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Streszczenie
diagnostyka laboratoryjna jest jednym z najważniejszych elementów w rutynowym postępowaniu medycznym. Często jest 
niezbędna do postawienia właściwego rozpoznania, gdzie stanowi ważne uzupełnienie badania przedmiotowego i podmioto-
wego. Jej rola nie zawęża się jednak tylko do diagnostyczno-terapeutycznego postępowania z pacjentem. W artykule starano 
się wskazać na duże znaczenie, jakie mają badania laboratoryjne, zaczerpnięte z rutynowej diagnostyki medycznej w nauko-
wych laboratoriach badawczych zajmujących się oceną biozgodności nowych i zmodyfikowanych biomateriałów. Artykuł 
został podzielony na cztery części dotyczące kolejno: miejsca diagnostyki w badaniu biozgodności, laboratoryjnego badania 
wpływu biomateriału in vitro, laboratoryjnego badania wpływu biomateriału in vivo oraz odpowiedniego doboru metodolo-
gii. W pierwszej części artykułu wymieniono ogólne kierunki badań biozgodności w zależności od klasyfikacji biomateriału ze 
względu na jego rodzaj i czas kontaktu z organizmem. Za kierunki badań wykorzystujące diagnostykę laboratoryjną uznano 
toksyczność (ostrą, podostrą i subchroniczną oraz chroniczną), jak również biozgodność z krwią. W drugiej części pokrót-
ce opisano i wyjaśniono zasadność badania wpływu biomateriału in vitro oraz wymieniono kategorie badań biozgodności 
materiałów z krwią. Wymieniono testy laboratoryjne wykonywane w poszczególnych kategoriach badań. W trzeciej części 
artykułu zostały ogólnie opisane metody badania wpływu biomateriału in vivo. Przedstawiono również trzy grupy badań 
określających funkcję głównych narządów wewnętrznych podczas oceny toksycznego wpływu biomateriału na organizm. 
Podobnie jak przy omawianiu badań in vitro, w tej części również wymieniono zalecane testy laboratoryjne. Czwarta część 
publikacji przybliża pojęcia czułości i swoistości metod diagnostycznych oraz dodatniej i ujemnej wartości predykcyjnej 
testów (Polim. Med. 2013, 43, 3, 205–211).

Słowa kluczowe: diagnostyka laboratoryjna, biozgodność, biomateriały, czułość testu, swoistość testu, wartość predykcyjna.

Abstract
Laboratory medicine is the one of the most important element in the routine medical procedures. Often it is necessary to 
make the correct diagnosis, which is an important complement to the study. Its role, however, is not limited only to the diag-
nostic and therapeutic management of patients. The authors of this article show to the importance of laboratory tests, taken 
from a routine medical diagnostics, in scientific research laboratories involved in the assessment of new and modified of 
biomaterials. In addition to an introduction and summary, the article is divided into four parts on order: place of laboratory 
medicine in the study of biocompatibility, laboratory testing of the impact of biomaterial in vitro, laboratory testing of the 
impact of biomaterial in vivo and the right choice of laboratory methodology. The first part of the article shows the general 
types of biocompatibility tests according to the classification of biomaterial with a view to the type and duration of contact 
with the body. The types of studies that use laboratory medicine, it was acute, subacute, subchronic and chronic toxicity, as 
well as biocompatibility with blood. The second part of the article shows and explains the validity of research on the effects of 
biomaterial in vitro and the categories of testing the biocompatibility with blood. Also shows lists the laboratory tests carried 
out in the various categories of research. In the third part of the article, generally described the impact test method biomate-
rial in vivo, as well as shows three groups of tests to determine the function of important internal organs, when assessing the 
toxicity of biomaterials on the body. As in the previous section, this section also contains recommended laboratory tests. The 
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W medycynie diagnostyka laboratoryjna jest po-
wszechnie uznawana za niezbędny element postępo-
wania diagnostyczno-terapeutycznego. Ułatwienie 
podjęcia trafnych decyzji umożliwia zachowanie opty-
malnej równowagi między wydatkami a rezultatem 
leczenia. Rozwój coraz to nowszych metod analitycz-
nych pozwala na dokładniejszą diagnostykę często wy-
stępujących chorób oraz na szybszą diagnostykę cho-
rób występujących rzadko. Jednocześnie metody te, 
rutynowe lub po zmodyfikowaniu, mogą być wykorzy-
stywane w badaniach naukowych, m.in. dotyczących 
określania biozgodności nowo opracowywanych bio-
materiałów. Również tutaj dobór odpowiedniej meto-
dologii pozwala na uzyskanie kompletnych wyników 
w możliwie dogodnych warunkach czasowych i finan-
sowych. Ścisłe przestrzeganie zaleceń przedstawionych 
w normach ISO 10993 (Biologiczna ocena wyrobów 
medycznych) zawierających wiele standardów do 
oceny biozgodności wyrobu medycznego przed bada-
niem klinicznym, nie zwalnia pracowników laborato-
riów naukowych od przemyślanego i doświadczalnie 
uargumentowanego stosowania określonych technik 
i metod badawczych.

