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ADVIA CENTAUR CP, 
testování  
při monitorování  
lékové terapie
V. Senft, Š. Wolfová

ÚVoD
Cílem práce bylo instalovat, vyzkoušet a otestovat 
analyzátor ADVIA Centaur CP při TDM (Therape-
utic Drug Monitoring), a to stanovením hladin léků 
digoxinu, gentamicinu a kyseliny valproové v séru 
a porovnáním s nálezy získanými analyzátorem 
Abbott AxSYM. 

METoDIkA
ADVIA Centaur CP: Automatický imunochemický 
analyzátor pracující principem přímé chemiluminis-
cence s nabídkou metod pokrývajících celou řadu 
oblastí in vitro diagnostiky (reprodukční endokrino-
logie, onkologie, kardiovaskulární systém, anemie, 
monitorování průběhu lékové terapie).  
Je určen pro nepřetržitý provoz s kapacitou až 
180 testů za hodinu, přičemž první výsledky jsou 
k dispozici za 15-20 minut. Lze používat různé typy 
vzorkových zkumavek. Rozměry (110 x 74 x 110 cm) 
umožňují umístění na laboratorním stole tolerujícím 
hmotnost 170 kg. Analyzátor je ovládán pomocí 
uživatelsky přívětivého a propracovaného software. 
Zaučení obsluhy i rutinní provoz jsou jednoduché. 
Běžné úkony údržby jsou automatizovány. 

Základní charakteristiky použitých reagencií (pro á 50 stanovení)

Název Kat. čís. Stabilita  
on board

Objem  
vzorku

Pracovní 
rozsah

Terapeut. 
rozsah

Centaur DIGOXIN 110771 28 dnů 50 µl* 0,1-5,0 µg/l 0,8-2,0 µg/l
Centaur VALP 05256877 42 dnů 25 µl* 1-150 mg/l 50-100 mg/l
Centaur GENT 05223979 28 dnů 15 µl* 0,17-12 mg/l 5-10 mg/l
AxSYM Digoxin II 5B73-20 10 dnů** 150 µl 0,3-4,0 µg/l 0,8-2,0 µg/l
AxSYM Valp. acid 7A71-20 14 dnů** 150 µl 0,7-150 mg/l 50-100 mg/l
AxSYM Gent. 7A65-01 10 dnů** 150 µl 0,3-10 mg/l 5-10 mg/l

* nezahrnuje mrtvý objem
** jen doba v reagenčním nechlazeném kruhu

Základní charakteristiky použitých kalibrátorů

Název (metoda) Lék Kat. čís. Stabilita 
v lednici

Hladina  
L

Hladina  
M

Hladina  
H

Siemens Calibrator B Dig 00650577 4 h 0,60 µg/l X 3,68 µg/l
Siemens Calibrator 28 Valp. 005260521 8 h 19,4 mg/l X 100 mg/l
Siemens Cal. GENT Gen 005226870 8 h 0,98 mg/l X 6,34 mg/l
AxSYM Digoxin Cal. 9C14-01 do exp. 6 bodová A – F (0,0 – 4,0 µg/l)
AxSYM Valproic Cal. 7A71-01 do exp. 6 bodová A – F (0,0 – 150 mg/l)
AxSYM Gentam. Cal. 7A65-01 do exp. 6 bodová A – F (0,0 – 10,0 mg/l)

Základní charakteristiky použitých kontrol

Název Lék Kat.  
čís.

Stabilita  
v lednici

Konc. 

BIO-RAD Lyphochek Immunoassay Plus 
Control Level 1

Dig  
Valp  
Gen

370X 7 dnů 0,459 (0,367-0,551) µg/l 
33,9 (23,8-44,1) mg/l 2,37 
(1,77-2,97) mg/l

BIO-RAD Lyphochek Immunoassay Plus 
Control Level 2

Dig  
Valp  
Gen

370X 7 dnů 1,69 (1,35-2,02) µg/l  
69,6 (55,7-83,5) mg/l  
4,61 (3,5-5,72) mg/l
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Název Lék Kat.  
čís.

Stabilita  
v lednici

Konc. 

