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Immunoblot Software

IMMUNOBLOT SOFTWARE – UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Immunoblot Software je programový nástroj pro vyhodnocení testů BLOT, BLOT-LINE a BlueBLOT-LINE dodávaných společností TestLine
Clinical Diagnostics s.r.o.  

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY
Minimální softwarová konfigurace pro provozování programu:
Microsoft Windows XP SP3 nebo vyšší
NET Framework verze 4 nebo vyšší
Jako vstupní zařízení je možné použít jakýkoliv skener, který je korektně nainstalován a viditelný operačním systémem.
Jako výstupní zařízení je možné použít jakoukoliv tiskárnu, která je korektně nainstalována a viditelná operačním systémem.

www.testlinecd.cz
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INSTALACE
Program Immunoblot je distribuován v instalačním balíčku immunoblot_bundle.
exe. Balíček je nakonfigurován pro automatickou instalaci bez zásahu uživatele.
Pro instalaci jsou nutná administrátorská práva.
Veškeré prerekvizity (jako je například .NET framework verze 4 a předešlé) jsou již
obsaženy v instalačním balíčku. Instalační program automaticky detekuje přítomnost prerekvizit v cílovém počítači a v případě, že některou prerekvizitu nenajde,
automaticky ji nainstaluje.

Po instalaci prerekvizit instalační program automaticky přejde k instalaci samotného programu Immunoblot Software. Pro úspěšný průběh instalace vyžaduje
program po uživateli, aby nejprve souhlasil s podmínkami licenční smlouvy. Potom bude uživatel vyzván, aby vybral typ instalace:
Typická: Nainstaluje program Immunoblot bez uživatelského manuálu a definic souprav, a to do složky Program Files.
Vlastní: Dovolí uživateli zvolit instalační cestu k programu a volitelně nainstaluje definice souprav a uživatelský manuál.
Úplná: Nainstaluje program Immunoblot, uživatelský manuál a definice
souprav do složky Program Files.
Kromě toho instalační program také vytvoří zástupce na Ploše a zkratku v programové nabídce Start.

Pokud vše proběhne v pořádku, zobrazí instalátor informaci o úspěšné instalaci.
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PRVNÍ SPUŠTĚNÍ
Při prvním spuštění bude program vyžadovat vložení aktivačního kódu. Bez něj není
možné program provozovat. Pokud program instaluje servisní technik, provede aktivaci zároveň s instalací. V opačném případě postupujte následujícím způsobem:

A

Ujistěte se, že jste do systému Windows přihlášeni jako uživatel s právy
ADMINISTRÁTORA – pak je zadaný aktivační kód platný pro všechny uživatele
daného počítače.
Spusťte program Immunoblot
Kontaktujte servisního technika TestLine (email, telefon) a sdělte mu dvacetiznakový kód ID počítače (A).
Technik vygeneruje dvacetimístný aktivační kód, který vám zašle/nadiktuje
a tento zadejte do pole pro aktivační kód (B).
Klikněte na tlačítko OK (C) a program Immunoblot se spustí.

B

C

KALIBRACE SKENERU
Aby program korektně přiřazoval hodnoty jednotlivým liniím, je nutné provést
kalibraci skeneru. Kalibrace je vhodné provést po instalaci programu. Pokud se
uživatel pokusí skenovat na nekalibrovaném skeneru,  program jej na tuto skutečnost upozorní následujícím sdělením (A). Pokud uživatel klikne na Ano, program
bude pokračovat ve skenování a vyhodnocování, ale výsledky analýzy nemusí být
korektní.
Kalibraci je možné provést pomocí speciálního kalibračního protokolu, který je
dodáván spolu s programem. Postup kalibrace je následující:
1.
2.
3.

Vložte kalibrační protokol (B) do skeneru
Jděte do nastavení programu Immunoblot do sekce skener (C)
V případě, že vlastníte typ skeneru, na který je program Immunoblot již
předkalibrován, stačí, když tento skener najdete v nabídce předkalibrovaných (D), vyberete a kliknete na tlačítko Použít. Tím je kalibrační proces
ukončen.

A
B
E
C

Pokud váš skener není na seznamu překalibrovaných, zvolte možnost Jiný a pokračujte dále k bodu 4.
4.

5.
6.

