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Analyzátory řady 
AU5800

M. Bischof

U příležitosti X. sjezdu Společnosti klinické bioche-
mie v Plzni byla uvedena na český trh zcela nová 
řada analyzátorů Beckman Coulter AU5800. Jedná 
se o plně automatizovaný biochemický analytický 
systém typu random access s kontinuálním zpraco-
váním rutinních i STATIM vzorků (sérum, plasma, 
moč,  likvor,  jiný  materiál).  Jde  o následovníka 

úspěšného modelu AU2700 a řady AU5400. Stávající 
uživatel analyzátorů AU uvítá jejich shodnou kon-
cepci systémové údržby, shodný spotřební materiál 
a především  shodné  reagencie  jako  u  stávajících 
řad  analyzátorů  AU.  Analyzátory  lze  zapojit  do 
integrovaných  systémů  či  plně  automatizovaných 
linek typu PowerProcessor.

Základní popis systému
Základní model řady analyzátoru AU5800 se skládá 
z podavače vzorků, analytického  (fotometrického) 
modulu a řídící  jednotky. Volitelně  lze doplnit  ISE 
modul (Na, K, Cl). Do sestavy je možné přidat druhou 
jednotku ISE a až 4 analytické moduly. (Obr 1.)

Obrázek 1: Analyzátor řady AU5800 se dvěma moduly

Použité  analytické  principy:  spektrofotometrie 
a potenciometrie.
Typy metod: End point, kinetika, fixní bod, nepří-
mé ISE. 
Analytické  metody:  kolorimetrie,  turbidimetrie, 
latexová aglutinace, homogenní EIA (TDM, DAU), 
nepřímé ISE.
Uživatel má možnost zvolit si jednu z 12 nabízených 
konfigurací  o  různém  výkonu.  Jeden  analytický 
(fotometrický)  modul  má  výkon  2 000  testů/hod 
s fixním krokem 3,6 s. Jedna ISE jednotka má výkon 
900 testů/hod. Lze si vybrat optimální výkon podle 
typu a velikosti laboratoře od základních 2 000 tes-
tů/hod až po 9 800 testů/hod (8 000 fotometrických 
a 1 800 ISE testů).
Vzorky se vkládají v  lineárních stojáncích s deseti 
pozicemi pro vzorky. Tyto stojánky jsou stejné pro 
všechny typy AU analyzátorů. Je možné do nich vložit 
současně různé typy vzorku a různé typy zkumavek. 
Použitelné jsou všechny typy komerčně dostupných 
primárních i sekundárních zkumavek (průměr 11,5 

– 16 mm, výška 55 – 102 mm) a mikrozkumavky. 
Stojánky jsou barevně rozlišené podle typu použití.
Podavač stojánků je navržen pro snadnou manipu-
laci se vzorky. Pomocí dvou stojanů je do něj možné 
najednou vložit současně 2 x 20 stojánků se vzorky 
(2 x 200 vzorků). Tyto stojany se používají pro bez-
pečný přenos většího počtu vzorků k analyzátoru 
a přímý  vklad  bez  nutnosti  přendávání  stojánků. 
Stojánky se vzorky lze vkládat i jednotlivě kontinu-
álně v průběhu práce. Vzorky STATIM, kalibrátory, 
kontroly  či  jinak  upřednostněné  vzorky  můžeme 
vkládat  přednostně  pomocí  dvou  samostatných 
vkladových portů (2 x 10 vzorků). Celkový prostup 
podavačem je až 1 000 vzorků/hod.
Uživatel může také definovat různé stupně priorit-
ního zpracování pro jím zvolené stojánky. Podavač 
vzorků  obsahuje  23  pozic  pro  stojánky  se  vzorky 
v čekající fázi před analýzou (reflexní testování, auto-
matické opakování), aniž by brzdily ostatní stojánky 
se vzorky, a 2 výstupní stojany pro již analyzované 
vzorky (2 x 200 vzorků). (Obr. 2)



