
Automatizace procesů v PCR 
diagnostice a její význam

DIANA Academy

25. Listopadu 2022

Head of Chemistry Head of R&D

CFO & COO



Co může přinést automatizace procesů v PCR diagnostice?
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Možnost navýšení testovacích 
kapacit (pandemie COVID-19)

Minimalizace lidské chyby 
při analýze vzorku

Nové nároky na kvalifikaci 
pracovníků laboratoře

• Umožnění vyššího počtu 
zpracovaných vzorků v jedné 
laboratoři při stejném počtu 
zaměstnanců

• Umožnění snadného přenesení 
(naklonování) 
automatizovaného řešení do 
jiné laboratoře

• Záměna při pipetování vzorku 
do destiček / stripů

• Záměna při zápisu výsledků PCR 
analýzy do LIS

• Práce s datovými soubory

• Obsluha sofistikovaných 
přístrojů
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Proč je automatizace procesů v PCR diagnostice náročná?
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Změna v nastavení procesů

• Dobrá mikrobiologická laboratoř = široká škála 
diagnostických metod pro menší počty vzorků

• COVID-19 → jedna metoda, kterou je potřeba 
měřit tisíce vzorků denně

Vysoká počáteční investice

• Finanční - nákup přístrojů, softwaru

• Lidské zdroje – zaučení laboratorních 
pracovníků

• Čas – nastavení nových funkcí LIS, při nástupu 
pandemie potřeba okamžité kapacity
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Procesy v PCR diagnostice
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Odběr vzorku 
a vytvoření 

žádanky

Příjem vzorku 
do laboratoře a 
žádanky do LIS

Analýza 
vzorku

Vyhodnocení 
analýzy

Reportování 
výsledku
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Odběr vzorku a vytvoření žádanky
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• Odběr stěrů z nosohltanu musí provádět vyškolený
zdravotní pracovník

• Jedna z možností jak škálovat počet odběrů je 
využivat testy s možností samoodběru vzorku – např. 
testy ze slin

• V případě vytvoření žádanky na vyšetření je nutné 
přejít od papírové k digitální podobě (již v procesu)

• Pro testování COVID-19 je také nutné vytvořit „COVID 

žádanku“ , která se založí POUZE při ztotožnění 

testované osoby (rezident ČR) oproti registru obyvatel
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Příjem vzorku do laboratoře 
a žádanky do LIS
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• Pro automatizovaný příjem vzorku je nutné mít 
odběrovou sadu s unikátním kódem, který 
umožní:

− Škálovatelný/hromadný příjem fyzických 
vzorků do laboratoře

− Spárování fyzického vzorku a žádanky (pokud 
bude unikátní kód připsán k žádance během 
odběru)

− Sledování všech důležitých procesů, kterými 
vzorek projde v laboratoři

− Nahrání výsledků analýzy do LIS

2
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Analýza vzorku
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• Pre-analytická fáze přípravy vzorku:

− V ideálním případě zcela automatizovaná, 
využívající unikátní kód na odběrové zkumavce

− Pokud prováděna ručně, tak je nutné zvolit 
odběrové sady, které umožní zpracování více 
vzorků najednou (multikanálové pipety)

• Příprava PCR analýzy:

− Pro škálovatelnost je nutná automatizace, 
která pracuje s více vzorky najednou

− Automatizace také minimalizuje lidské chyby 
při pipetování PCR reakce
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Vyhodnocení analýzy
a reportování výsledků
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• Výsledky PCR analýzy může uvolňovat pouze 
atestovaný mikrobiolog:

− Pro navýšení kapacit je nutné výsledky připravit do 
formátu, který je co nejvíce přehledný a umožňuje 
jednoduché propojení výsledku s hrubými daty 
(PCR křivkami)

• Nahrání výsledků do LIS, stejně jako reportování 
výsledků, musí být automatizované:

− Unikátní kód na odběrové zkumavce umožňuje 
párování vzorků s žádankami v LIS

− Automatické reportování výsledků je funkce LIS 
(v dnešní době již standard)