Zkontrolujte, že označení kalibrační série se shoduje jak v programu (E) tak
na kalibračním protokolu (F). V případě, že se tato označení liší, kontaktujte
dodavatele pro doručení nového kalibračního protokolu.
Ujistěte se, že máte k počítači připojen pouze skener, který si přejete kalibrovat a klikněte na tlačítko kalibrovat skener (G).
Samotná kalibrace může trvat až několik minut v závislosti na typu skeneru
(H). Po dokončení kalibrace program
nahlásí uživateli výsledek (I). Pokud
program hlásí selhání kalibrace, znamená to, že použitý skener není vhodný na
vyhodnocování BLOT protokolů. V tomto případě kontaktujte dodavatele pro
doporučení/dodání jiného skeneru.
H
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PROSTŘEDÍ PROGRAMU IMMUNOBLOT SOFTWARE
Prostředí programu Immunoblot Software tvoří jediné okno, rozdělené do pěti oblastí:
A)
B)
C)
D)
E)

Nástrojová lišta
a Programové menu
Oblast protokolu
Oblast analýzy
Tabulka hodnocení
Spodní lišta

Jednotlivé oblasti jsou na obrázku vyznačeny popisky:

A
C
B
D

E
NÁSTROJOVÁ LIŠTA A PROGRAMOVÉ MENU
Nástrojová lišta a Programové menu slouží k řízení průběhu vyhodnocení:
1.
2.
3.
4.
5.

Načtení obrázku/skenování protokolu
Uložení naskenovaného obrázku
Výběr typu protokolu, testu a šarže
Spuštění analýzy
Tisk výsledného dokumentu Vyhodnocení a uložení do PDF

OBLAST SKENU
Oblast zobrazuje načtený nebo naskenovaný protokol nebo držák se stripy. Slouží pro vizuální kontrolu protokolu, a dále pro výběr
jednotlivých stripů po skončení analýzy. Oblast také umožňuje měnit detail pohledu – přibližovat a oddalovat obrázek.
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OBLAST ANALÝZY
Oblast analýzy obsahuje zobrazení detailu jednotlivých stripů a jasové funkce specifických antigenních linií. Umožňuje uživateli mimo
jiné manipulaci se Startovní linií stripu (nebo manipulaci s referenčním okrajem stripu), případně manuální vyřazení antigenních linií
z hodnocení (viz Hodnocení linií). Stejně jako v Oblasti skenu je zde možné měnit detail pohledu – přibližovat a oddalovat obrázek.

TABULKA HODNOCENÍ
V tabulce se zobrazují náhledy analyzovaných stripů a jejich popis, procentuální intenzita a hodnocení jednotlivých antigenních linií
a celkové diagnostické zařazení jednotlivých testovaných vzorků. Vzhled a funkce oblasti tabulky hodnocení se liší v jednotlivých režimech programu. V režimu BlueDiver oblast navíc obsahuje plánovač metod (F).

F

SPODNÍ LIŠTA
Spodní lišta slouží k zobrazení cesty k souboru, v němž se nachází analyzovaný sken. V případě, že protokol ještě není uložen, zobrazí
se zde věta „Obrázek skenu nebyl uložen“.

www.testlinecd.cz
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ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ PROTOKOLU
Kapitola popisuje jednotlivé úkony při zpracování naskenovaného protokolu se stripy, spuštění analýzy a tisku a uložení dokumentu
Vyhodnocení.

VOLBA REŽIMU
Prvním krokem při zpracování protokolu je volba režimu programu. K dispozici jsou následující režimy:
BLOT-LINE – Slouží ke zpracování stripů typu BLOT-LINE  lepených na příslušné TestLine protokoly následně skenovaných. Režim Immunoblot BLOT-LINE umožňuje zvolit a vyhodnotit jednu metodu na protokol.

A

BLOT – Slouží ke zpracování stripů typu Western Blot lepených na příslušné TestLine
protokoly následně skenovaných. Režim Immunoblot BLOT umožňuje zvolit a vyhodnotit
pouze jednu metodu na jednom protokolu.

