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Analyzátory  
Architect firmy 
Abbott Laboratories

J. Trbušek

Úvod
Vývoj a konstrukce analytických systémů ARCHI-
TECT vychází z moderních poznatků vědeckých 
oborů v oblasti laboratorní diagnostiky, medicíny 
a informačních technologií. Výsledkem jsou analy-
zátory, které s ohledem na specifika oboru umožňují 
dosáhnout laboratořím co možná nejlepších analy-
tických výsledků a pomáhají výrazně zjednodušit 
laboratorní procesy.
Firma Abbott Laboratories nabízí v současnosti širo-
ké spektrum analyzátorů ARCHITECT pro různé 
typy i velikosti laboratoří. Společnými jmenovateli 
těchto přístrojů jsou jednotnost a možnost integra-
ce. Jednotností rozumíme celou řadu prvků shod-
ných pro všechny typy analyzátorů ARCHITECT 
– jednotné použité technologie, stejné reagencie, 
provozní roztoky a spotřební materiál, společné 
stojánky na vzorky a konečně jednotný software. 
Tato maximální unifikace přináší uživateli celou 
řadu výhod. Od ekvivalentních výsledků na různých 
systémech ARCHITECT, přes usnadnění obsluhy 
analyzátorů při práci se vzorky i reagenciemi, až 
po zefektivnění hospodaření laboratoře např. se 
spotřebním materiálem.

Jak již bylo uvedeno, je v nabídce firmy Abbott 
Laboratories řada plně automatizovaných systé-
mů ARCHITECT pro různé typy laboratoří. Pro 
lepší orientaci jsou v další části textu rozděleny na 
analyzátory imunoanalytické, biochemické a na 
integrované systémy.

imunoAnALytické 
AnALyzátory Architect i
Analyzátory ARCHITECT pro heterogenní imuno-
analýzu reprezentují systémy ARCHITECT i2000, 
ARCHITECT i2000SR a nově také ARCHITECT 
i1000SR.
ARCHITECT i2000 a ARCHITECT i2000SR jsou 
velkokapacitní analyzátory s výkonem až 200 analýz 
za hodinu a s možností vložení reagencií pro 25 
metod do chlazeného karuselu. Hlavní rozdíl mezi 
oběma systémy je ve způsobu manipulace se vzorky 
a jejich přesunu do přístroje k vlastní analýze (pipe-
tování). Analyzátor ARCHITECT i2000 využívá tzv. 
standardního podavače vzorků (s kapacitou 125 
vzorků), který je založen na principu dopravníkové-
ho systému tak, jak jej známe u většiny analyzátorů 
na trhu. Tato konstrukce umožňuje pouze spojení 
(multiplikaci) až 4 stejných přístrojů (modulů) do 
systémů ARCHITECT i4000/ i6000/ i8000 s výko-
nem 400 – 800 analýz za hodinu dle zvolené konfi-
gurace. Analogicky se zvyšuje i počet reagenčních 
pozic na palubě takového systému na 50 - 100. 
Naopak ARCHITECT i2000SR je stejně jako zbý-
vající analyzátory řady ARCHITECT vybaven tzv. 
robotickým podavačem vzorků (RSH, viz níže) 
s kapacitou 135 vzorkových pozic. Tento unikátní 
transportní systém jednak umožňuje dosahovat výji-
mečných analytických vlastností a jednak dovoluje 
skutečnou integraci biochemických a imunoanaly-
tických systémů.
Také ARCHITECT i2000SR je konstruován tak, aby 
kromě vlastní integrace s biochemickými analyzáto-
ry ARCHITECT c8000/ c16000 (viz níže) bylo mož-
né spojit dva stejné moduly do vysoce výkonného 
imunoanalytického systému ARCHITECT i4000SR 
s výkonem až 400 stanovení za hodinu a kapacitou 
50 metod na palubě.
ARCHITECT i1000SR s výkonem až 100 analýz za 
hodinu je systém vycházející z úspěšného modelu 
analyzátoru ARCHITECT i2000SR (tj. včetně RSH), 
přičemž je doplněn o několik modifikací. Tou nej-
důležitější je možnost vkládat a vyjímat reagencie 
(podobně jako vzorky) prostřednictvím robotického 
podavače vzorků (RSH) kontinuálně během pro-
vozu přístroje bez nutnosti jeho zastavení. Novým 
parametrem analyzátoru ARCHITECT i1000SR je 