BIO-RAD Lyphochek Immunoassay Plus 
Control Level 3

Dig  
Valp  
Gen

370X 7 dnů 3,17 (2,53-3,80) µg/l  
105,8 (84,6-127) mg/l  
8,74 (6,68-10,8) mg/l

Abbott AxSYM Digoxin II  
Controls L, M, H

9C14-10 do exp. L: 0,9 (0,6-12) µg/l M: 1,9 
(1,5-2,3) µg/l  
H: 3,2 (2,6-3,8) µg/l

Abbott AxSYM Valproic acid  
Controls L, M, H

7A71-10 do exp. L: 37,5 (32,5-42,5) mg/l  
M: 75,0 (65,0-85,0) mg/l  
H: 125 (106,5-143,5) mg/l

Abbott AxSYM Gentamicin  
Controls L, M, H

7A65-10 do exp. L: 1,0 (0,8-1,2) mg/l  
M: 4,0 (3,5-4,5) mg/l  
H: 8,0 (7,0-9,0) mg/l

Základní charakteristiky použitých vzorků 
Testování bylo realizováno s využitím cca 50 běžných provozních vzorků, u kterých byl indikován poža-
davek TDM na stanovení digoxinu, gentamicinu a kyseliny valproové v séru. Vzorky byly analyzovány na 
obou analyzátorech vždy v den odběru.

Obr. č. 1 Histogram zachycuje rozložení koncentrací digoxinu v 48 testovaných vzorcích.
Průměr: 1,10 µg/l SD: 0,68 µg/l Minimum: 0,3 µg/l Maximum: 2,97 µg/l
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Obr. č. 2 Histogram zachycuje rozložení koncentrací valproátu v 55 testovaných vzorcích.
Průměr: 51,7 mg/l SD: 30,9 mg/l Minimum: 0,11 mg/l Maximum: 150 mg/l

Obr. č. 3 Histogram zachycuje rozložení koncentrací gentamicinu v 42 testovaných vzorcích.
Průměr: 5,64 mg/l SD: 4,64 mg/l Minimum: 0,3 mg/l Maximum: 16,5 mg/l
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VýslEDky

Reprodukovatelnost
Byla prověřována opakovaným analyzováním tří 
hladin kontrolních materiálů BIO-RAD Lyphochek 
Immunoassay Plus Control Level 1, 2, 3 po dobu cca 
2 měsíců. Příklad výsledků kontrolních materiálů 
u digoxinu (regulační diagram) je na obr. č. 4.

Pravdivost
Byla prověřována využitím kontrol dodávaných 
k AxSYM Abbott a kontrol dodaných s analyzátorem 
Advia Centaur CP: 
1.  Trojnásobným proměřením tří hladin kontrol 

Abbott AxSYM Digoxin II, Valproic acid a Gen-
tamicin Controls L, M, H na analyzátoru Cen-
taur CP. Příklad výsledků porovnání postupem 
Passing Bablok u valproátu je na obr. č. 5. 

2. Trojnásobným proměřením tří hladin BIO-RAD 
Lyphochek Immunoassay Plus Control Level 
1,2,3 na analyzátoru Abbott AxSYM. Příklad 
výsledků porovnání postupem Passing Bablok 
u valproátu je na obr. č. 6. 

3. Porovnání hodnot „má být“ udávaných výrob-
cem a výsledků naměřených na Centaur CP je 
na obr. č. 7 -9. 

Porovnání výsledků u vzorků sér
Bylo realizováno proměřením cca 50 provozních 
pacientských vzorků současně na obou analyzáto-
rech, v průběhu testovacího období (cca 2 měsíce). 
Výsledky porovnání postupem Passing Bablok, 
včetně korelačního koeficientu, zachycují obr. č. 
10 – 12. Graf Bland Altman pro gentamicin je na 
obr. č. 13.

Obr. č. 4 Regulační diagram digoxinu u kontroly 40222.
Průměr: 1,74 µg/l SD: 0,07 µg/l VC: 4,1%
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Obr. č. 5 Kontrola Abbott AxSYM valproát proměřená na Centaur CP. 
Porovnání Passing Bablok. Regresní rovnice: y = -1,1950 + 1,0648 x 

Obr. č. 6 Kontrola Centaur CP valproát proměřená na AxSYM. 
Porovnání Passing Bablok. Regresní rovnice: y = -9,6798 + 1,1516x
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Obr. č. 7 Kontroly BIO RAD Lyphochek Immunoassay Plus Control. Digoxin.
Porovnání hodnot „má být“ dle výrobce a výsledků naměřených na Centaur CP. 