Autorzy artykułu chcieli przedstawić dużą rolę, jaką 
diagnostyka laboratoryjna pełni w przedklinicznych ba-
daniach nowych lub zmodyfikowanych biomateriałów.

Miejsce diagnostyki 
w badaniu biozgodności
diagnostyka laboratoryjna stanowi główne ogniwo 

w łańcuchu zależnych od siebie etapów badania bio-
zgodności materiałów. Standardowe lub zmodyfikowa-
ne metody zaczerpnięte z rutynowej diagnostyki me-
dycznej znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim 
podczas określania biozgodności z krwią lub badania 
efektów systemowych po ekspozycji zwierząt laborato-
ryjnych na tzw. wyciąg z badanego biomateriału lub im-
plantację. Badaniami tego typu są obejmowane materiały 
w zależności od rodzaju kontaktu z organizmem i czasu 
jego trwania. Ogólne zalecenia dotyczące doboru badań 
wykorzystujących metody zaczerpnięte z diagnostyki 
medycznej zostały przedstawione w tabeli 1 [1].

Badanie wpływu biomateriału 
in vitro
W diagnostyce laboratoryjnej, zmodyfikowanej dla 

potrzeb badań biozgodności, wykorzystuje się krew 
poddaną działaniu biomateriałów in vitro oraz mate-

riały biologiczne (krew, mocz) pochodzące od zwierząt 
poddanych określonemu rodzajowi ekspozycji na bada-
ny biomateriał in vivo.

W pierwszym przypadku, tzn. w modelu in vitro, 
badania dotyczą szeroko rozumianej hemozgodności 
lub inaczej biozgodności z krwią. Krew pełną, ludz-
ką bądź pochodzącą od określonego gatunku zwie-
rzęcia laboratoryjnego, poddaje się bezpośredniemu 
kontaktowi z badanym biomateriałem (metoda bez-
pośrednia) lub z uzyskanym z niego wyciągiem (me-
toda pośrednia). Metoda bezpośrednia umożliwia za-
obserwowanie zmian zachodzących we krwi badanej 
zarówno na skutek kontaktu z biomateriałem, czyli 
reakcji zachodzących na jego powierzchni, jak również 
na skutek wpływu substancji częściowo uwalnianych 
z biomateriału. Jednoznaczna ocena wpływu substan-
cji uwalnianych z biomateriału jest jednak możliwa do 
oceny z wykorzystaniem metody pośredniej. W tym 
przypadku oceniany biomateriał poddaje się procesom 
mającym na celu uwolnienie z jego powierzchni związ-
ków do odpowiednio przygotowanego płynu nazywa-
nego wyciągiem. Następnie wyciąg ten łączy się w od-
powiednich proporcjach z badaną krwią pełną. Tego 
typu procedurę najczęściej stosuje się podczas oceny 
działania hemolitycznego biomateriału na erytrocyty. 
Wszelkie warunki i etapy przeprowadzania wspomnia-
nych procesów są szczegółowo opisane i regulowane 
przez obowiązujące w tego typu badaniach normy ISO 
10993 [1, 2].

Laboratoryjne badania krwi poddanej kontaktowi 
z biomateriałem w układzie in vitro, w zależności od 
wybranych wskaźników, są wykonywane z krwi pełnej 
bądź jej frakcji (osocze lub surowica). Wspomniana 
norma ISO, a dokładnie jej część dotycząca biozgodno-
ści z krwią (ISO 10993-4), proponuje przeprowadzanie 
badań w pięciu kluczowych kategoriach:
1) zakrzepica (zdolność materiału do jej wywołania),
2) krzepnięcie (zdolność materiału do aktywacji 

krzepnięcia lub fibrynolizy),
3) trombocyty (adhezja płytek krwi do powierzchni 

materiału lub zaburzenia agregacji),
4) hematologia (zdolność materiału do wywołania 

