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Porovnání POCT 
analyzátorů ABL 
90 Flex Plus a GEM 
Premier 5000
I. Hupáková, D. Rajdl,  
M. Schejbalová

V současné době se POCT analyzátory staly nedíl-
nou  součástí  našeho  laboratorního  života.  V celé 
škále metod, prováděných v tomto režimu, zůstává 
ale na prvním místě monitorace vnitřního prostředí 
včetně stanovení elektrolytů, glukózy, laktátu aj.  Do 
této široké nabídky přístrojů přibyl v nedávné době 
další typ analyzátoru, a to GEM Premier 5000 firmy 
IL, distribuovaný firmou Medista. Přístroj jsme měli 
možnost otestovat a vzájemně porovnat s analyzáto-
rem ABL 90 Flex Plus firmy Radiometer.
V obou případech se jedná o kazetové analyzátory 
se zabudovaným oxymetrem, umožňujícím měření 
jak celkového hemoglobinu, tak i jeho jednotlivých 
derivátů, saturace kyslíkem a celkového bilirubinu 
v plazmě. Oba analyzátory mají zabudovaný spekt-
rofotometrický optický systém s měřicím rozsahem 
zhruba 460 - 670 nm. Spektrofotometr je připojen 
optickým vláknem k měřicí komůrce. Součástí ABL 
90 Flex Plus je ultrazvukový hemolyzér, který zaru-
čuje vytvoření opticky čistého roztoku.   Výhodou 
je umístění měřicí cely v analyzátoru za senzorovou 
kazetou,  což  umožňuje  minimalizovat  množství 
měřeného vzorku. Na celý měřený panel parame-
trů včetně oxymetrie a bilirubinu je potřeba 65 µl 
krve odebrané buď do stříkačky, nebo do kapiláry. 
V případě GEM Premier 5000 se jedná o chemickou 
hemolýzu krve a umístění měřící cely a senzorů je 
paralelní.
Výrobce  u GEM  Premier  5000  umožňuje  také 
měření v mikromodu, a to rovněž z 65 µl  vzorku. 
Z tohoto množství krve odebrané do kapiláry zís-
káme pouze hodnoty pH, pCO2, pO2, elektrolytů, 
glukózy,  laktátu  a hemoglobinu,  který  je  v tomto 
případě  vypočítán  z vodivostně  měřeného  hema-
tokritu.  Pro  měření  oxymetrických  parametrů 
včetně  bilirubinu  je  zapotřebí  objem  100  µl  krve, 
která v tomto případě může být nabrána do kapiláry 
i do stříkačky. Veškeré měřené parametry získáme 
z množství odebrané krve 150 µl.  
Spotřební materiál u ABL 90 Flex Plus představují 
dvě kazety, a to kazeta s měřicími senzory a kazeta 
s roztoky. Senzorová kazeta  je dostupná pro různý 
počet  vzorků  měřených  za  měsíc  a její  životnost 

v analyzátoru je 30 dní.  V současné době je k dispo-
zici i senzorová kazeta, která umožňuje měřit kromě 
již uvedených parametrů i ureu a kreatinin. Kazeta 
s roztoky  obsahuje  veškeré  roztoky  na  680  (980) 
úkonů (tj. roztoky pro testy, automatické kalibrace, 
automatické měření kontroly kvality na třech různých 
hladinách), její životnost v přístroji je 30 dní nebo do 
vyčerpání zásob. Existuje rovněž ve dvou provedeních 
(s roztoky pro ureu a kreatinin nebo bez těchto testů). 
V případě měření urey a kreatininu je životnost obou 
kazet v analyzátoru pouze 14 dní.
Spotřební materiál u GEM Premier 5000  je před-
stavován  pouze  jednou  kazetou,  obsahující  jak 
měřicí senzory, tak veškeré roztoky, což je značnou 
výhodou pro obsluhující personál.     
Cílem práce bylo otestovat měřené a některé vybrané 
vypočítávané  parametry  na  obou  analyzátorech 
umístěných v laboratoři Ústavu klinické biochemie 
a hematologie FN Plzeň.  Předmětem testování nebyl 
novorozenecký bilirubin, přestože oba analyzátory 
umožňují jeho kvantifikaci, a to z důvodu obtížného 
získávání materiálu. Rovněž nebyla testována urea 
a kreatinin.  Celkem  bylo  na  obou  analyzátorech 
změřeno 104 vzorků venózní a arteriální krve, při-
čemž jednotlivé vzorky byly odebrány do stříkaček 
PICO fy Radiometer a současně změřeny na obou 
přístrojích.    Získané  výsledky  byly  zpracovány 
jednak metodou lineární regrese (viz Tab. 1) a sys-
témové diference byly posouzeny na základě Bland 
–  Altmanových  grafů.  Po  celou  dobu  testování 
byla prováděna automatická kontrola kvality,  jejíž 
vyhodnocení bylo velmi příznivé.  