BlueDiver – Slouží ke zpracování stripů typu BlueBLOT-LINE, které nevyžadují lepení a jsou přímo vkládány do skeneru spolu s
držákem stripů. V režimu BlueDiver je možné zvolit a vyhodnotit současně více souprav.
Volba režimu se provádí z nástrojové lišty (A). Tato volba ovlivňuje další chování programu a proto musí být provedena na úplném
začátku vyhodnocovacího procesu.

VSTUP
Vstupem pro analýzu je naskenovaný obrázek protokolu,
nebo držáku na stripy. Oba lze načíst ze souboru, nebo přímo naskenovat.
Pro načtení protokolu ze souboru je možné použít jednu
z následujících možností:
A)
B)

A

B

V Programovém menu zvolit položku Soubor – Otevřít
V Nástrojové liště kliknout na ikonu Složka (Otevřít obrázek)

Program vyzve ke specifikaci cesty k souboru s naskenovaným protokolem:

Pro přímé skenování protokolu je možné použít jednu z následujících možností:
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C)
D)

V Programovém menu zvolit položku Soubor – Skenovat
V Nástrojové liště kliknout na ikonu Spustit skenování
(Skenovat obrázek)

D

C

Je-li protokol úspěšně naskenován, objeví se v Oblasti skenu (E) jeho obrázek a ve Spodní liště se zobrazí informace „Obrázek skenu
nebyl uložen“ (F). V případě načtení protokolu ze souboru se ve Spodní liště zobrazí cesta k tomuto souboru.

E

F
REŽIM IMMUNOBLOT BLOT/BLOT-LINE VÝBĚR TYPU SOUPRAVY A ŠARŽE
Program umožňuje v režimu Immunoblot zpracování dvou typů protokolů. Nejprve je nutné specifikovat, zda se vyhodnocuje protokol
typu BLOT nebo BLOT-LINE, což umožňuje rolovací menu Typ protokolu (A) v Nástrojové liště.
Po zvolení typu protokolu umožní program volbu typu soupravy. To je možné
učinit v rolovacím menu Jméno protokolu (B) v Nástrojové liště. Bez předešlé
volby typu protokolu není volba možná.
Kromě klasických BLOT-LINE protokolů, známých z předchozích verzí, je nyní
k dispozici ještě QR varianta protokolů (C). Rozdíly mezi klasickou a QR variantou
jsou následující:

www.testlinecd.cz
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1)
2)

Pro QR varianty protokolů je definováno provádění Kontroly
konjugátu (viz. Kapitola Detaily Analýzy – Kontrola konjugátu).
QR varianty protokolů obsahují v horní části protokolu QR kód (D)
případně jinou formu dvourozměrného čárového kódu (např.
DataMatrix), který umožňuje automatické rozpoznání typu soupravy.

C
D

V případě naskenování / otevření protokolu s natištěným QR kódem program automaticky předvyplní typ protokolu (A) a typ soupravy
(B). Pokud se automatické načtení z nějakého důvodu (poškozený QR kód) nezdaří, pokračujte s výběrem typu protokolu a soupravy
jako v předchozích verzích programu.
POZOR: V případě manuální volby po načtení protokolu s QR kódem (D) volte vždy QR variantu protokolu (C)!!!
Volba Šarže stripů závisí na typu zpracovávaného protokolu (BLOT, BLOT-LINE).
U protokolů typu BLOT se v Nástrojové liště zobrazí rolovací menu Šarže stripů (C) s výběrem šarží dostupných v systému. Pokud šarže
stripů není v systému k dispozici, je možné ji stáhnout z internetových stránek společnosti TestLine nebo importovat z CD média.
U protokolů typu BLOT-LINE se v Nástrojové liště zobrazí textové pole (D), do kterého je možné vypsat číslo šarže. Identifikace šarže
u protokolů BLOT-LINE není povinná.

D
C
REŽIM BlueDiver – PLÁNOVAČ A NASTAVENÍ SOUPRAV
Jelikož režim BlueDiver umožňuje vyhodnocení několika typů souprav najednou, není horní lišta s volbou typu soupravy v tomto režimu aktivní. Namísto toho se v oblasti Tabulky hodnocení objeví komponenta Plánovač. Tato komponenta umožňuje přiřazovat typy
soupravy různým skupinám stripů.