4-5
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Příklad úspěšné automatizace PCR diagnostiky:
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• Klinická laboratoř DIANA lab je dceřiná firma 
DIANA Biotechnologies s.r.o. založená v 
červnu 2021

• Motivace pro založení vlastní klinické 
laboratoře:

− Showroom pro zákazníky DIANA Biotech 
a nabídka implementace automatizace 
pro testování COVID-19

− Navýšení COVID-19 testovací kapacity v ČR

− Využití laboratoře pro počáteční vývoj 
a odlaďování nových technologií 
vyvinutých v DIANA Biotech

Akreditovaná
(ČIA, ISO 15189) 

mikrobiologická  laboratoř

Při dopoledním 
odběru výsledky 

vydávány stejný den

Optimalizovaný IT systém 
pro automatizaci

Kapacita pro zpracování 
až 10 tisíc testů denně 

(bez poolingu)



Na čem je postavená automatizace v DIANA lab?
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Odběrová sada na sliny RT-PCR chemie DBdirect™

• Unikátní 2D kód na dně každé zkumavky

• Umožňují samoodběr pod dozorem

• 96-jamkový formát stojánku zkumavek

− Efektivní automatizace

− Možnost čtení 2D kódů pro 96 vzorků najednou

− Úspora místa při velkém množství vzorku (8000 
vzorků zabere jedno patro lednice)

• Není nutná izolace nukleové kyseliny

• Detekce SARS-CoV-2 variant v primární reakci

• Možnost analýzy v 384-jamkovém formátu



Proces COVID-19 testování v DIANA lab
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• Síť partnerských odběrových míst, které do laboratoře posílají vzorky k analýze

− Fyzické vzorky sváženy ve stojáncích po 48 vzorcích

− Zároveň se seznam všech vzorku s informacemi o klientech odeslány elektronicky (spárování přes unikátní 2D 
kód, který se na odběrovém místě naskenoval během odběru vzorku) →DIGITÁLNÍ MAPA vzorků

• V laboratoři všechny při příjmu oskenovány (sken 48 vzorků najednou)→ FYZICKÁ MAPA vzorků

• Porovnáním digitální a fyzické mapy vzorku vznikne nový soubor, který obsahuje pouze vzorky, které jsou 
obsažené v OBOU mapách → IMPORT VZORKU

• Soubor IMPORT VZORKU je posléze nahrán do LIS, ve kterém je každý vzorek AUTOMATICKY přijmutý
do laboratoře a je mu zadána analýza pro detekci SARS-CoV-2

− Pokud již není vytvořena, tak je také vzorku automaticky založena COVID žádanka na portále ÚZIS

Příjem Analýza Vyhodnocení Reportování



Příjem Analýza Vyhodnocení Reportování

Proces COVID-19 testování v DIANA lab
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• Pre-analytická fáze: tepelná inaktivace vzorku

− V laboratoři se nepracuje s infekčním materiálem 
(vzorky se poprvé otevřou až po inaktivaci)

− Inaktivace nutná pro následnou RT-PCR analýzu 

• Vzorky posléze přeskládány do stojanů pro RT-PCR analýzu 
(94 vzorků + 1x PC + 1x NC)

− V případě analýze v 384-jamkovém formátu jsou takto zpracovány 4 stojany 
v jedné PCR analýze (376 vzorků + 4x PC + 4x NC)

• V oddělené místnosti je připravena RT-PCR master mix pro analýzu

• RT-PCR master mix a vzorky jsou přeneseny do pipetovací stanice Agilent Bravo, kde je 
připraven PCR destička a poté je vložena do qPCR cykleru k analýze



Příprava PCR destičky na pipetovací stanici Agilent Bravo
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ScannerRecapperAgilent Bravo

• Plně automatizovaná příprava

• Uživatelsky přívětivé rozhraní, které vede 
obsluhu krok za krokem

• Vzorky jsou před přidáním do RT-PCR reakce 
ZNOVU naskenovány (eliminace možnosti 
záměny vzorku) → ze skenu vznikne soubor 
MAPA PCR