la
bo

ra
to

rn
í t

ec
hn

ol
og

ie

20

Identifikace stojánků a zkumavek probíhá v poda-
vači na základě čárového kódu stojánku a vzorku. 
Analyzátor  může  pracovat  v  sekvenčním  režimu, 
nebo s čárovým kódem vzorku. Čárový kód lze pou-
žít pro identifikaci a značení vzorkových zkumavek, 
zkumavek  pro  mikrozkumavky,  vzorky  STATIM, 
kalibrátory, reagenční blanky či kontrolní materiály. 
Současně je možné použít až 4 kódy: NW7, interlea-
ved 2 of 5, CODE39, CODE128 a ISBT code 128.
Unikátní transportní třípásový dopravník zajišťuje 
přednostní transport stojánku se vzorkem, včetně 
předbíhání  stojánků  podle  priority  zpracování. 
Prostřední pás (primární dráha) dopravuje stojá-
nek  pro  pipetování  vzorku  pro  každý  analytický 
modul. Vnitřní pás (blíže k pipetorům) je průběžný 
a umožňuje přednostní transport stojánku s vyšší 
prioritou, stojánku pro opakování či obejití jednot-
ky a transport k další analytické jednotce. Vnější 
pás (zpětná dráha) dopravuje stojánky k výstupním 
stojanům  v  podavači.  Při  funkci  „automatické 
opakování“ dopraví stojánek do jedné z pozic pro 
čekající vzorky. Každý modul má na svém konci 
měnič dráhy, který přesunuje stojánky mezi  jed-
notlivými pásy.
Dvě vzorkové jehly v každé analytické jednotce dáv-
kují vzorek a/nebo diluent a detekují hladinu kapa-
liny či sraženinu. Jsou dále vybaveny detekcí kolize. 
Jehly se vždy mezi dávkováním vzorku opláchnou 
zevnitř i zvenčí v mycí jednotce. Umožňují vysoce 
přesné a rychlé dávkování vzorku. Cyklus dávkování 
je 1,8 s/test. Dávkovaný objem vzorku je 1,0 µl – 17,0 

Obrázek 2: Analyzátor AU5800 – horní pohled.