A

C
B

D
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Plánovač je rozdělen na několik podoblastí:
Tabulka stripů (A) - každý řádek tabulky odpovídá jedné pozici stripu v držáku. V tabulce je možno kliknutím myši vybrat jeden
nebo více aktivních řádků, se kterými je možné dále pracovat.
Výběr soupravy (B) - zobrazuje seznam dostupných souprav.
Výběr typu vzorku (C) - Umožňuje vybrat zda strip na příslušné pozici odpovídá vzorku pacienta, případně pozitivní či negativní
kontrole.
Výběr testů (D) - Umožňuje-li daná souprava provedení více testů (diferenciální diagnostika), může uživatel v této části plánovače
specifikovat, které testy provést a které ne.
Postup při plánování:
Stripy BlueBLOT-LINE obsahují dvojrozměrný (A) čárový kód (DataMatrix), pomocí
kterého program dokáže automaticky přiřadit soupravu jednotlivým stripům. Po naskenování držáku se tedy plánovač automaticky předvyplní. Uživatel má však možnost rozložení stripů a metod libovolně měnit. To může být potřeba například tehdy,
jsou-li identifikační kódy soupravy na stripu nečitelné. Při manuálním přiřazení soupravy stripu postupujeme takto:

A

B

A

C
D
E

1.
2.
3.
4.
5.

V tabulce označím kliknutím strip nebo tažením myši skupinu stripů (A)
V seznamu dostupných souprav klikneme na název požadované metody (B)
Vybereme typ vzorku (C), případně můžeme pomocí zaškrtávacích políček (D) zapínat/vypínat dílčí testy v rámci zvolené metody.
Nakonec klikneme na tlačítko Nastav (E).
Výběr/nastavení můžeme zrušit kliknutím na tlačítko Smaž (F).

www.testlinecd.cz
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G

F

Obrázek demonstruje situaci, kdy pro první dva stripy byla zvolena souprava TB, zatímco zbývající stripy budou vyhodnoceny jako souprava TA. V případě, že pro některé stripy nebyla zvolena žádná souprava, budou takovéto stripy ignorovány.
Kromě automatického přiřazení typu souprav stripům, program z kódů na stripech přečte i šarži soupravy a automaticky ji vyplní v
plánovači (G).

SPUŠTĚNÍ ANALÝZY
Po předchozím výběru je možné spustit analýzu protokolu, kliknutím na ikonu
Start (A) v Nástrojové liště. Proces Spuštění analýzy je společný pro režim Immunoblot, i pro režim BlueDiver.

A

V dalším kroku je nutné vyplnit textové pole Vypracoval (B) v Nástrojové liště.
Zadané jméno se zároveň objeví v tištěných a uložených dokumentech.

B
Vyplnění pole Vypracoval je povinné. Spuštění analýzy není bez jeho vyplnění možné a program
vyzve k zadání jména (C).

C
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Analýza protokolu trvá cca 2-15 vteřin v závislosti na výpočetním výkonu počítače. Analýza je rozdělena do několika
kroků, jež jsou  v programu průběžně pozorovatelné. Nejprve dojde k lokalizaci místa v protokolu, které obsahuje
nalepené stripy. V zobrazeném protokolu je tato oblast
„zaostřena“ (D). Poté jsou lokalizovány jednotlivé stripy a
označí se žlutými rámečky (E). Následně se provede analýza a výsledky se zobrazí v Oblasti analýzy (F) a také v
Tabulce hodnocení (G).

D

F

E

G

TISK VYHODNOCENÍ A ULOŽENÍ PDF
Po skončení analýzy lze detailněji prozkoumat její výsledky (viz Detaily analýzy).
Uživatel má možnost volby mezi přípravou (uložení PDF) a přímým tiskem Vyhodnocení. Souhrnné vyhodnocení obsahuje hodnocení
všech antigenních linií u všech zpracovaných stripů, neobsahuje však některé detailní informace. Ty je možné najít ve Vyhodnocení
testu (X) pro konkrétní strip. Oba typy dokumentů lze z prostředí programu buďto přímo vytisknout nebo je možné je uložit do souboru
typu PDF.
Pro uložení do PDF souboru je možné použít jednu z následujících možností:
A)
B)

B

V Programovém menu zvolit položku Soubor – Uložit
souhrnné PDF/Uložit PDF pro jednotlivé testy
V Nástrojové liště kliknout na ikonu Složka s disketou