Tab. 1 Parametry lineární regrese

Rovnice přímky Korelační  
koeficient

pH y = 1,0783x  – 0,5729 0,9903
pCO2 y = 1,0321x – 0,4093 0,9932
pO2 y = 1,0329x + 0,2919 0,9970
Na+ y = 0,8971x + 11,562 0,9703
K+ y = 1,1154x – 0,3227 0,9962
Cl- y = 0,8111x + 22,156 0,9530
Ca2+ y = 1,1254x – 0,1283 0,9889
Glukóza y = 1,1488x – 0,8684 0,9948
Laktát y = 1,0594x – 0,0159 0,9978
Aktuální  
bikarbonát y = 1,1100x – 3,6311 0,9828

BE  ect Y = 1,1133x – 0,8133 0,9837
tHb y = 0,9722x + 4,3746 0,9951
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Bland – Altmanův graf č.2 pCO2
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Bland – Altmanův graf č. 3 pO2 

Bland – Altmanův graf č. 4 Na+
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Bland – Altmanův graf č. 6 Cl- 
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Bland – Altmanův graf č. 7 Ca2+  

Bland – Altmanův graf č. 8 Glukóza
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Bland – Altmanův graf č. 10 Akt. bikarbonát
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Bland – Altmanův graf č. 11 BE ect  

Diskuze
Oba analyzátory se vyznačují příznivými rozměry, 
především  ABL  90  Flex  Plus,  proto  by  neměl  být 
problém s umístěním  jak v laboratoři,  tak na  jed-
notlivých  JIP.    Součástí    analyzátorů  je   dotyková 
obrazovka a obsluha  je velmi jednoduchá. Údržba 
je minimální, kromě výměny jednotlivých kazet je 
nutné u ABL 90 Flex Plus občas vyčistit nebo vymě-
nit vstupní modul, kterým dochází k nasávání krve 
jak ze stříkačky, tak z kapiláry.
ABL  90  Flex  Plus  se  vyznačuje  malou  potřebou 
analyzovaného vzorku - 65 µl krve odebrané  buď 
do stříkačky nebo do kapikáry a velmi rychlou ode-
zvou výsledku. Prakticky za 1 minutu od nasátí krve 
je  připraven  k měření  dalšího  vzorku.    Ojediněle 
se může stát, že je doba odezvy prodloužena, a to 
v případě, že bezprostředně po odměření vzorku je 
vyžádána automatická kalibrace. GEM Premier 5000 
je z tohoto pohledu komplikovanější, na celý sorti-
ment měřených parametrů potřebuje 150 µl krve. 
Parametry  oxymetrie  včetně  bilirubinu  je  možné 
stanovit ze 100 µl  krve nebo pro měření acidobazic-
kých parametrů včetně elektrolytů, glukózy a laktátu 
postačí kapilára o objemu 65 µl  krve. Průchodnost 
analyzátoru  je  29  změřených  vzorků  za  hodinu. 
Tato delší doba odezvy je dána tím, že po měření 
vzorku pacienta probíhá automatické měření kont-
rolního roztoku a teprve po jeho bezproblémovém 
vyhodnocení je výsledek pacienta uvolněn. Výměna 

senzorové kazety u ABL 90 Flex plus a kazety u GEM 
Premier 5000 je přibližně stejná, zhruba za 40 minut 
po vložení je ABL 90 Flex Plus schopen měřit vzorky 
pacientů.   GEM Premier 5000 vyžaduje v případě 
měření bilirubinu po aktivaci vložené kazety (rovněž 
40 minut) manuální proměření externího roztoku 
CVP5Bili  (Calibration  validation  Product)  a po 
jeho úspěšném vyhodnocení je umožněno měření 
vzorků.  Aktivace  kazety  s roztoky  u ABL  90  Flex 
Plus je velmi rychlá.    

Porovnání jednotlivých výsledků vykazuje dobrou 
shodu, všechny korelační koeficienty byly vyšší než 
0,95 - viz: tab č. 1.   Z Bland -  Altmanových diagra-
mů  u některých  parametrů  vyplývá  určitý  posun 
výsledků,  který  je  statisticky  významný  u sodíku. 
Nejpravděpodobněji je způsoben rozdílnou návaz-
ností kalibračních materiálů u obou firem.

Závěrem  lze  konstatovat,  že  se  jedná  o spolehlivé 
analyzátory  s dostatečně  rychlou  odezvou,  snad-
nou  obsluhou,  minimální  údržbou  a přátelským 
softwarem.  Proto  především  nacházejí  uplatnění 
jako POCT analyzátory, ale není problém je umístit 
i v laboratoři. U ABL 90 Flex Plus je výhodou pro 
obsluhující  personál    videonápověda,  uplatňující 
se při výměně jednotlivých komponent. V případě 
umístění analyzátorů na různá oddělení je od obou 
firem pro supervizora k dispozici vzdálená správa.   