µl v krocích 0,1 µl. Jehly lze jednoduše vyměnit bez 
použití nářadí. Ředění vzorku je volitelné: 1,0 – 7,0 
μl + ředící voda 10 μl (krok 0,1 – 1,0 μl).
Je možné definovat 2 typy diluentu a automatické 
ředění: opakování s vzestupným či sestupným obje-
mem vzorku či předředěním vzorku (fixní: 3, 5, 10, 
15, 20, 25, 50, 75, 100 krát). Diluent je umístěn vedle 
reagenčních karuselů v lahvičce o objemu 60 ml.
Čtyři  reagenční  jehly  v každé  analytické  jednotce 
dávkují reagencii a/nebo diluent a detekují hladinu 
reagencie.  Jehly  jsou  také  vybaveny  detekcí  koli-
ze.  Reagencie  se  nasaje  z  reagenčních  zásobníků 
z jednoho a/nebo druhého karuselu s reagenciemi. 
Jehly se vždy mezi dávkováním reagencie opláchnou 
zevnitř i zvenčí v mycí stanici. Jehly lze jednoduše 
vyměnit  bez  použití  nářadí.  Objem  dávkovaných 
reagencií je 10 - 170 μl (krok 0,1 μl). 
Originální  reagencie  jsou  vysoce  koncentrované 
a jsou připraveny k okamžitému použití. Je možné 
použít  reagencie,  kalibrátory  a kontrolní  vzorky 
dodané  jinými  výrobci  bez  jakéhokoli  omezení 
(nastavení či počtu metod). Reagencie se dodávají 
v lahvičkách o objemu 15 ml, 30 ml nebo 60 ml. Ty se 
vkládají do dvou chlazených karuselů R1 a R2. Každý 
karusel má 54 pozic. Teplota chladicích prostorů je 
udržována mezi 4°C – 12°C. Čárový kód na štítcích 
reagenčních lahviček se načítá a registruje v systému. 
Systém  automaticky  stanoví  dostupný  počet  testů 
pro analýzu. V karuselu  lze použít  i více  lahviček 
pro jednu metodu. Reagencie je možné vkládat také 
průběžně v pauze.
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Celkový  počet  současně  analyzovaných  metod 
činí  57  pro  jeden  analytický  modul  (54  +  3  ISE), 
111 metod pro 2 moduly  s  ISE, 120 metod pro 3 
a 4 moduly  s  ISE. V současnosti  je SW povoleno 
maximálně 120 metod.
Míchání reagencie a vzorku v kyvetě je zajištěno 
teflonem potaženými míchadly – spirálními mí-
chadly po přídavku vzorku a reagencie z karuselu 
R1 a lopatkovými míchadly po přídavku reagen-
cie  z  karuselu  R2.  Míchadla  jsou  automaticky 
myta mycím roztokem a DI vodou. Je možné je 
v případě potřeby jednoduše vyměnit bez použití 
nářadí.
Bezúdržbová  fotometrická  jednotka  se  skládá 
z halogenové lampy, čoček, difrakční mřížky a foto-
detektoru (dvě fotodiodové pole). Difrakční mřížka 
rozdělí světlo do 13 vlnových délek v rozsahu 340 
– 800 nm (340, 380, 410, 450, 480, 520, 540, 570, 
600, 660, 700, 750 a 800). Volitelné je monochro-
matické či bichromatické měření. Měřící rozsah je 0 
– 3,0 Abs, 0,0001. Každý analytický modul obsahuje 
jednu fotometrickou jednotku.
Permanentní  křemenné  kyvety  (4  x  5 mm)  jsou 
umístěny  ve  dvou  soustředných  kolech.  Každé 
obsahuje 204 kyvet. Suchá inkubační lázeň udržuje 
reakční teplotu kyvet ve 12 kyvetových výsečích na 
37°C a je bezúdržbová a bez média. Reakční objem 
v kyvetě je 80 – 287 μl. Reakční čas činí 8 min 37 s. 
Výsledek 2 testů je vydán každé 3,6 s.
Kyvety se automaticky čistí v mycí stanici. Efek-
tivní  mytí  je  zajištěno  pomocí  6  mycích  trysek, 
1 nasávací trysky a 2 sušicích trysek pro vnitřní 
a vnější kolo kyvet. Každá mycí tryska je trojcest-
ná. Nejdelší tryska nasaje kapalinu, střední tryska 
ji nadávkuje a nejkratší tryska nasaje přebytečnou 
kapalinu. Pořadí dávkování v  tryskách  je násle-
dující: ředěný oplachovací roztok, teplá DI voda, 
odsátí, sušení.
ISE jednotka je volitelná a je umístěna v samostat-
ném modulu analyzátoru mezi podavačem vzorků 
a  analytickou  jednotkou.  V  modulu  mohou  být 
vedle sebe dvě jednotky ISE. Prostup jedné jednot-
ky ISE je 300 vzorků/hod (900 testů/hod). Modul 
ISE má vlastní vzorkovou jehlu, která nasává 20 
μl  vzorku.  Vzorek  se  ředí  s  pufrem.  Elektrody 
Na,  K,  Cl  a  referenční  elektroda  mají  dlouhou 
životnost  (6  měsíců  nebo  4  0000  vzorků),  jsou 
samostatně výměnné a nevyžadují přípravu před 
výměnou.  Výměna  je  velmi  jednoduchá  a  není 
potřeba nářadí. ISE se kalibruje jednou za 24 hod 
a  má  automatické  promývání.  Jednotky  ISE  se 
vyznačují nízkými nároky na údržbu a úsporným 
provozem. (Obr. 3)

Obrázek 3: Analyzátor AU5800- ISE jednotka.

