi. Cardiac Reader jest aparatem

przenoÊnym, który mo˝na z ∏atwoÊcià

u˝ywaç w miejscu pobytu pacjenta.

1.4. Analiza statystyczna 
Korzystajàc z rachunku regresji prostej

wyliczono wspó∏czynniki korelacji Pear-

sona. Krzywe ROC wykreÊlono na podsta-

wie zale˝noÊci czu∏oÊci wzgl´dem swois-

toÊci, nast´pnie wyliczono pola po-

wierzchni pod krzywymi, które porówna-

no, pos∏ugujàc si´ metodà Hanleya29.

Krzywe ROC wykorzystano równie˝ do

wyznaczenia optymalnych wartoÊci odci-

najàcych (cut-off) dla ka˝dego testu. Czu-

∏oÊç, swoistoÊç, ujemnà i dodatnià wartoÊç

predykcyjnà obu testów u˝ytych do ozna-

czania D-Dimerów wyliczono u˝ywajàc

metod standardowych. 95% CI (CI –

przedzia∏ ufnoÊci) wyliczano wed∏ug roz-

k∏adu dwumianowego.

Tabela 1. PowtarzalnoÊç pomiarów Cardiac D-Dimer

Wewnàtrz serii Pomi´dzy seriami
(n = 8) (n = 8)

Kontrola D-Dimer Ârednia ± SD 0,58 ± 0,04 0,56 ± 0,05

Zakres 0,53–0,65 0,46–0,63

CV% 7,3 9,2

D-Dimer poziom prawid∏owy Ârednia ± SD 0,25 ± 0,03 –

Zakres 0,22–0,28 –

CV% 12,0 –

D-Dimer poziom patologiczny Ârednia ± SD 1,88 ± 0,12 –

Zakres 1,70–2,00 –

CV% 6,2 –

CV% – wspó∏czynnik zmiennoÊci, SD – odchylenie standardowe
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58,2%, Cardiac D-Dimer = 57,1%). Jak

oczekiwano, zastosowanie wy˝szych war-

toÊci odcinajàcych (0,50 i 0,70 µg/ml dla

Cardiac D-Dimer) wiàza∏o si´ z obni˝e-

niem czu∏oÊci (96,9% dla obu wartoÊci

odcinajàcych) i ujemnej wartoÊci predyk-

cyjnej (odpowiednio 96,7% i 97,0% dla

0,50 i 0,70 µg/ml) oraz zwi´kszeniem

swoistoÊci (odpowiednio 60,4% i 66,7%

dla 0,50 i 0,70 µg/ml).

3. Dyskusja
W prezentowanym badaniu oceniliÊmy

cechy techniczne i wartoÊç diagnostycznà

testu Cardiac D-Dimer u˝ytego do wyklu-

czenia DVT. Celem pracy by∏o ustalenie

optymalnej wartoÊci odcinajàcej st´˝enia

D-Dimerów (korzystajàc z analizy krzy-

wej ROC) oraz czu∏oÊci i swoistoÊci testu

dla obecnoÊci DVT przy wybranej warto-

Êci odcinajàcej. Wyniki porównano z wy-

nikami otrzymanymi dobrze zdefiniowa-

nà metodà (VIDAS D-Dimer).

Stwierdzona w naszym badaniu czu-

∏oÊç i ujemna wartoÊç predykcyjna oraz

analiza krzywej ROC wskazujà, ˝e test

Cardiac D-Dimer posiada moc diagno-

stycznà porównywalnà z testem VIDAS.

Jednak˝e z powodu niezbyt licznej grupy

chorych w∏àczonych do badania, prze-

dzia∏y ufnoÊci dla czu∏oÊci i ujemnej war-

toÊci predykcyjnej sà szerokie, zawierajà

oko∏o 90% wartoÊci. WielkoÊç b∏´du pre-

cyzji w pomiarach pomi´dzy seriami

w zakresach bliskich wartoÊci odcinajàcej

odgrywa istotnà rol´, poniewa˝ wysokie

CV mo˝e powodowaç wyniki fa∏szywie

ujemne. Nale˝y zaznaczyç, ˝e pod tym

wzgl´dem dla testu Cardiac D-Dimer

otrzymano zadowalajàce wyniki b∏´du

precyzji dla wartoÊci bliskich wartoÊci od-

cinajàcej (CV% = 9,2%).