zmian w parametrach morfologicznych),
5) immunologia (zdolność materiału do aktywacji 

układu dopełniacza lub innych procesów odporno-
ściowych) [2]. 
Wyboru poszczególnych kategorii badań dokonu-

je się głównie na podstawie zaleceń przedstawionych 
w ISO 10993-4, które obejmują przykłady gotowych 
wyrobów medycznych. Znając przeznaczenie bada-
nego biomateriału, należy dobrać odpowiednie kate-
gorie badań. Przykłady produktów mających czasowy 

fourth part of the publication presents the concepts of sensitivity and specificity of diagnostic methods, as well as positive and 
negative predictive value of tests (Polim. Med. 2013, 43, 3, 205–211).

Key words: laboratory medicine, biocompatibility, biomaterials, test sensitivity, test specificity, predictive value.
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Tabela 1. Wykorzystanie badań laboratoryjnych do oceny biozgodności w zależności od klasyfikacji biomateriałów

Table 1. The use of laboratory tests to assess biocompatibility, depending on the classification of biomaterials 

Klasyfikacja ze względu na: 
(Classification by:)

Kierunek badań laboratoryjnych
(The direction of the laboratory tests)

Rodzaj kontaktu
(Type of contact)

czas kontaktu
(contact time)

toksyczność 
ostra
(acute toxi-
city)

toksyczność pod- 
ostra i subchro-
niczna
(subacute and sub-
chronic toxicity)

toksycz-
ność chro-
niczna
(chronic 
toxicity)

biozgodność 
z krwią
(biocompa-
tibility with 
blood)

Kategoria
(Category)

kontakt
(contact)

Biomateriały 
kontaktujące się 
z powierzchnią 
wewnętrzną 
(Biomaterials in 
inside surface 
contact)

skóra
(skin)

< 24 h

24 h–30 dni
(24 h–30 days)

> 30 dni
(> 30 days)

błony śluzowe
(mucosa)

< 24 h

24 h–30 dni
(24 h–30 days)

> 30 dni
(> 30 days)

X

pow. uszkodzone 
(injured surface)

< 24 h

24 h–30 dni
(24 h–30 days)

> 30 dni
(> 30 days)

X

Biomateriały 
kontaktujące się 
zewnętrznie
(Biomaterials in 
externally contact)

układ krwionośny
(circulatory system)

< 24 h X X

24 h–30 dni
(24 h–30 days)

X X

> 30 dni
(> 30 days)

X X X X

tkanka miękka, kość, 
zębina
(soft tissue, bone, den-
tine)

< 24 h

24 h–30 dni
(24 h–30 days)

> 30 dni
(> 30 days)

krew krążąca
(circulating blood)

< 24 h X X

24 h–30 dni
(24 h–30 days)

X X

> 30 dni
(> 30 days)

X X X X

Wyroby implan-
towane
(Implants)

tkanka miękka, kość
(soft tissue, bone)

< 24 h

24 h–30 dni
(24 h–30 days)

> 30 dni
(> 30 days)

X

krew
(blood)

< 24 h X X

24 h–30 dni
(24 h–30 days)

X X

> 30 dni
(> 30 days)

X X X X
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i zewnętrzny kontakt z krwią krążącą oraz produktów 
mających kontakt stały (implanty), a także ich kwa-
lifikacja do poszczególnych kategorii badań przed-

stawiono w tabeli 2 [1, 2]. Ostateczne przeznaczenie 
biomateriałów warunkuje również rodzaje badań la-
boratoryjnych wchodzących w skład poszczególnych 

Tabela 2. Wybrane przykłady produktów kontaktujących się z krwią krążącą i zalecane kategorie badań 

Table 2. devices with contact circulating blood and categories of appropriate testing 

Przykłady produktów
(device examples)

Kategoria badań 
(Test category)

zakrze-
pica
(throm-
bosis)

krzep-
nięcie
(coagula-
tion)

trombo-
cyty
(plate-
lets)

hemato-
logia
(haema-
tology)

immu-
nologia
(immu-
nology)

Kontakt ze-
wnętrzny
(external 
commu-
nicating 
devices)

sprzęt do przechowywania krwi, zestawy do pobierania krwi
(blood storage equipment, blood collection devices)

X X Xa

Sprzęt do hemodializy i hemofiltracji, przez skórne urządze-
nia wspomagające krążenie 
(haemodialysis and haemofiltration equipment, percutane-
ous circulatory support devices)