A
Obdobným způsobem se postupuje i v případě přímého
tisku:
Pro tisk Vyhodnocení je možno použít jednu z následujících
možností:
C)
D)

D
C

V Programovém menu zvolit položku Soubor – Tisk
Souhrnné vyhodnocení/Tisk Vyhodnocení testu (X)
v Nástrojové liště kliknout na ikonu Tiskárna

www.testlinecd.cz
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ULOŽENÍ NASKENOVANÉHO PROTOKOLU / SKENU DRŽÁKU
Naskenovaný protokol / sken držáku je možné uložit  pro
další archivaci. Podobně jako při ukládání PDF lze toto provést dvěma způsoby:
A)
B)

B

V Programovém menu zvolit položku Soubor – Uložit
obrázek
V Nástrojové liště kliknout na ikonu Disketa

A

EXPORT DO LABORATORNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU
Program Immunoblot umožňuje export výsledků provedené analýzy do laboratorního informačního systému (LIS). Na základě provedené
analýzy je možné vytvořit exportní XML soubor,
který lze poté do LISu importovat. Pro export do
XML formátu je nutné v programu nastavit exportní adresář (z exportního adresáře si poté LIS
bude výsledky analýzy přebírat, takže musí být
korektně nastavený i na straně LISu). Nastavení
exportního adresáře v programu Immunoblot
provedeme v nastavení programu na záložce
Export do LISu (A). Nejprve je nutné export povolit zaškrtnutím volby (B) a poté je možno exportní adresář specifikovat (C).
Jakmile máme nastaven exportní adresář,
můžeme po skončení analýzy vytvořit exportní
XML soubor v menu Soubor – Exportovat do
LISu (D).

14
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DETAILY ANALÝZY
REŽIM IMMUNOBLOT - VOLBA ANALYZOVANÝCH STRIPŮ
V případě analýzy pouze některých vybraných stripů lze provést volbu v Oblasti skenu, a to kliknutím na žlutý obdélník ohraničující
strip (A, C). Pokud je strip:
1. ohraničený žlutým vyplněným rámečkem (A) – strip je označený a výsledek jeho analýzy je zobrazen v Tabulce hodnocení (B).
2. ohraničený žlutým prázdným rámečkem (C) – strip není označený a výsledek jeho analýzy není zobrazen v Tabulce hodnocení (B).
Stripy, které nejsou označené, nebudou vyhodnoceny.

F

E

A
C
B

D

K libovolnému označenému stripu lze zobrazit detail v Oblasti analýzy (E), kliknutím na odpovídající řádek v tabulce (D). U zvoleného
stripu je zobrazen grafický záznam intenzity jednotlivých antigenních linií, popis linií a jejich pozice. Strip, u nějž je aktuálně zobrazen
detail, je v Tabulce hodnocení zvýrazněn žlutě (D) a v Oblasti skenu je jeho rámeček tučně ohraničen (F). Měnit aktuálně zobrazovaný
detail stripu (pohybovat žlutým řádkem (D)) lze také pomocí kurzorových kláves NAHORU (↑) a DOLŮ (↓).

www.testlinecd.cz
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REŽIM IMMUNOBLOT - TABULKA HODNOCENÍ
Hodnocení antigenních linií je zobrazeno numericky/symbolicky v Tabulce hodnocení nebo graficky v Oblasti analýzy. Vzhled Tabulky
hodnocení se v režimech Immunoblot a BlueDiver liší. Režim BlueDiver bude popsán na konci kapitoly.
Význam jednotlivých popisků, čísel a symbolů v Tabulce hodnocení:

E

D
B
A

C

G

F

A)
B)

Č - pořadí stripu na protokolu zleva doprava.
Popis - krátký textový údaj, kterým je možné označit strip. Tento text se také objeví ve Vyhodnocení. Popisy ke stripům lze připravit předem, uložit je a načítat (viz Ukládání a načítání popisů).
C) Strip - obrázek stripu, který umožňuje snadnější orientaci ve výsledcích. Zobrazení stripu lze vypnout (viz Nastavení programu).
D) Analýza  - může indikovat problémy, ke kterým došlo během analýzy.
E) Název testu - celkový výsledek testu/testů.
F) Validita – indikátor, zda byla korektně u protokolů typu BLOT-LINE nalezena Kontrolní linie.
G) Hodnocení linie - procentuální hodnota intenzity jednotlivých antigenních linií. V některých případech je tato informace nahrazena symbolem (viz Hodnocení linií).