Test Cardiac D-Dimer by∏ oceniany

w badaniach wczeÊniejszych25, w których

stwierdzono ni˝szà wartoÊç diagnostycz-

nà (czu∏oÊç = 88,6%; ujemna wartoÊç pre-

dykcyjna = 86,2%). Jednak˝e Bucek

i wsp.25 do swojego badania w∏àczyli cho-

rych zarówno z DVT odcinka proksymal-

nego jak i dystalnego, gdy wykluczono

z badania chorych z zatorowoÊcià ˝y∏ pod-

udzia czu∏oÊç testu znacznie wzros∏a

(100%). Co wi´cej, zastosowali oni w swoich

badaniach wartoÊç odcinajàcà zalecanà

Rys. 1. Korelacja pomi´dzy wynikami testów Cardiac D-Dimer i VIDAS D-Dimer.

Rys. 2. Krzywe ROC i pola powierzchni pod krzywymi AUC.

Jak przedstawiono w tabeli 1., powta-

rzalnoÊç wewnàtrzseryjna testu Cardiac

D-Dimer dla dwóch próbek o ró˝nym st´-

˝eniu D-Dimerów by∏a zadowalajàca

(CV%: poziom prawid∏owy 12,0%, po-

ziom patologiczny 6,2%). PowtarzalnoÊç

pomi´dzy seriami dla próbki kontrolnej

wynosi∏a 9,2%.

Bardzo dobrà, statystycznie istotnà ko-

relacj´ (Rys. 1.) stwierdzono pomi´dzy

obydwoma testami D-Dimer [wspó∏czyn-

nik korelacji Pearsona = 0,91 (95% CI:

0,86–0,94), p < 0,0001]. Analiza staty-

styczna pól powierzchni pod krzywymi

ROC (Rys. 2.) nie wykaza∏a ˝adnych istot-

nych ró˝nic statystycznych [VIDAS D-Di-

mer 0,88 (95% CI: 0,79–0,94); Cardiac

D-Dimer 0,89 (95% CI: 0,80–0,95)].

W tabeli 2. podsumowano dane doty-

czàce czu∏oÊci, swoistoÊci, dodatniej

i ujemnej wartoÊci predykcyjnej obydwu

metod. St´˝enie D-Dimerów, dla których

osiàgni´to najwy˝szà czu∏oÊç (100%, 95%

CI: 89–100, dla obydwu testów) przyj´to

jako wartoÊç odcinajàcà (VIDAS =

550 ng/ml; Cardiac D-Dimer = 0,40

µg/ml). Ujemna wartoÊç predykcyjna by∏a

taka sama dla obu testów (100%, 95%, CI:

86–100). SwoistoÊç oraz dodatnia wartoÊç

predykcyjna by∏y podobne (swoistoÊç: VI-

DAS = 52,0%, Cardiac D-Dimer = 50,0%;

dodatnia wartoÊç predykcyjna: VIDAS =

5
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chorego, jest testem iloÊciowym, nie bazu-

jàcym na wizualnym odczycie punktu

koƒcowego. Jako ˝e jest testem iloÊcio-

wym, wartoÊç odcinajàca mo˝e byç wybra-

na zgodnie z klinicznym prawdopodo-

bieƒstwem wystàpienia DVT u chorych.

Przy wybranym w tym badaniu punkcie

odci´cia (0,40 µg/ml) test Cardiac D-Di-

mer wydaje si´ byç bardziej czu∏y, jednak

mniej swoisty ani˝eli test SimpliRED

D-Dimer. Przy wy˝szym poziomie odci´-

cia zostaje jednak zachowana dobra czu-

∏oÊç testu (oko∏o 97%), a jego swoistoÊç

wzrasta od 60% do 67%. Dalsze badania

powinny daç odpowiedê, która wartoÊç

odcinajàca jest bardziej efektywna z punk-

tu widzenia ponoszonych kosztów na kon-

tynuacj´ diagnostyki chorych z ró˝nym

ryzykiem wystàpienia ˝ylnej choroby za-

krzepowo-zatorowej.

Podsumowujàc, udowodniono, ˝e u˝y-

ty test Cardiac D-Dimer w diagnozowa-

niu DVT u chorych ambulatoryjnych jest

dok∏adny, z niskim odsetkiem wyników

fa∏szywie ujemnych i fa∏szywie dodatnich.