Ovládací jednotka a software
Jako ovládací jednotka pro zpracování dat se pou-
žívá osobní počítač. Má integrovaný pevný disk pro 
ukládání  programů,  parametrů  analýz,  databáze 
analýz a obsahuje jednotku DVD R/W. K dispozici 
je  také  volitelný  externí  pevný  disk.  Tiskárna  je 
volitelná. Pro úsporu zastavěné plochy je ovládací 
monitor umístěn na konzoli v části podavače vzorků. 
Nezabírá tak místo mimo analyzátor. Vlastní počí-
tač je umístěn v těle podavače vzorků. Operačním 
systémem  je  Windows  XP  Professional.  Výsledky 
analýzy  a  různý  obsah  nastavení  lze  vytisknout, 
nebo exportovat do souboru či na externí disky. Je 
možné instalovat ruční skener pro snímání dvou-
rozměrného čárového kódu umístěného na štítku 
lahvičky R1 reagencií AU. Systém můžeme ovládat 
pomocí dotykové obrazovky, myši nebo klávesnice či 
libovolné kombinace těchto ovládacích prvků.
Ovládací  systém  je  vytvořen  v novém  grafickém 
rozhraní, který poskytuje obsluze snadnou orientaci 
a okamžitý přehled o stavu systému a fázi zpracování 
každého  vzorku.  Využívá  tzv.  „jump“  tlačítek  pro 
rychlý přístup k základním funkcím (iniciační pod-
mínky,  reagenční management, údržby, kalibrace, 
kontrolní systém, manažer vzorků a analýzy). Status 
vzorků je barevně odlišen v reálném čase s vyjádře-
ním aktuálního zpracování, dílčích výsledků, času 
dokončení analýzy a dalších informací.



la
bo

ra
to

rn
í t

ec
hn

ol
og

ie

22

Reakční  monitor  zobrazuje  informace  o vzorcích 
a reagenciích, specifické parametry testů, data reakce 
a složky analyzátoru použité pro analýzu reagenční 
slepé, kalibraci, kontrolu kvality a vzorky. Data se 
automaticky se ukládají až pro 100 000 testů. Reakční 
monitor  je  možné  použít  pro  kontrolu  dat  nebo 
odstraňování problémů.

Nastavení parametrů metod je velmi flexibilní a je 
bez  omezení  zcela  otevřené  rovněž  pro  reagencie 
jiných výrobců. V systému lze programovat různé 
typy  kalibrací  (i  sedmibodové)  a  až  200  kalibrá-
torů.  K dispozici  je  přehledná  historie  kalibrací, 
grafické  vyjádření,  funkce  automatické  kalibrace, 
přenos  kalibrace,  možnost  jednobodové  korekce 
pro vícebodové kalibrace. Korekce (blank) může být 
prováděna na reagencii, DI vodu či vzorek. Korekce 
dat  je  dána  korelační  funkcí  (Y=AX+B),  RERUN 
korekcí objemu vzorku nebo interní korekcí podle 
nastavených parametrů.

Výsledky kontroly kvality je možné prohlížet vyne-
sením jednotlivých bodů kontroly kvality z jednoho 
indexu nebo několika indexů na jeden graf. Analýza 
pomocí dvojitého diagramu se používá ke stanovení 
v případě, že je odchylka kontroly kvality způsobená 
systémem nebo je výsledkem náhodné chyby. Statis-
tické hodnoty analyzovaných pacientských vzorků 
jsou zobrazeny společně s grafy a číselnými údaji 
a nabízejí jednoduché přehledy jako např. odchylky 
ve výsledcích testů a změny u stejného vzorku. Na 
kartě „histogram“ se zobrazí statistika údajů o testu 
a sloupcový graf dat.

