
116 Klinick· biochemie a metabolismus 2/2007

Posouzení stolního analyzátoru
pro automatické vyhodnocení
imunochemického stanovení
okultního krvácení ve stolici

Evaluation of a desk top instrument for the automa-
ted development and immunochemical quantification
of fecal occult blood (Rozen P., Waked A., Vilkin A.,
Levi Z., Niv Y.; Department of Gastroenterology, Rabin
Medical Center, Beilinson Hospital, Petach Tikva, Isra-
el, e-mail: rozen@tasmc.health.gov.il)
Podklady: Guajakový test okultního krvácení ve stolici
(FOBT) pro screening kolorektálních nádorů (CRC) je zá-
vislý na uživateli a není specifický pro lidský hemoglobin
(Hb). Vyvinutý automatický kvantitativní imunochemický
test lidského Hb FOBT (I-FOBT) je specifický, umožňuje
kontrolu kvality a volbu vhodné hladiny Hb s optimální
senzitivitou a specificitou pro kolonoskopii.
Materiál a metody: Autoři posuzovali stolní analyzátor
OC-MICRO (Eiken, Japan), který je schopen automa-
ticky kvantitativně vyhodnotit 50 vzorků stolice/hod. pro
Hb z hlediska jednoduchosti použití, reprodukovatel-
nosti a stability testu, denní intra-personální variabili-
ty I-FOBT; klinicky vyhodnotili senzitivitu a specifici-

Zaujalo nás

tu pro tumory u nemocných, kteří podstoupili kolono-
skopii.
Výsledky: U 500 nemocných připravili 3 vzorky stoli-
ce, které byly vyhodnoceny pro Hb, I-FOBT, a vzorky
byly:
1. opakovaně vyšetřeny;
2. uchovány při 4 °C nebo 20 °C nebo 28 °C a opako-

vaně vyšetřeny;
3. I-FOBT hladiny byly korelovány s kolonoskopickým

nálezem.
Pět I-FOBT testů bylo opakováno 6krát bez signifi-

kantních změn; 30 testů uchovaných > 21 dní mělo
pokles/den 0,3% +/-0,4 při 4 °C (NS), 2,2 % +/-1,7 při
20 °C (NS) a 3,7 % +/-1,8 při 28 °C (p < 0,05). Analýza
ROC křivkou vykazovala při hodnotě 100 ng Hb/ml
I-FOBT úroveň 76,5 % pro CRC a pokročilé adenomy
byly detekovány se specificitou 95,3%.
Závěr: Analyzátor poskytuje reprodukovatelné výsled-
ky a chlazené I-FOBT vzorky jsou stabilní 21 dní. Hla-
dina I-FOBT může být nastavena pro optimální senziti-
vitu a specificitu významných tumorů.

(Med Sci Monit. 2006 Jun;12 (6): MT27-32)
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