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UUS UURINGUMEETOD LABORIS 

• Analüsaatori installeerimine (teostab tarnija). 

• Testide analüsaatorile seadistamine. 

• Analüüside infosüsteemidesse sisestamine. 

• Labori töötajatele väljaõppe andmine. 

• Töötamiseks vajalike dokumentide koostamine 
(tööjuhend, vormid nt hoolduse registreerimiseks jm). 

• Kontrolluuringud – meetodi verifitseerimine. 
Eelistatult võetakse laboris kasutusele standardmeetodeid, 
mis on rakendusala piires tootja valideeritud (omavad IVD- 
ja CE-märgistust). Sellisel juhul on vaja meetod laboris 
verifitseerida.  
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MÕISTED 
• CE tähis on vastavusmärgis. Tootele või selle pakendile lisatav visuaalne 

kinnitus, et vastavushindamine EL kehtivatele õigusaktidele on tehtud ja 
toode vastab nõuetele. Ei ole kvaliteedi ega ohutusmärk, ega ka 
päritolumärk. 

• IVD tähis on vastavusmärgis. Tootele või selle pakendile lisatav visuaalne 
kinnitus, et vastavushindamine on tehtud ja toode vastab direktiivile 
98/79/EEC (The In vitro Diagnostics Directive). 

• Tootja tehniline dokumentatsioon kajastab toote kavandamist, 
valmistamist, võimaldab hinnata toote vastavust õigusaktidele. Sisaldab 
plaane, katse tulemusi (toorandmed), siia hulka kuulub kõik, mis toote 
valmistamist ja kvaliteeti tõendavad. Ei ole vabalt kättesaadav dokument, 
kliendile ei esitata. 

• Vastavussertifikaat on vastavushindamisasutuse kirjalik kinnitus, et 
toode või tootja kvaliteedisüsteem vastab nõuetele.  

• Vastavusdeklaratsioon on tootja kirjalik kinnitus, et toode vastab 
nõuetele või heakskiidetud tüübile. 
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MIS ON VERIFITSEERIMINE? 

Meetodi verifitseerimine on objektiivsete tõendite abil 
kontrollimine, kas selle meetodi jaoks kehtestatud 
nõuded on täidetud. Verifitseeritakse alati 
konkreetsete nõuete suhtes. 

• Kui diagnostikavahendite tootja on meetodi (reaktiivid, 
uuringumeetodi, seadme) nõuetekohaselt valideerinud ja 
varustab lõppkasutajat valideerimise tulemustega ei ole vaja 
valideerimisprotseduuri laboris täielikult korrata.   

• Lõppkasutaja keskkonnas ehk igas meditsiinilaboris tuleb 
kindlaks teha, millises ulatuses on tootja valideerimisel saadud 
uuringuprotseduuri karakteristikud tema laboris korratavad. 
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MIKS? 

• 60–70% diagnoosi ja raviga seotud 
meditsiinilistest otsustest toetub mh 
ka laboriuuringutele. Laboriuuringute 
kvaliteet võib suurel määral mõjutada 
patsiendiravi kvaliteeti ja tulemusi. 

• Üks laboriuuringute kvaliteedi tagamise protseduuridest on 
meetodite verifitseerimine. 

• Verifitseerimise tulemused peavad tagama, et meetodid 
annavad korratavaid ja täpseid tulemusi ning on turvaliselt 
rakendatavad labori igapäevatöös.  

• Verifitseerimise tulemuseks on patsiendiohutus. 

https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwispdO6qsvZAhXH_ywKHcwpCsAQjRx6BAgAEAY&url=https://www.shutterstock.com/image-vector/patient-safety-chart-keywords-icons-537437254&psig=AOvVaw1JO6NofOmnYAglgAoqq8y2&ust=1520000533090502
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KES? 

Patsiendil on õigustatud ootus võrdse kvaliteediga raviteenusele 
sõltumata selle osutamise kohast. 

Verifitseerimine peaks olema kõiki laboreid ja nendes 
teostatavaid kõiki nii kvantitatiivseid kui  kvalitatiivseid uuringuid 
hõlmav tegevus.  

 

Akrediteeritud laborites tuleb kasutada 
valideeritud meetodeid. Modifikatsioonideta 
kasutatavad tootja valideeritud meetodid peab 
labor enne rutiinsesse kasutusse võtmist 
sõltumatult verifitseerima ja saadavad 
tulemused kirjalikult jäädvustama (EVS-EN-ISO 
15189:2012) 
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MIS? 