HODNOCENÍ LINIÍ
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Negativní linie – zobrazené zelenou barvou, procentuální intenzita linie.
Hraniční linie – zobrazené oranžovou barvou, procentuální intenzita linie.
Pozitivní linie – zobrazené červenou barvou, procentuální intenzita linie.
Linie, které neodpovídají kritériím hodnocení – označené zeleným X [X]. Obvykle
se jedná o linie, které nelze odlišit od pozadí stripu.
Linie manuálně vyřazené z testu (např. nečistoty na stripu, skeneru apod.) označené pomlčkou [-].
Linie, které program považuje za podezřelé a doporučuje prověřit, zda jsou hodnoceny správně a případně je manuálně vyřadit z testu - označené vykřičníkem [!].
V případě mechanicky poškozeného stripu (např. natržený nebo zkrácený strip)
– všechny linie označené přeškrtnutým kolečkem [Ø] a tento strip nelze vyhodnotit.

U všech výše uvedených situací je možné zobrazit dodatečné informace k hodnocení najetím kurzoru myši nad příslušný symbol. U kurzoru se objeví malý otazník (H) a program
zobrazí malé textové okno poblíž kurzoru myši.
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DETAIL STRIPU
Po skončení analýzy je možné zobrazit detail konkrétního analyzovaného stripu v Oblasti analýzy. Detailní zobrazení stripu může vypadat například takto:

D

C

B
E

A

A)
B)
C)
D)
E)

Obrázek stripu - umístění stripu pozičně koresponduje s vyobrazením jednotlivých linií v grafickém záznamu intenzity.
Celkové hodnocení testu/testů – barevné kolečko/kolečka indikují diagnostické zařazení stripu dle jednotlivých testů. Červená =
pozitivní hodnocení, oranžová = hraniční hodnocení, zelená = negativní hodnocení.
Zobrazení a hodnocení linií – zelená = negativní nebo nevyhovující linie, oranžová = hraniční linie, červená = pozitivní linie, černá
= manuálně vyřazená linie.
Startovní linie - linie, od níž začíná analytická oblast stripu a od které se odměřují pozice všech antigenních linií.
Měřítko - ukazuje pozice jednotlivých linií vůči Startovní linii.

Detailní zobrazení stripu dále umožňuje manuální zařazování a vyřazování jednotlivých linií z testů. Vyřazení linie z testu se realizuje
najetím kurzoru myši nad příslušnou čáru v detailním zobrazení stripu. Kurzor myši se změní na ruku (F) a kliknutím na linii se zobrazí
výzva k vyřazení linie z testu (G). Po odsouhlasení se vyřazená linie zobrazuje černě (H) a v Tabulce hodnocení se u ní objeví pomlčka
[-]. Vyřazení linie z testu vede k novému vyhodnocení celého stripu a může změnit celkové hodnocení testu.

F
H
G
Vyřazenou linii lze opět zařadit do testu stejným postupem:

www.testlinecd.cz
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STARTOVNÍ LINIE
Startovní linie a její korektní lokalizace je velmi důležitá pro správné vyhodnocení stripu. V detailním zobrazení stripu je tato linie vyznačena modře. V případě, že není správně lokalizována, umožňuje program manuální korekci pozice. V případě nenalezení Startovní
linie program upozorní na tuto skutečnost (viz Nenalezená Startovní linie).

A

B

Manuální posun je možný po najetí kurzoru na Startovní linii. Ikona kurzoru se změní na horizontální šipky (A) a u kurzoru se zobrazí
krátká textová výzva k posunutí (B). Kliknutím a táhnutím dojde k přesunu linie na novou pozici. Posunem Startovní linie zároveň dojde
k novému vyhodnocení daného stripu.
Posunutím Startovní linie uživatel přebírá zodpovědnost za potenciální změnu
hodnocení testu. Program na tuto skutečnost upozorňuje v Tabulce hodnocení
(C) a také v dokumentech Vyhodnocení.