Obr. 1. Integrovaný imunochemický analyzátor 
ARCHITECT ci8200

Možnost integrace dovoluje spojení biochemických 
a imunoanalytických analyzátorů ARCHITECT do 
kombinovaných (modulárních) imunochemických 
systémů. Ty umožňují mimo jiné provést z jednoho 
pacientského vzorku jak biochemická, tak imuno-
analytická vyšetření, a to bez jakýchkoliv kompro-
misů (např. nutnosti alikvotace nebo předřazení 
některých vyšetření z důvodů kontaminace vzorků 
apod.). V této souvislosti často hovoříme o tzv. 
„Integraci bez kompromisu“.
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také jedna společná pipetovací jehla pro reagencie 
a vzorky (na rozdíl od dvou reagenčních a dvou vzor-
kových pipetorů analyzátorů ARCHITECT i2000/ 
i2000SR). Koncept společné pipetovací jehly vyžado-
val rovněž modifikace systému kontrolních prvků 
eliminujících kontaminaci vzorků a reagencií. Byl 
proto vyvinut nový, patentovaný design mycí stanice 
s vnější a centrální mycí komorou a 2fázový mycí 
algoritmus vlastního pipetoru. Nesmíme opomenout 
ani fakt, že pipetovací jehly všech typů analyzátorů 
ARCHITECT jsou navíc vybaveny systémem na 
monitorování tlaku nasávání, který minimalizuje 
riziko nasátí sraženiny nebo vzduchové bubliny, dále 
tzv. kapacitním snímáním hladiny kapaliny (vzorku 
nebo reagencií), a detektorem nárazu.
Rovněž analyzátor ARCHITECT i1000SR byl vyví-
jen s ohledem na budoucí integraci s biochemickým 
analyzátorem ARCHITECT c4000.

chemiFLeX
Všechny imunoanalytické systémy ARCHITECT 
využívají detekční technologii CHEMIFLEX. Jde 
o druh chemiluminiscenční analýzy na paramag-
netických mikročásticích používající značení konju-
gátu patentovaným derivátem akridinia, s možností 
různých měřících, tzv. flexibilních protokolů.
Dvě patentované skupiny navázané na molekulu 
akridinia, sulfopropylová a sulfonamidová, zlepšují 
rozpustnost a stabilitu reakční směsi ve vodním 
roztoku a tím současně optimalizují řadu funkčních 
charakteristik metod. Mezi ty nejdůležitější patří 
vedle kalibrační stability (více než 30 dní) např. 
zvýšení senzitivity či rozšíření dynamického rozsa-
hu metod. Např. test ARCHITECT TSH dosahuje 
citlivosti < 0,005 μIU/ mL, přičemž při nízkých 
stanovovaných koncentracích se jedná o vysoce 
citlivou metodu (CV 6,9 % při koncentraci TSH 
0,0049 μIU/ mL; Rawlins a Roberts 2004). Příkladem 
testu který dosahuje na analyzátorech ARCHITECT 
vysokých hodnot linearity (> 15 000 mIU/ mL) je 
stanovení βhCG.

Flexibilní protokoly pak umožňují nastavit optimální 
reakční podmínky pro jednotlivé analyty, a to ať už 
se jedná o metody se standardním protokolem nebo 
zkráceným (STAT) protokolem, metody s předpří-
pravou a metody s jedním nebo dvěma promývacími 
kroky. Právě dvoukrokový formát metod, využívaný 
u většiny testů firmy Abbott Laboratories, umožňuje 
redukovat na minimum vliv řady interferujících 
látek stejně jako rizika tzv. hook efektu.
Modifikací technologie CHEMIFLEX je rovněž 
patentovaná technologie AVIcomp. Slouží ke 
stanovení avidity protilátek třídy IgG proti CMV 
a Toxoplasma gondii a tím bezpečnému určení pri-
mární infekce. Je založena na principu porovnání 
chemiluminiscenčního signálu dvou současně běží-
cích reakcí (jedné s antigenovým lyzátem a druhé 
s pufrem) a automatickém výpočtu avidity protilátek 
na základě získaných výsledků (% Avi).
V nabídce imunoanalytických metod na analyzáto-
rech ARCHITECT jsou v současné době všechny 
důležité panely včetně např. kompletního spektra 
hepatitid a testů jako např. SCC, Syphilis, CMV 
a Toxo IgG Avidity a pod.