Mezi užitečné základní funkce nastavení konfigu-
race systému patří naprogramování automatického 
spouštění  analyzátoru  a nastavení  uživatelské 
nabídky  spustitelných  funkcí,  které  zjednoduší 
ovládání  systému  podle  nadefinovaných  funkcí. 
Zjednoduší se obsluha a ušetří se tím čas. Systém 
lze  naprogramovat  pomocí  uživatelských  jmen 
a hesel a deseti hladin přístupu k funkcím systému. 
Mezi volby zabezpečení patří nastavení data konce 
platnosti  hesla,  automatické  uzamčení  počítače 
a  funkce automatického přihlášení. Dále  lze defi-
novat  možnosti  tisku  v  reálném  čase  pro  vzorky, 
reagenční slepé, kalibraci a kontrolu kvality. Pokud 
uživatel nevyužívá tiskových funkcí, lze data ukládat 
do souboru typu txt.

Užitečné  je  provázání  alarmů  a hlášení  s on-line 
nápovědou a video nápovědou. Propracovaný ma-
nagement reagencií a systém vnitřní kontroly kvality 
poskytuje obsluze efektivní možnost řízení a rychlé 
reakce.  Ovládací  systém  je  možné  nainstalovat 
v češtině, včetně nápovědy, video nápovědy a on-line 
uživatelského návodu.

Data analýzy, nastavení systému, záznamy provozu 
a  alarmů,  data  opakovaně  analyzovaného  vzorku, 
reagenční slepou, kalibraci a data kontroly kvality 
a další je možné uložit v souborech typu csv. Soubory 
dat jsou identifikovány podle indexu. S výhodou se 
využívá exportu/importu dat při vlastní konfiguraci 
systému/parametrů metod a při změnách nastave-
ní  systému,  které  lze  takto  provádět  na  externím 
firemním počítači.
Výstup dat  je prováděn na dotykovou obrazovku, 
RS-232C,  Hard  disk,  USB  disk,  externí  disk,  LIS, 
tiskárnu či CD/DVD. Dále může operátor pomocí 
služby PROService odeslat různé parametry systému 
AU5800 do servisního centra a to na základě těchto 
informací zkontroluje stav systému a odstraní pří-
padné problémy.

Základní technické údaje
Uspořádání analyzátoru a rozšíření o další analytic-
ké moduly dává vysoký výkon/prostup vzorků na 
velmi malé ploše: 3 800 testů/hod – 4,1 m2; 5 800 
testů/hod – 5,8 m2; 7 800 testů/hod – 7,5 m2 a 9 800 
testů/hod – 9,1 m2.
Rozměry a hmotnost:
šířka: 2 600 mm (1 modul s ISE), 3 660 mm (2 mo-
duly s ISE), 4 720 mm (3 moduly s ISE), 5 780 mm 
(4 moduly s ISE)
hloubka: 1 260 mm (všechny modely)
výška: 1 580 mm (všechny modely)
hmotnost:  1 070 kg  (1  modul  s  ISE),  2 670 kg  (2 
moduly s ISE), 2 270 kg (3 moduly s ISE), 2 870 kg 
(4 moduly s ISE)
Zdroj vody: kontinuální zdroj DI vody. Spotřeba DI 
vody: cca 62 l/hod (1 modul), 124 l/hod (2 moduly), 
186  l/hod  (3  moduly),  248  l/hod  (4  moduly),  1,5 
l/hod ISE modul.

Shrnutí
Mezi přednosti patří flexibilita systému a ovládacího 
SW bez  limitace nastavení parametrů pro 120 ori-
ginálních či neoriginálních  reagencií  a uživatelské 
ovládací  menu.  Stávající  uživatel  AU  analyzátorů 
ocení shodný koncept všech analyzátorů AU (shodné 
reagencie, kalibrátory, kontrolní materiál, referenční 
meze, spotřební materiál,  ISE, údržba, SW). Velmi 
ceněná je minimální údržba a nenáročnost výměny 
spotřebního materiálu. Můžete si vybrat 125 originál-
ních metod s různými velikostmi balení od desítek 
po  tisíce  vyšetření.  Výhodou  je  vysoký  výkon  na 
malé ploše s možností plné integrace analyzátorů do 
automatizovaných linek a rozšíření jejich kapacity bez 
velkých nároků na místo. Analyzátory mají uplatnění 
ve středně velkých a velkých laboratořích.
Tento článek je firemní sdělení.