Poolkvantitatiivsed meetodid 

Kvantitatiivsed meetodid 

Infektsioonhaiguste laboratoorne diagnostika: 

• Mikrobioloogilised uuringud (mikroskoopia, külv koos 
mikroobi samastamise ja antibiogrammi määramisega) 

• Nakkushaiguste seroloogia (Ak ja Ag uuringud) sh kiirtestid 

• Mikroobi DNA/RNA määramine (NAT uuringud) 

Kvalitatiivsed meetodid 
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MILLAL? 

Kui laboris võetakse kasutusele: 

• Uus meetod 

• Uus analüsaator 

• Uus reaktiiv 

Verifitseerimise aeg 

• Ennetav – enne patsienditulemuste väljastamist 

• Samaaegne – toimub igapäevase töö käigus 

• Retrospektiivne – viiakse läbi tõendusdokumentide alusel, 
teostatakse kokkuvõte tagasiulatuvalt pikema perioodi 
vältel saadud analüüside tulemustest 
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KUIDAS? 

• Enne alustamist koosta verifitseerimisplaan. Iga labor kehtestab 
endale verifitseerimisprotokolli, mis ei saa olla kõigil meetoditel 
täpselt ühesugune. 
• Leia vastused küsimustele: Mida? Miks? Kuidas?  

• Määra kindlaks meetodi verifitseeritavad karakteristikud  

• Kehtesta hindamiskriteeriumid (lubatud erinevus ja kokkulangevus tootja 
tulemustega).  

• Teostatavate kontrolluuringute maht ja iseloom sõltuvad 
uuringuprotseduuri meditsiinilisest tähtsusest ja kriitilisusest. 

• Teosta kontrolluuringud vastavalt verifitseerimisplaanile. 

• Tulemuste analüüsimisel kasuta asjakohaseid statistilisi võtteid. 
• Statistiline olulisus ≠ Kliiniline olulisus 

• Hinda verifitseerimise tulemusi eelnevalt kehtestatud 
kriteeriumide alusel. Dokumenteeri tulemused ja hinnang. 
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MILLEGA? 

• Patsientidelt saadud proovimaterjalid Kasutatakse 
nõuetekohaselt kogutud ja säilitatud proovimaterjale. 
Määramisele ei tohi mõju avaldada segavad faktorid. 

• Kontrollmaterjalid Kasutatakse sisemise ja välise 
kvaliteedikontrolli materjale. Kvaliteedikontrolliga ei ole 
alati hõlmatud patsiendiproovide puhul esineda võivaid 
maatriksite mõjud.  

• Referentsmaterjalid ja/või võrdlusmõõtmised referents-
meetodiga Kasutatakse meetodite valideerimisel. Reeglina 
referentsmaterjalid ei ole pikaajaliseks säilitamiseks (vt 
kaasasolevas sertifikaadist). Kehtivusaja ületanud 
materjalide kasutamine ei ole nõuetekohane. 
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MIDA? 

Tõesus 
• Tõesuse hindamiseks vajalikud uuringud tuleb teha kontrollmaterjalidega. 

Kasutatakse kontrollmaterjalidega hinnatud kordustäpsuse mõõtmistulemusi. 

• Laboris saadud tulemusi võrreldakse tootja infomaterjali andmetega. 
Kvantitatiivse meetodi korral võrreldakse laboris saadud keskväärtuse 
tulemust tootja tulemusega (KORRAS kui LXkesk – TXkesk < 1SDT). 

• Kvalitatiivse meetodi korral võib alternatiivse lahendusena kasutada ka EQA 
sooritust (nt kui kordustäpsust on hinnatud patsiendiproovidega). 

Kordustäpsus (hajuvusuuringud) 
• Kontrollmaterjalid (alternatiivina patsiendiproovid) kahel/kolmel tasemel 

(madal ja kõrge või negatiivne ja positiivne + otsustuspiiri lähedane tase).  

• Kordusmõõtmiste ja hindamispäevade arv valitakse vastavalt 
kvaliteedimääratlustele minimaalne, soovituslik või optimaalne. 