Biochemické AnALyzátory 
Architect c
Biochemické analyzátory ARCHITECT jsou zastou-
peny systémy ARCHITECT c8000 a ARCHITECT 
c16000. Výjimečných analytických vlastností obou 
typů analyzátorů je dosaženo díky použití řady, často 
patentově chráněných technologií jako jsou např. 
SmartWash, FlexRate, ICT aj.
V současné době firma Abbott Laboratories vyvíjí 
analyzátor ARCHITECT c4000 pro menší typy 
laboratoří s očekávaným fotometrickým výkonem 
400 testů za hodinu.
ARCHITECT c8000 je biochemický systém s výko-
nem až 800 fotometrických a 600 potenciometric-
kých analýz za hodinu (kombinovaný maximální 
výkon analyzátoru pak činí 1200 testů za hodinu), 
s kapacitou reagenčních pozic pro 68 metod na palu-
bě včetně ISE. Analyzátor je vybaven robotickým 
podavačem vzorků (RSH) s kapacitou 185 vzorko-
vých pozic, což dovoluje jeho integraci s imunoana-
lytickým systémem ARCHITECT i2000SR. 
ARCHITECT c16000 se v základních parametrech 
s analyzátorem ARCHITECT c8000 shoduje (RSH 
a možnost integrace se systémem ARCHITECT 
i2000SR, kapacita reagencií, použité technologie, 
rozměry). Liší se od něj především fotometrický 
výkonem, který je dvojnásobný a činí tak 1600 
analýz za hodinu (kombinovaný maximální 
výkon analyzátoru je pak 1800 testů za hodinu, Obr. 2. Struktura molekuly akridinia
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a to včetně 600 testů ISE). Zvýšeného výkonu je 
dosaženo zrychlením aspiračního kroku vzorkové 
jehly, zdvojením reagenčních pipetorů a počtu kyvet 
v reakčním okruhu analyzátoru.
Vedle vlastního robotického podavače vzorků je 
možno u obou biochemických analyzátorů vkládat 
vzorky do tzv. karuselového podavače s kapacitou 
32 pozic. Ten může sloužit i jako případná záloha 
RSH.

SmArtWASh A cArry over 
pod 0,01 ppm
Speciální konstrukce a způsob promývání vzorkové 
jehly, tzv. SmartWash technologie, dovolují garan-
tovat přenos (carry over) vzorků menší než 0,01 
ppm, tedy výrazně nižší než je udávaná hodnota se 
signifikantním klinickým významem (tj. 0,16 ppm). 
Tento pro analyzátory ARCHITECT jedinečný 
parametr je nezbytným předpokladem pro úspěšnou 
integraci biochemických a imunoanalytických sys-
témů ARCHITECT (blíže viz Integrované systémy 
ARCHITECT ci).

FlexRate a Rozšířená 
LineAritA
U řady enzymových reakcí dochází v důsledku 
vysoké aktivity enzymů k rychlému spotřebování 
substrátu, takže hodnoty absorbance naměřené 
analytickým systémem neodpovídají skutečné kon-
centraci analytu. Patentovaná technologie FlexRate 
analyzátorů ARCHITECT v těchto případech 
umožňuje (vedle hlavního čtecího času absorbance) 
nastavení časnějšího, tzv. flexibilního (FlexRate) 
čtecího času, optimalizovaného pro konkrétní 
enzymovou reakci. Výsledkem je až 12 násobné 
rozšíření linearity stanovovaných enzymů, a to bez 
potřeby ředění a opakovaného testování. Výrazným 
způsobem se tak redukuje čas odezvy (TAT) a také 
náklady na reagencie. 

ICt - IntegRovaná čIpová 
technoLogie ke StAnovení 
Iontů 
ISE modul je u analyzátorů ARCHITECT řešen jako 
patentovaný integrovaný čip (ICT) sloužící k součas-
nému stanovení iontů Na+, K+ a Cl- v séru, plazmě 
a moči. Funguje na principu nepřímé potenciomet-
rie (měření elektrického potenciálu iontů v roztoku 
na membráně). Čip obsahuje iontově selektivní 
elektrody pro Na, K a Cl a referenční elektrodu a je 
uložen v prostoru s kontrolovanou teplotou (37 °C). 
Velkou výhodou takto koncipovaného ISE modulu 
je jeho malá velikost a tím i snadná a rychlá výměna, 
kterou zvládne jednoduše obsluha analyzátoru. 