X X X X X

cewniki naczyniowe, endoskopy wewnątrznaczyniowe, 
urządzenia do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, włók-
na laserowe, cewniki wieńcowe 
(intravascular catheters, intravascular endoscopes, intravas-
cular ultrasound, lasers systems, coronary catheters)

X X Xa

urządzenia do śródoperacyjnego odzyskiwania krwi
(cell savers)

X X Xa

urządzenia do aferezy
(donor and therapeutic aphaeresis equipment and cell sepa-
ration systems)

X X X X

Implanty
(Implant 
devices)

pierścienie do annuloplastyki, mechaniczne zastawki serca
(annuloplasty rings, mechanical heart valves)

X Xa

urządzenie do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
(intra-aortic balloon pumps)

X X X X X

sztuczne serce, urządzenia wspierające pracę komór 
(total artificial hearts, ventricular-assist devices)

X X

urządzenia do embolizacji
(embolization devices)

Xa

przeszczepy wewnątrzżylne 
(endovascular grafts)

X Xa

wszczepialne defibrylatory i kardiowertery 
(implantable defibrillators and cardioverters)

X Xa

przewody rozrusznika serca 
(pacemaker leads)

X Xa

protezy naczyniowe i łaty, w tym do tworzenia przetok 
(vascular grafts and patches, including arteriovenous shunts)

X Xa

stenty
(stents)

X Xa

tkankowe zastawki serca 
(tissue heart valves)

X Xa

tkankowe przeszczepy naczyniowe i łatki, w tym przetoki 
(tissue vascular grafts and patches, arteriovenous shunts)

X Xa

filtr do żyły głównej dolnej
(vena cava filters)

X Xa

Xa – wystarczające jedynie badanie działania hemolitycznego.                Xa – hemolysis study is sufficient. 
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kategorii. W przypadku produktów mających czasowy, 
zewnętrzny kontakt z krwią norma ISO 10993 wskazuje 
następujący wykaz badań:
1) kategoria – zakrzepica: mikroskopia świetlna, ana-

liza grawimetryczna skrzepu, elektronowa mikro-
skopia skaningowa;

2) kategoria – krzepnięcie: czas koalinowo-kefalinowy 
(APTT), badania osoczowych czynników krzepnię-
cia, fibrynopeptyd A (fPA), d-dimery, fragmenty 
protrombiny 1+2 (f1+2), kompleks trombina–anty-
trombina (TAT);

3) kategoria – trombocyty: liczba płytek krwi (PLT), 
adhezja i agregacja płytek, szablonowy czas krwa-
wienia, analiza funkcji płytek krwi, czynnik płyt-
kowy 4 (Pf-4), β-tromboglobulina (β-Tg), trom-
boksan B2 (TXB2), wybrane markery aktywacji 
płytek krwi, czas przeżycia płytek krwi znakowa-
nych 111In;

4) kategoria – hematologia: wzór Schillinga, ocena 
stopnia hemolizy, liczba retykulocytów, specyficzne 
produkty aktywacji komórek krwi;

5) kategoria – immunologia: składowe układu do-
pełniacza C3a, C5a, TCC, Bb, iC3b, C4d, SC5b-9, 
CH50, konwertaza C3, konwertaza C5 [2].
W przypadku produktów mających długotermi-

nowy lub stały kontakt z krwią (implanty) norma ISO 
10993-4 obejmuje wykaz badań podobny do powyż-
szego. W kategorii badań nad zakrzepicą nie wykonuje 
się mikroskopii świetlnej oraz analizy grawimetrycz-
nej skrzepu, dodatkowo jest natomiast zalecane bada-
nie histopatologiczne naczyń i narządów dystalnych. 
W kategorii wskaźników krzepnięcia listę wzbogaca się 
o badania czasu protrombinowego (PT), czasu trom-
binowego (TT), produkty rozpadu fibryny (fdP) oraz 
przeciwciała monoklonalne PAC-1 i S-12. Trzy pozo-
stałe kategorie, tzn. dotyczące trombocytów, hematolo-
gii i immunologii pozostają bez zmian [2].