Uzyskane wyniki sà ca∏kowicie porówny-

walne z wynikami otrzymanymi metodà

dobrze zdefiniowanà (VIDAS D-Dimer).

Jest to test iloÊciowy z obiektywnym od-

czytem pomiaru, dostosowany do sytuacji

nag∏ych (wyniki otrzymuje si´ do 10 min)

i pojedynczych oznaczeƒ. Test ten mo˝e

byç wykonywany nawet przez niedo-

Êwiadczony personel bezpoÊrednio w iz-

bie przyj´ç, nie wymaga stosowania jakie-

gokolwiek dodatkowego sprz´tu laborato-

ryjnego, gdy˝ wykonuje si´ go w krwi pe∏-

nej. Z tych powodów wydaje si´ mieç du-

˝e mo˝liwoÊci zastosowania klinicznego.

Jednak˝e miejsce tego testu w strate-

gii diagnostycznej DVT pozostaje do

okreÊlenia w badaniach prospektywnych,

u chorych ze st´˝eniem D-Dimerów poni-

˝ej wartoÊci odcinajàcej, u których

wstrzymano leczenie przeciwzakrzepowe,

a 3-miesi´czna obserwacja pozwoli∏aby na

wykrycie wyst´powania opóênionych

przypadków choroby.

PiÊmiennictwo dost´pne w redakcji.

przez producenta (0,50 µg/ml), a nie

otrzymanà z analizy krzywej ROC.

Jak dotychczas, opisano tylko dwa testy

D-Dimer, które dzi´ki mo˝liwoÊci u˝ycia

krwi pe∏nej mogà byç wykonywane bezpo-

Êrednio przy ∏ó˝ku chorego, w przypad-

kach nag∏ych. Jest to test SimpliRED i Car-

diac D-Dimer. Test SimpliRED D-Dimer

jest rodzajem testu aglutynacyjnego, który

mo˝na wykonywaç bez koniecznoÊci sto-

sowania specjalistycznej aparatury, u˝ywa-

jàc do badania kropl´ krwi pe∏nej i uzy-

skujàc wynik w ciàgu 5 min18. Test ten mo-

˝e byç wykonywany blisko chorego, a jego

zaletà jest szybki czas uzyskiwania wyniku.

Ze wzgl´du na to, ˝e jest to test jakoÊciowy,

bazujàcy na odczycie wizualnym, wyniki

ró˝nià si´ mi´dzy sobà6, 9, 14, 18–21 – co jest

spowodowane subiektywnà ocenà osób

odczytujàcych22–24. Wykazano, ˝e czu∏oÊç

tego testu zawiera si´ w przedziale

60%–100%, a jego swoistoÊç wynosi oko∏o

70%. Poniewa˝ test D-Dimer wykonuje si´

w celu wykluczenia choroby, a tym samym

zaprzestania dalszej diagnostyki u osób

z prawid∏owymi wynikami, jego czu∏oÊç

powinna teoretycznie wynosiç 100%. Jed-

nak˝e, w dwóch ostatnich badaniach30, 31

wykazano, ˝e kombinacja niskiego klinicz-

nego prawdopodobieƒstwa i ujemnego

wyniku testu SimpliRED D-Dimer pozwa-

la w sposób wiarygodny, bez koniecznoÊci

przeprowadzania badaƒ obrazowych, wy-

kluczyç DVT i zatorowoÊç p∏ucnà u cho-

rych ambulatoryjnych. Pomimo tego, ˝e

SimpliRED jest mniej czu∏y ni˝ inne testy

D-Dimer, wydaje si´ on byç wystarczajàco

wiarygodny dla wykluczenia choroby

w grupach z niskim prawdopodobieƒ-

stwem wystàpienia zakrzepicy ˝ylnej. Test

Cardiac D-Dimer mo˝e stanowiç interesu-

jàcà alternatyw´, poniewa˝ jest szybki

i przystosowany do wykonywania blisko

Tabela 2. Czu∏oÊç, swoistoÊç, ujemna i dodatnia wartoÊç predykcyjna (NPV i PPV) 
badanych testów D-Dimer

Dane przedstawiono jako procent (95% przedzia∏ ufnoÊci). Jako poziomy odci´cia wybrano te, przy

których uzyskano najwy˝szà czu∏oÊç, zgodnie z krzywymi ROC.
a Wyniki wyra˝ono w jednostkach przyj´tych przez producenta.