Obr. 3. Schéma FlexRate

Obr. 4. ISE modul analyzátorů ARCHITECT
Mezi dalšími technologickými prvky použitými 
v biochemických analyzátorech ARCHITECT je 
třeba jmenovat piezoelektrické mixéry k promí-
chávání reakční směsi, kontrolu kvality vzorku 
z hlediska přítomnosti potenciálně interferujících 
látek (hemolýza, ikterus, lipemie), 8krokové mytí 
reakčních kyvet aj. 
Firma Abbott Laboratories nabízí široké spektrum 
rutinních i speciálních (specifické proteiny) metod 
pro klinickou biochemii. Reagencie jsou kapalné, 
připravené přímo k použití. Všechny biochemické 
analyzátory ARCHITECT však mohou fungovat 
také jako otevřené systémy využívající aplikace 
jiných výrobců.

integrovAné SyStémy 
Architect ci
Předností analyzátorů ARCHITECT je možnost 
spojení biochemických modulů ARCHITECT 
c8000/ c16000 s imunoanalytickým modulem 
ARCHITEC i2000SR do podoby integrovaných 
systémů ARCHITECT ci8200 a ARCHITECT 
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ci16200. Do budoucna se počítá rovněž s konfigurací 
ARCHITECT ci4100 vzniklé spojením analyzátorů 
ARCHITECT i1000SR a ARCHITECT c4000, který 
je ve vývoji.
Výhodou integrovaných systémů ARCHITECT je 
konsolidace širokého spektra testů na jedné plat-
formě umožňující provést z jednoho pacientského 
vzorku jak imunoanalytická, tak biochemická sta-
novení současně. 

RSH – RobotICký podavač 
vzoRků
Automatický robotický podavač vzorků (RSH) je 
integrovanou součástí všech analyzátorů ARCHI-
TECT vyjma systému i2000 a navíc funkčně pro-
pojuje v integrovaných systémech biochemické 
a imunoanalytické části. Kapacita podavače je 
u obou analyzátorů ARCHITECT ci8200 a ARCHI-
TECT ci16200 stejná, a to 335 vzorkových pozic. 
Základním funkčním prvkem podavače je trans-
portní robot, který umožňuje tzv. multidimenzio-
nální management vzorků (v případě analyzátoru 
ARCHITECT i1000SR rovněž vkládání a vyjímání 
reagencií z a do reagenčního karuselu během 
provozu přístroje). Důraz je kladen především na 
maximální flexibilitu při stanovení statimových 
vyšetření, retestů a reflexních testů, a to z hlediska 
redukce času odezvy (TAT). Podavač je rozdělen na 
oblast s pozicemi pro rutinní vzorky a oblast s prio-
ritními pozicemi, kterých je celkem 35 (u analyzá-
toru ARCHITECT i1000SR je možno jejich počet 
uživatelsky měnit). Po vložení vzorků do této části 
podavače je jejich analýza automaticky upřednost-
něna před vzorky rutinními. Software analyzátoru 
upřednostňuje jednotlivé úkony se vzorky pro 
minimální TAT a maximální výkon. Robotický 
podavač analyzátorů ARCHITECT se tak výrazně 
liší od běžně používaných „dopravníkových“ sys-
témů. Podavač je navíc navržen tak, aby dovoloval 
kontinuální přístup ke zpracovávaným vzorkům, 

tj. jejich vkládání a vyjímání. O stavu prováděných 
analýz je obsluha informována prostřednictvím tzv. 
indikátorových světel. 
Již bylo uvedeno, že RSH umožňuje spojením 
biochemických a imunoanalytických systémů 
ARCHITECT skutečnou (úplnou) integraci. 
Klasickým případem, se kterým se musí všech-
ny integrované systémy vypořádat, je problém 
přenosu (carry over) vzorků. Díky technologii 
SmartWash (viz výše) a vlastnostem RSH lze 
stanovovat testy v jakémkoliv pořadí, aniž by byl 
ovlivněn výkon analyzátoru či TAT. Odpadá tak 
nutnost dodatečných procesů jako je tomu jiných 
analyzátorů, např. alikvotace či předřazení zejmé-
na imunoanalytických testů.
Z hlediska obsluhy je vedle RSH důležitým prvkem 
integrace také jedno řídící centrum (PC) a jednotný, 
pro všechny analytické systémy ARCHITECT uni-
verzální software s uživatelsky komfortním rozhra-
ním. To dovoluje obsluze analyzátoru jednoduchou 
a rychlou orientaci.

závěR 
Neustálý dynamický rozvoj oboru laboratorní 
medicíny a zvyšující se nároky na kvalitu produktů 
jsou pro firmu Abbott Laboratories impulzem 
nejen k vývoji nových metod, ale i přístrojů. Svědčí 
o tom uvedení nového imunoanalytického systému 
ARCHITECT i1000SR na trh v tomto roce a pří-
prava biochemického analyzátoru ARCHITECT 
c4000. 
Počet instalací různých systémů ARCHITECT 
v České a Slovenské republice dosáhl na začátku roku 
2008 počtu 100 kusů analytických jednotek. 
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