• Labori tulemusi võrreldakse tootja andmetega. Vajaduse korral teostatakse  
täiendavad arvutused ja kasutatakse teisi sihtmärke või lisatakse korduste 
seeria. 
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HIV-1/HIV-2 antikehade määramine kiirtestiga INSTI HIV-1/HIV-2 
Antibody Test (tootja: bioLytical Laboratories)  
Verifitseerimise aeg jaanuar 2017 (ennetav) 
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Malaaria P.f/Pan kiirtest (tootja ACRO Biotech) 
Verifitseerimise aeg jaanuar – juuli 2017 (ennetav ja samaaegne) 
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Automaatne verekülvisüsteem BACTEC FX (tootja: Becton Dickinson) ja 
selles kasutatavad külvipudelid – PlusAerobic/F, Lytic/10Anaerobic/F, 
Mycosis IC/F, PedsPlus, Myco-F/Lytic  
Verifitseerimise aeg 15.11.2016 – 02.12.2016 (ennetav)  
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A- ja B-gripiviiruste ning RSV RNA määramine analüsaatoril 
GeneXpert reaktiiviga Xpert Xpress Flu/RSV RT-PCR meetodil 
Verifitseerimise aeg: juuni – detsember 2017  
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KAHE MEETODI VÕRDLEMINE 
Mida omavahel võrreldakse? 
• vana meetodit või analüsaatorit uue meetodi või analüsaatoriga  
• erinevates kohtades või erinevate analüsaatorite või meetoditega tehtavaid 

uuringuid (sh POCT vs. labori meetod). 

Miks? 
Patsiendiohutuse tagamiseks, et meetodi vahetumine ei mõjutaks 
patsienditulemuste jälgimist ajas. Tuleb kindlaks teha, kas erinevus patsientide 
tulemuste vahel on oluline või ei ole oluline.  

Millega? 
Soovitav on võrdluseid teha nõuetekohaselt valitud ning säilitatud 
patsiendiproovidega (25/10/5), mille analüüside väärtused jäävad mõlema 
meetodi määramispiirkonda ja on korrapäraselt hajutatud. Proove käsitletakse 
ja analüüsitakse mõlema meetodi puhul võimalikult ühesugusel viisil. 

Mida hinnatakse? 
• Tulemuste erinevust/kokkulangevust. 
• Tõlgendusi referentsväärtuste suhtes. 

Statistiliselt oluline ≠ kliiniliselt oluline.  
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C. difficile A ja B toksiini määramine DNA amplifikatsiooni testiga 
Illumigene C. difficile seadmel ILLUMIPRO-10 (tootja: Meridian).  
Verifitseerimise aeg: juuli – september 2015 (ennetav) 
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Proteoom-meetrilise meetodi MALDI-TOF MS kasutamine 
hallitusseente ja dermatofüütide samastamiseks 
Verifitseerimise aeg aprill 2016 – november 2017 (samaaegne) 
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REVERIFITSEERIMINE… 

...ehk osaline verifitseerimine on vajalik, kui 

• kasutusele võetakse olemasoleva (verifitseeritud) meetodi 
uus põlvkond (reaktiivide uus generatsioon) 
• Teostatakse kvaliteedikontroll (IQC) kõikidel tasemetel,  

• vajaduse korral viiakse läbi võrdlusuuringud 
patsiendimaterjalidega. 

• olemasolev (verifitseeritud) analüsaator on viidud teise 
kohta või seda remonditi; 

• juba kasutatava verifitseeritud analüsaatori täienduseks või 
asenduseks on hangitud uus analüsaator (sama tootja 
samasugune mudel) 
• Vajalikud on tehnilised kvalifitseerimisprotseduurid, mis 

kinnitavad analüsaatori töökõlblikkust (so tootja hooldusinseneri 
pädevuses), 

• teostatakse kvaliteedikontroll (IQC) kõikidel tasemetel. 
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M. tuberculosise nakkuse tuvastamine testsüsteemi 
uue versiooniga QuantiFERON-TB Gold Plus (QIAGEN 
GmbH) Verfitseerimise aeg 07. aprill - 26. mai 2016 (ennetav) 
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KOKKUVÕTE 

• Koosta verifitseerimisplaan. 

• Verifitseerimisulatus ja karakteristikud vali vastavalt 
meetodile, ei pea piirduma minimaalse tasemega. 
Hinda, mida tuleks teha kompetentsuse 
saavutamiseks. 

• Veendu ja tõenda, et uuringutulemuste 
usaldusväärsus ja täpsus on tagatud. 

 

 