Badanie wpływu biomateriału 
in vivo

Kolejną, dużą grupą badań zaczerpniętych z dia-
gnostyki laboratoryjnej są badania wykonywane w ma-
teriale biologicznym pobranym od zwierząt po ekspo-
zycji na badany biomateriał (model in vivo). ekspozycja 
ta może być przeprowadzana na dwa sposoby: przez 
podanie wyciągu uzyskanego z badanego biomateriału 
(drogą dożylną, doustną, inhalacyjną, dootrzewnową 
lub skórną) bądź poprzez implantację. drugi sposób 
ekspozycji jest niezbędny do uzyskania przedłużonego 
czasu kontaktu organizmu z materiałem. W obydwu 
przypadkach cel jest ten sam – określenie wpływu sub-
stancji uwalnianych z badanego biomateriału na żywy 
organizm, w tym niekorzystnego wpływu na narządy, 
tkanki i na ogólny stan zdrowia [1].

Podobnie jak w przypadku modelu in vitro, proce-
dury stosowane w badaniach in vivo są opisane i regu-
lowane przez normy ISO 10993, z tą różnicą, że badania 
toksycznych efektów systemowych szczegółowo przed-
stawiono w ISO 10993-11. Zgodnie z normą diagnostyka 
laboratoryjna obejmuje parametry wskazujące na funk-
cje najważniejszych narządów wewnętrznych, a zaleca-
ne do oznaczania wskaźniki są podzielone na 3 grupy: 
hematologię, chemię kliniczną oraz analitykę ogólną.

grupa hematologiczna obejmuje: czasy krzepnięcia 
(PT, APTT), hemoglobinę całkowitą (HgB), hemato-
kryt (HCT), ilość trombocytów (PLT), ilość erytrocytów 
(RBC), ilość leukocytów (WBC) oraz wzór Schillinga.

Chemia kliniczna: albumina, fosfataza alkaliczna 
(ALP), aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotrans-
feraza asparaginowa (AST), gamma-glutamylotranspep-
tydaza (ggTP), jony wapnia (Ca2+), chlorki (Cl–), potas 
(K+), sód (Na+), cholesterol całkowity, trójglicerydy 
(Tg), kreatynina, mocznik, glukoza, bilirubina całko-
wita, białko całkowite, immunoglobuliny oraz badania 
dodatkowe (podparte doniesieniami naukowymi).

Analityka ogólna (badanie próbki moczu ze zbiór-
ki 6–24-godzinnej): kolor, objętość, ciężar właściwy 
lub osmolarność, bilirubina, glukoza, ciała ketonowe, 
białko, obecność krwi, mikroskopowa ocena osadu 
i badania dodatkowe (podparte doniesieniami nauko-
wymi) [3].

Odpowiedni dobór metodologii
Spora liczba badań laboratoryjnych wykorzystywa-

nych przy ocenie biozgodności biomateriałów do za-
chowania ich wiarygodności wymaga od laboratorium 
naukowego przestrzegania co najmniej podstawowych 
procedur stosowanych w medycznych laboratoriach 
diagnostycznych, takich jak kontrola jakości lub ujed-
nolicenie postępowania przedanalitycznego.

Wspomniane wcześniej normy ISO zawierają je-
dynie wykaz zalecanych badań. dobór odpowiedniej 
metodologii leży zwykle po stronie laboratorium na-
ukowego. Z uwagi na to autorzy pragną pokrótce przy-
bliżyć zagadnienia czułości i swoistości diagnostycznej 
testów, a także wartości predykcyjnej wyników.

Część wskaźników laboratoryjnych może być ozna-
czana różnymi testami. Każdy test, czy to stosowany 
w laboratorium diagnostycznym, czy naukowym jest 
charakteryzowany przez dwa podstawowe pojęcia: czu-
łość i swoistość. W przypadku laboratorium medycz-
nego czułość diagnostyczna odpowiada odsetkowi pa-
cjentów chorych z grupy badanej, u których wynik testu 
był dodatni i którzy zostali na tej podstawie prawidłowo 
zakwalifikowani jako „chorzy”. Czułość testu wskazuje 
zatem na jego zdolność do rozpoznania choroby. W od-
niesieniu do badań nad biozgodnością autorzy artykułu 
wskazują, że czułość jest miarą zdolności testu do wy-
krycia zmian spowodowanych przez badany materiał. 
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Swoistość diagnostyczna w przypadku laboratorium 
medycznego odpowiada odsetkowi pacjentów zdrowych 
z grupy badanej, u których wynik testu był ujemny i któ-
rzy zostali na tej podstawie właściwie zakwalifikowani 
jako „zdrowi’. W odniesieniu do badań nad biozgodno-
ścią swoistość jest miarą zdolności testu do wykluczenia 
wpływu biomateriału na oceniany wskaźnik [4, 5].