NPV = ujemna wartoÊç predykcyjna; PPV = dodatnia wartoÊç predykcyjna.

Test WartoÊça odcinajàca Czu∏oÊç SwoistoÊç NPV PPV
Cardiac ≤ 0,40 100,0% 50,0% 100,0% 57,1%

D-Dimer µg/ml (89–100) (35–65) (86–100) (43–70)

VIDAS ≤ 550 100,0% 52,0% 100,0% 58,2%

D-Dimer ng/ml (89–100) (37–67) (86–100) (44–71)
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Utrzymywanie prawid∏owej homeostazy

glukozy, szczególnie po spo˝yciu posi∏-

ków, jest regulowane wzajemnym oddzia-

∏ywaniem pomi´dzy absorpcjà glukozy

z przewodu pokarmowego a prawid∏o-

wym funkcjonowaniem i sekrecjà przez

komórki ß trzustki hormonów, które

z kolei regulujà produkcj´ i internalizacj´

glukozy w tkankach insulinowra˝liwych.

Dane na temat wydzielania, kinetyki i roz-

padu hormonów wydzielanych przez ko-

mórki ß trzustki u cz∏owieka sà ograni-

czone, poniewa˝ w warunkach in vivo nie

mamy mo˝liwoÊci bezpoÊredniej oceny

zmian w krà˝eniu wàtrobowym.

W komórkach ß, C-peptyd powstaje

z rozpadu czàsteczki zsyntetyzowanej pro-

insuliny, a nast´pnie jest magazynowany

w ziarnistoÊciach aparatu Golgiego. C-pep-

tyd jest uwalniany z ziarnistoÊci w jednost-

kach równych molowo do jednostek insu-

liny. Pomimo poczàtkowych badaƒ

u zwierzàt, wskazujàcych na mo˝liwoÊç

dzia∏ania metabolicznego C-peptydu,

przez wiele lat uwa˝ano, i˝ C-peptyd nie

ma dzia∏ania biologicznego u ludzi, poza

jego rolà w syntezie insuliny. Ostatnio jed-

nak udowodniono obecnoÊç specyficz-

nych miejsc receptorowych na b∏onie ko-

mórkowej dla C-peptydu, które sà po∏à-

czone z bia∏kami G (Rigler, P., 1999), co

w konsekwencji mo˝e byç podstawà do

t∏umaczenia przyczyn pewnych zmian cho-

robowych – dotyczàcych nerek i nerwów

obwodowych u osób z cukrzycà typu 1.

C-peptyd jest pojedynczym ∏aƒcu-

chem 31 aminokwasów. Wydzielony z ko-

mórek ß do krà˝enia wrotnego, w przeci-

wieƒstwie do insuliny, nie ulega rozk∏ado-

wi w wàtrobie i dlatego jego podwy˝szone

st´˝enie po stymulacji (posi∏kiem lub glu-

kozà) utrzymuje si´.

W pomiarach st´˝enia C-peptydu sto-

sowane sà metody immunoradiometrycz-

ne i enzymoimmunologiczne. W ciàgu

doby C-peptyd jest wydalany do krà˝enia

w formie pulsacyjnej – równolegle do

pulsacyjnego wydzielania insuliny. Po-

miary st´˝enia C-peptydu (wykonywane

co 2 minuty po obcià˝eniu glukozà bàdê

posi∏kiem) wykaza∏y, i˝ wzrosty st´˝eƒ

C-peptydu pojawiajà si´ co 12 min. Pó∏-

okres zaniku C-peptydu jest ok. 40 minut

(Fink R.I., 1985), tak wi´c st´˝enia krà˝àce-

go C-peptydu po stymulacji sà 5–10 razy

wy˝sze ni˝ st´˝enia insuliny. Fakt ten jest

obecnie szeroko wykorzystywany w bada-

niach klinicznych, w których ocenia si´

funkcj´ sekrecyjnà komórek ß (test z glu-

kagonem, test doustnego obcià˝enia glu-

kozà) i oznacza si´ st´˝enie glukozy

i C-peptydu w surowicy w sekwencji cza-

sowej (lub ∏àcznie z insulinà). Pomiar st´-

˝enia C-peptydu w osoczu wydzielonego

z komórek ß w równomolarnych iloÊciach

z insulinà obrazuje nam wielkoÊç rezerwy

endogennej insuliny.