Obr. č. 8 Kontroly BIO RAD Lyphochek Immunoassay Plus Control. Valproát.
Porovnání hodnot „má být“ dle výrobce a výsledků naměřených na Centaur CP. 
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Obr. č. 9 Kontroly BIO RAD Lyphochek Immunoassay Plus Control. Gentamicin.
Porovnání hodnot „má být“ dle výrobce a výsledků naměřených na Centaur CP. 

Obr. č. 10 Digoxin ve 48 vzorcích sér proměřený na obou analyzátorech. 
Porovnání Passing Bablok. Regresní rovnice: y = - 0,2407 + 1,2857 x Korelační koeficient: 0,9368
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Porovnání Passing Bablok. Regresní rovnice: y = - 0,2682 + 1,1493 x Korelační koeficient: 0,9919

Obr. č. 12 Gentamicin v 42 vzorcích sér proměřený na obou analyzátorech. 
Porovnání Passing Bablok. Regresní rovnice: y = - 01806 + 0,9537 x Korelační koeficient: 0,9811
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Obr. č. 13 Gentamicin v 42 vzorcích sér naměřený na obou analyzátorech. 
Bland Altmanův graf.

DIskUzE

Poznámky k instalaci, zaučení 
a zprovoznění 
Zprovoznění analyzátoru servisním technikem bylo 
bezproblémové a proběhlo velmi rychle během  
2 dnů. Stejně tak zaučení obsluhy aplikačním specia-
listou bylo velmi rychle realizováno během jednoho 
dne a dobře propracovaný, přehledný, logicky uspo-
řádaný a uživatelsky „přátelský“ software umožnil 
obsluze provádět bezproblémové testování. 
Analyzátor ADVIA Centaur CP má zabudovánu 
řadu údržbových operací (denní, týdenní a měsíční 
mytí, kalibrování senzorů, čištění interiéru aj.). Na 
nutnost jejich provedení je obsluha průběžně upo-
zorňována (vizuálně, případně i akusticky) s tím, že 
po pokynu obsluhy jsou operace prováděny zcela 
automaticky. 
Tento propracovaný systém zaručuje pravidelnou 
preventivní údržbu, a tím i trvale bezporuchový 
provoz analyzátoru. 
Za celou dobu testování (cca 2 měsíce) se nevyskytla 
žádná hardwarová ani softwarová porucha. 

Poznámky k výsledkům
Sledování reprodukovatelnosti opakovaným ana-
lyzováním kontrolních materiálů prokázalo dosta-
tečně dobrou úroveň stability měření. Prověření 
pravdivosti vzájemným analyzováním kontrolních 

materiálů prokázalo, že rozdíly mezi výsledky 
ADVIA Centauru CP a AxSYM Abbott nebyly 
významné. Stabilita kalibrací skutečně odpovída-
la údajům výrobce, tj. dva týdny u gentamicinu 
a valproátu a jen 3 dny u digoxinu. Tato poněkud 
krátká doba stability se jeví jediným významnějším 
nedostatkem. 
Porovnání výsledků na cca 50 pacientských vzorcích 
prokázalo dobrou shodu a nevýznamné rozdíly, ať 
již vyhodnocením postupem dle Passing Babloka 
(nízká hodnota interceptu nelišící se významně od 
nuly i hodnota slope nelišící se významně od jed-
ničky), vysokou hodnotou korelačního koeficientu 
(blížící se k jedničce),  tak i grafickým znázorněním 
podle Bland Altmana (nula bez výjimky zahrnutá 
do intervalu ± 2 SD). 

ZÁVĚR
Celkově je možné konstatovat, že ADVIA Centaur 
CP je kompaktní spolehlivý analyzátor s pro-
pracovaným softwarem, jednoduchou obsluhou 
a z velké části automaticky prováděnou údržbou, 
což dohromady umožňuje nejen prověřené kvalit-
ní stanovování koncentrací léků v séru potřebné 
při TDM, ale pravděpodobně i využití v dalších 
biochemických oblastech pomocí rozsáhlého 
spektra dostupných metod. Jediným významněj-
ším nedostatkem se jeví poměrně krátká doba 
stability kalibrací.