Po wyznaczeniu parametrów przedstawionych 
w tabeli 3 do obliczenia wartości liczbowej czułości 
i swoistości można się posłużyć prostymi wzorami. 
Czułość diagnostyczną stanowi iloraz równania, w któ-
rym dzielną jest liczba wszystkich wyników prawdzi-
wie dodatnich (Pd), dzielnikiem suma liczby wyników 
prawdziwie dodatnich (Pd) i fałszywie ujemnych (fU) 
pomnożona przez 100%, co może być zapisane za po-
mocą wzoru (PD/(PD + FU)) x 100%. Swoistość dia-
gnostyczną stanowi iloraz równania, w którym dzielną 
jest liczba wszystkich wyników prawdziwie ujemnych 
(PU), dzielnikiem suma liczby wyników prawdziwie 
ujemnych (PU) i fałszywie dodatnich (fd) pomnożo-
na przez 100%, co z kolei można zapisać wzorem (PU/
(PU + FD)) x 100% [4]. 

W zależności od oczekiwanych wyników i posta-
wionej hipotezy badawczej oraz w celu określenia wpły-
wu biomateriału na wybrane parametry laboratoryjne 
powinno się stosować metody o dużej czułości. W przy-
padku hipotezy zakładającej brak wpływu ocenianego 
biomateriału na wybrane wskaźniki laboratoryjne war-
to natomiast stosować testy o dużej swoistości.

Znając czułość i swoistość danego testu, obliczoną 
lub uzyskaną od producenta, na podstawie dodatniego 
wyniku badania, biomateriał z pewnym prawdopodo-
bieństwem można zakwalifikować jako materiał wywo-

łujący zmianę wyniku tego testu. Prawdopodobieństwo 
to określa się mianem dodatniej wartości predykcyjnej 
(PPV). Ujemna wartość predykcyjna (NPV) może na-
tomiast być wykorzystana do oceny prawdopodobień-
stwa zakwalifikowania biomateriału jako niewywołują-
cego zmiany ocenianego testu na podstawie ujemnego 
badania laboratoryjnego. Wartość PPV można obliczyć 
ze wzoru PPV = czułość/(1-swoistość) lub PPV = (PD/
(PD + FD)) x 100%. Wartość NPV oblicza się, korzy-
stając z równania NPV = (1-czułość)/swoistość lub 
NPV = (PU/(PU + FU)) x 100%. Tym samym jeśli ba-
dany biomateriał uzyska wynik dodatni, PPV zastoso-
wanego testu daje badaczowi informację, na ile % może 
być pewien, że materiał faktycznie wywołuje zmianę da-
nego parametru. Jeśli badany biomateriał uzyska wynik 
ujemny, NPV zastosowanego testu daje badaczowi in-
formację, na ile % może mieć pewność, że materiał nie 
wywołuje żadnych zmian w mierzonym wskaźniku [5].

Podsumowując, należy stwierdzić, że diagnostyka 
laboratoryjna z uwagi na rolę, jaką pełni w badaniu 
biozgodności zasługuje na szczególną uwagę. Odpo-
wiednie procedury ujęte w normach ISO 10993 powin-
ny być dodatkowo uzupełniane przez laboratoria zaj-
mujące się tego typu badaniami. Mnogość zalecanych 
testów wymaga od badaczy biozgodności doboru jak 
najlepszych metod, które pozwolą uzyskać wiarygodne 
i dokładne wyniki badań, na podstawie których będzie 
można odrzucić lub zakwalifikować badany biomateriał 
do dalszych etapów oceny biozgodności. Trzeba pamię-
tać, że odpowiednie badania na tym poziomie są bardzo 
ważne dla bezpieczeństwa przy stosowaniu ostateczne-
go produktu medycznego wykorzystującego oceniane 
biomateriały.

Tabela 3. Zasady wyznaczania parametrów określających test laboratoryjny

Table 3. The rules for determining the parameters defining a laboratory test 

Wpływ materiału na oceniany 
parametr 
(Biomaterial has an impact on the 
outcome)

Brak wpływu materiału na oceniany 
parametr 
(Biomaterial does not affect on the 
outcome)

Wynik testu 
(Test result)

test pozytywny (positive test) Pd fd

test negatywny (negative test) fU PU

Pd – prawdziwie dodatni, fd – fałszywie dodatni, fU – fałszywie dodatni, PU – prawdziwie ujemny. 
Pd – true positive, fd – false positive, fU – false positive, PU – truly negative.
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