krzycà typu 1, u osób z podejrzeniem uta-

jonej autoimmunologicznej cukrzycy do-

ros∏ych (LADA). U osób z nieprawid∏owà

tolerancjà glukozy i z cukrzycà typu

2 oznaczenie C-peptydu mo˝e pomóc nie

tylko w diagnostyce tych stanów, ale tak˝e

w decyzji, co do sposobu leczenia cukrzy-

cy typu 2.

W ostatnich latach roÊnie liczba prze-

szczepów trzustki i przeszczepów ∏àczo-

nych: trzustki i nerki u osób z cukrzycà

typu 1. U tych pacjentów oznaczanie

C-peptydu jest niezb´dne dla oceny endo-

gennego wydzielania insuliny przez prze-

szczepiony organ. To oznaczenie C-pepty-

du ma istotne znaczenie w zwiàzku

z ró˝nymi metodami pod∏àczenia prze-

szczepianej trzustki do krà˝enia.

Poniewa˝ C-peptyd jest wydzielany

w jednostkach równych jednostkom en-

dogennej insuliny, jego pomiar mo˝e byç

niezb´dny w celu oceny stanów hipogli-

kemicznych i hiperinsulinemii. U cho-

rych z podejrzeniem guza wydzielajàce-

go insulin´ (insulinoma) wykonuje si´

pomiar C-peptydu zarówno w napadach

hipoglikemii jak i podczas próby g∏odo-

wej. Tak˝e wtedy, gdy jest podejrzenie

wstrzykiwania insuliny celem wywo∏ania

hipoglikemii – pomiar C-peptydu jest

jednym z pomiarów rozstrzygajàcych

rozpoznanie.

C-peptyd jest degradowany w ner-

kach i usuwany z moczem. Jego st´˝enie

w moczu jest 20–50 razy wi´ksze ni˝

w surowicy. W praktyce, pomiary C-pep-

tydu w moczu wykonujemy u dzieci

i w niektórych sytuacjach u kobiet z cu-

krzycà w czasie cià˝y. W chorobach, któ-

re przebiegajà z upoÊledzeniem funkcji

nerek (czego obrazem jest podwy˝szony

poziom kreatyniny we krwi) stwierdza

si´ podwy˝szone poziomy C-peptydu

w moczu.

Badania z lat ostatnich wskazujà, ˝e

C-peptyd w iloÊciach nanomolarnych

Rola C-peptydu w diagnostyce zaburzeƒ 
gospodarki w´glowodanów u cz∏owieka

Dr n. med. Marianna I. Bàk

Prawid∏owe st´˝enie C-peptydu
w surowicy i osoczu na czczo, mie-
rzone zestawami Elecsys C-Peptide
wynosi 1,1–4,4 ng/ml.

Podwy˝szony poziom C-peptydu stwier-

dza si´ u osób oty∏ych, u osób z hiperse-

krecjà komórek ß i insulinoopornoÊcià,

a tak˝e po posi∏kach i w czasie kortykote-

rapii. Niskie poziomy krà˝àcego C-pepty-

du stwierdza si´ w stanach g∏odzenia

i przy stosowaniu niektórych leków, np.

sympatykomimetyków. Poziom krà˝àce-

go C-peptydu jest miarà prawdziwej se-

krecji insuliny u osób, u których stwierdza

si´ wysokie miana krà˝àcych przeciwcia∏

przeciwinsulinowych. Tak wi´c oznacze-

nia C-peptydu sà niezwykle wa˝ne w dia-

gnostyce resztkowego wydzielania komó-

rek ß u osób ze Êwie˝o rozpoznanà cu-
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wià˝e si´ w sposób specyficzny z b∏onà

komórkowà (prawdopodobnie przez inter-

akcje z bia∏kami G b∏ony komórkowej),

co w konsekwencji prowadzi do aktywacji

szlaków metabolicznych zwiàzanych ze

zmianami st´˝enia wapnia w komórkach.