• Vzorky jsou otevřeny a zavřeny 
automaticky pomocí recapperu
(96 vzorků najednou)

• Příprava 384-jamkové destičky za 15 
minut



Proces COVID-19 testování v DIANA lab
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• Před spuštěním analýzy je do qPCR softwaru nahrán soubor MAPA PCR, který automaticky pojmenuje všechny vzorky  v 
analýze pomocí unikátních 2D kódů

− Jediné nebezpečí záměny vzorků hrozí při otočení destičky o 180°, ale to je zajištěno umístěním NC (A1) a PC (H12)

• Po ukončení analýzy je potřeba:

− Vizuálně zkontrolovat amplifikační křivky a nastavit prahové hodnoty pro odečet Ct hodnot

− Vyexportovat výsledky a nahrát je do vyhodnocovacího templátu

• Vyhodnocovací templát slouží k:

− Přehlednějšímu shrnutí PCR analýzy (celkové počty pozitivních, negativních či neprůkazných vzorků)

− Vygenerování souboru (VÝSLEDKY PCR), přes který se do LIS automaticky propíší výsledky (párování přes unikátní 2D kód)

Příjem Analýza Vyhodnocení Reportování



Proces COVID-19 testování v DIANA lab
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• Výsledek analýzy je reportován automaticky v LIS následovně:

1. Výsledek je odeslán na ÚZIS (případná pozitivita poté hlášena na hygienu) – podmíněno založením COVID žádanky

2. Výsledek je formou SMS zaslán klientovi 

3. Link pro stažení laboratorního certifikátu je zaslán klientovi na email (pro stažení je nutné heslo, které je zasláno SMSkou)

− Pro body 2 a 3 je kritické, aby laboratoř měl k dispozici správné kontaktní údaje (telefon a email)

• Automatické reportování výsledku je spuštěno až poté, co je výsledek uvolněn z laboratoře podpisem atestovaného 
mikrobiologa

• Všechny informace o zpracování vzorku jsou v elektronické podobě na sdílených datových uložištích →možnost vyhodnocení 
vzdáleně

• Všechna surová data i vyhodnocovací templáty jsou popsány tak, aby šlo velice jednoduše dohledat surová data pro jednotlivý 
vzorek (třídění podle data analýzy, čísla analýzy, kódu vialky)

Příjem Analýza Vyhodnocení Reportování



Jak DIANA lab pomohla při zvládnutí pandemie COVID-19?
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DIANA lab od července 2021 provedla cca 440 000 testů na COVID-19

Přístrojové vybavení DIANA lab (ve vrcholu pandemie omicronu):

• 3x sestava Agilent Bravo / Recapper / Scanner + 9x CFX 384 a 2x CFX 96 Bio-Rad RT-PCR

Kapacita laboratoře:

• Maximum počtu testů za 1 den (jednosměnný cca 10 hod pracovní den, 8 pracovníků) - 10232

• Efektivní maximum počtu testů za 1 den (jednosměnný cca 12 hod pracovní den, 4 pracovníci) – 7869

• Dlouhodobá kapacita počtu testů za 1 den (jednosměnný cca 8 hod pracovní den)

− 5 pracovníků a 1x sestava Agilent Bravo / Recapper / Scanner + 4x CFX 384 + 1x CFX 96 – cca 4000

− 8 pracovníků a 2x sestava Agilent Bravo / Recapper / Scanner + 8x CFX 384 + 2x CFX 96 – cca 8000



DIANA Biotechnologies s.r.o. – široce rozkročený biotech

www.dianabiotech.com
martin.dienstbier@dianabiotech.com
vaclav.navratil@dianabiotech.com
sales@dianabiotech.com

DIANA Biotechnologies, s.r.o.
Nad Safinou II 366,
252 50 Vestec, Czech Republic

Těšíme se na další spolupráci !



Náš tým se kterým se potkáváte
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