To wiàzanie C-peptydu nie ma reakcji

krzy˝owych z insulinà, proinsulinà, hor-

monami insulinopodobnymi wzrostu, czy

neuropeptydem Y. C-peptyd wyraênie

stymuluje aktywnoÊç Na/K–ATPazy

w b∏onie komórkowej i podnosi aktyw-

noÊç syntezy endotelialnej NO.

Powy˝sze efekty dzia∏ania C-peptydu

uzyskane w warunkach eksperymental-

nych doprowadzi∏y do badaƒ, w których

podawano C-peptyd razem z insulinà

chorym z cukrzycà typu 1. Te prace kli-

niczne pokaza∏y, ˝e podaniu C-pepty-

du u osób z cukrzycà typu 1. towarzyszy

wzrost przep∏ywu krwi w mi´Êniach

szkieletowych i skórze, wyst´puje zna-

mienne obni˝enie hiperfiltracji w k∏´-

buszkach nerkowych i dochodzi do re-

dukcji mikroalbuminurii. Interesujàce sà

tak˝e wyniki prac u chorych z cukrzycà

typu 1, u których podanie C-peptydu

prowadzi∏o do wyraênej poprawy funkcji

nerwów obwodowych.

Wyniki prac doÊwiadczalnych i kli-

nicznych ostatnich lat wyraênie sugerujà,

i˝ C-peptyd nie jest tylko czàsteczkà po-

wstajàcà w procesie syntezy insuliny, ale

ma tak˝e istotne znaczenie w diagnostyce

niektórych zaburzeƒ w´glowodanowych,

w szczególnoÊci przebiegajàcych z hiper-

insulinemià o ró˝nej etiologii. Mamy te˝

obecnie dowody, i˝ podanie C-peptydu,

wraz z insulinà, chorym z cukrzycà typu 1.,

mo˝e oddaliç post´p groênych powik∏aƒ

tej choroby. Podsumowujàc, nale˝y stwier-

dziç, i˝:

Prawid∏owe st´˝enie C-peptydu
w moczu oznaczane zestawami
Elecsys C-Peptide wynosi
17,2–181 µg/24 godziny.

C-peptyd wydzielany przez komór-
ki ß jest hormonem biologicznie
aktywnym.

Elecsys C-Peptide, Nr kat. 3 184 897
materia∏ surowica, osocze, mocz (20 µl)

czas oznaczania 18 min

zakres pomiarowy 0,01–40,0 ng/ml 

precyzja oznaczeƒ < 3,8% CV

oznaczanie na analizatorach Elecsys 1010,

Elecsys 2010,

Modular E170

WartoÊci prawid∏owe

surowica/osocze 1,1–4,4 ng/ml

mocz 17,2–181 µg/24 godz.

TTeesstt jjuu˝̋ ddoosstt´́ppnnyy ww sspprrzzeeddaa˝̋yy!!!!!!

Synteza insuliny i C-peptydu
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Mamy przyjemnoÊç zaprezentowaç Paƒ-

stwu nowy produkt firmy Roche z dzie-

dziny informatyki, jest to laboratoryjne

oprogramowanie systemowe pod nazwà

PPrroocceessss SSyysstteemmss MMaannaaggeerr ((PPSSMM)).

Program ten dzia∏a w Êrodowisku sys-

temu Windows, w oparciu o baz´ danych

– CACHE, u˝ywanà w systemach Roche.

Program zainstalowany jest w sumie

w ponad 600 laboratoriach diagnostycz-

nych na ca∏ym Êwiecie. W Polsce obecnie

uruchomiliÊmy 14 instalacji.

Podstawowe funkcje prezentowanego

systemu informatycznego dla laborato-

rium to:

● Komunikacja z analizatorami.

● Kontrola jakoÊci.

● Techniczna walidacja, w oparciu o delta

check.

● Mo˝liwoÊç wprowadzania norm dla

poszczególnych grup odniesienia w za-

le˝noÊci od wieku, p∏ci, rasy itp.

● Prowadzenie statystyki.

Program wyposa˝ony jest równie˝

w opcje niestandardowe, takie jak:

● Mo˝liwoÊç:

– monitorowania obiegu próbki tego

samego pacjenta, wstawianej kolejno do

ró˝nych analizatorów;

– monitorowania obiegu próbki tego

samego pacjenta, rozporcjowanej do

ró˝nych probówek (naczynek) oznako-

wanych tym samym kodem paskowym

i wstawianych w tym samym czasie do

ró˝nych analizatorów.

● Mo˝liwoÊç szybkiej identyfikacji przecho-

wywanych próbek (np. w lodówce lub za-

mra˝arce), dzi´ki temu, ˝e sà one wstawia-

ne zgodnie ze wskazanym przez program

miejscem w oznakowanym statywie; po-

danie danych identyfikacyjnych pacjenta

umo˝liwia szybkie ich odnalezienie.

● Mo˝liwoÊç wyboru regu∏ przy kontroli

jakoÊci, w zale˝noÊci od potrzeb. Wyli-

czanie wartoÊci Êrednich i odchyleƒ

standardowych.

● Mo˝liwoÊç okreÊlenia okresu, w jakim

wyniki ró˝nych oznaczeƒ majà byç po-

równywane w ramach delta check (np.

dzieƒ, miesiàc, rok w zale˝noÊci od cz´-

stotliwoÊci wykonywania badaƒ), a tak-

˝e zdefiniowania jakie ró˝nice (w %)

pomi´dzy wynikiem poprzednim a obec-

nym majà byç sygnalizowane.

PSM gwarantuje mo˝liwoÊç automa-

tycznej rejestracji za pomocà kart zleceƒ.

Polega ona na rejestracji numeru próbki

wraz ze wszystkimi zleconymi badaniami.

Rozwiàzanie to (znane i sprawdzone na

Nowy produkt firmy Roche
Oprogramowanie dla laboratorium

Standardowy czytnik kart
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Êwiecie) znacznie u∏atwia i przyspiesza

prac´, zmniejszajàc jednoczeÊnie mo˝li-

woÊç pomy∏ek.

Proponowane przez Roche Diagno-

stics czytniki kart (zdj´cie na poprzedniej

stronie) nale˝à do najbardziej niezawod-

nych i precyzyjnych.

Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zlecania

badaƒ bezpoÊrednio z oddzia∏ów szpital-

nych, z pomini´ciem czytnika kart, z wy-

korzystaniem funkcjonujàcych ju˝ syste-

mów szpitalnych oraz przesy∏anie wyni-

ków bezpoÊrednio do oddzia∏ów zlecajà-

cych.

Process Systems Manager jest progra-

mem, który ulega ciàg∏ym modyfikacjom

i udoskonaleniom – w zale˝noÊci od

zmieniajàcych si´ warunków i indywidu-

alnych potrzeb Klientów. Plany firmy

Roche Diagnostics w tym wzgl´dzie si´ga-

jà roku 2006. Ju˝ w bie˝àcym roku wpro-

wadzimy do niego modyfikacj´ dajàcà

mo˝liwoÊç prowadzenia kontroli jakoÊci

na trzech poziomach wartoÊci dla ka˝de-

go testu.

Równie˝, w tym roku, stworzymy

mo˝liwoÊç archiwizacji skategramów

morfologii krwi oraz automatycznego po-

jawiania si´ ich przy przeglàdaniu wyni-

ków badaƒ.

Istotnà nowoÊcià b´dzie tak˝e pro-

gram statystyczny wyliczajàcy wspó∏czyn-

niki kosztowe dla poszczególnych testów,

uwzgl´dniajàcy nie tylko liczb´ oznaczeƒ,

ale równie˝ iloÊç kalibracji, kontroli i po-

wtórek sk∏adajàcych si´ na jeden wydany

wynik.

Podsumowujàc, w roku wejÊcia Polski

do Unii Europejskiej, przekazujemy

w Paƒstwa r´ce doskona∏y produkt, ideal-

ne narz´dzie zarzàdzania laboratorium

diagnostycznym, spe∏niajàcym wszystkie

wymagania nowoczesnej placówki dzia∏a-

jàcej w nowych warunkach Zjednoczonej

Europy. Roche Diagnostics, dbajàc o wia-

rygodnoÊç badaƒ, zawsze znajdowa∏ si´

w czo∏ówce firm, które przekazujà Klien-

tom najnowsze rozwiàzania techniczne,

przystosowujàc je do ich indywidualnych

potrzeb.

Standardowa karta zleceƒ