C

KONTROLA KONJUGÁTU
Provádění Kontroly konjugátu je dostupné ve verzi programu 1.3 a výše, a to pro QR varianty BLOT-LINE protokolů
(viz. Kapitola Základní postup při zpracování protokolu –
Výběr typu protokolu a soupravy). Pokud uživatel zvolí/
načte tento typ protokolu, přibude v Tabulce hodnocení
nové pole – Kontrola konjugátu (A).
Stripy s Kontrolou konjugátu obsahují kromě kontrolní linie ještě linie odpovídající
příslušným konjugátům (IgG, IgA, IgM). Tyto linie jsou vyznačeny v oblasti analýzy
stejným způsobem jako diagnostické linie (E), ale podobně jako Kontrolní linie
nemají v Tabulce hodnocení zaznamenanou hodnotu. Namísto toho je výsledek
Kontroly konjugátu zobrazen jako pozitivní (B) nebo negativní (C).
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KONTROLNÍ LINIE
U protokolů typu BLOT-LINE hraje důležitou roli Kontrolní
linie, jejíž intenzita je rozhodující pro správné určení intenzity všech analyzovaných antigenních linií. Kontrolní
linie musí být správně lokalizována. V Tabulce hodnocení
ve sloupci Validita program indikuje nesprávnou lokalizaci
pomocí křížku (B). Správně lokalizovaná Kontrolní linie se
zobrazí symbolem (A).

A
B

REŽIM BlueDiver – TABULKY HODNOCENÍ
V režimu BlueDiver program umožňuje vyhodnocování několika souprav najednou. Jelikož se soupravy liší počtem i typem linií, není již možné shrnout
všechny výsledky do jedné tabulky. Program tuto situaci řeší pomocí záložek.
Po skončení analýzy se v oblasti Tabulky hodnocení vedle plánovače objeví
ještě několik záložek (podle počtu použitých souprav). Identifikátorem záložky je jméno soupravy a v tabulce na záložce jsou zobrazeny všechny stripy,
pro něž byla tato souprava použita.
Obsah jednotlivých tabulek je stejný jako v režimu Immunoblot (všechny značky, barvy a symboly mají stejný význam). Pokud v plánovači nebyla některým stripům přiřazena souprava, program takovéto stripy ignoruje a nenajdeme je ani v jedné z tabulek. Program
takovéto stripy ani nevyznačí v oblasti skenu (A).

A

www.testlinecd.cz
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SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ A VYHODNOCENÍ TESTU X
Program umožňuje ukládání a tisk dvou typů dokumentů Vyhodnocení - souhrnný a individuální. Souhrnné vyhodnocení obsahuje všechny analyzované stripy
a jejich hodnocení. Vyhodnocení testu (X) obsahuje detailní informace k jednotlivému stripu.

A

Souhrnné vyhodnocení obsahuje:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

B

C

D

Hlavičku s identifikací laboratoře
Typ protokolu a typ soupravy
Šarži, datum, čas zhotovení a identifikaci uživatele
Tabulku s obrázky stripů
Tabulku s hodnocením jednotlivých linií a celkovým hodnocením
jednotlivých testů
Poznámky k analýze
Zápatí s cestou k uloženému skenu protokolu

E

F
G
Vyhodnocení testu (X) obsahuje:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)
K)

Hlavičku s identifikací laboratoře
Typ protokolu a typ soupravy
Šarži, datum, čas zhotovení a identifikaci uživatele
Detailní obrázek stripu s vyobrazením intenzity jednotlivých linií a grafickým
zobrazením linií (stejně jako v Oblasti analýzy)
Tabulku s detailním hodnocením jednotlivých linií a celkovým hodnocením
testu
Identifikace nalezených protilátek (pokud je definována pro danou soupravu)
Asociace s onemocněním (pokud je definována pro danou soupravu)
Poznámky k analýze
Zápatí s cestou k uloženému skenu protokolu
Pořadové číslo stripu
Označení vzorku

J

A
B

C

D
E

F

H
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Program umožňuje vybrat stripy, pro které budou vygenerována individuální Vyhodnocení testu X.
Zvolením možnosti Tisk Vyhodnocení testu (X) nebo Uložit PDF pro jednotlivé testy, se zobrazí okno
(L), ve kterém je možné označit vybrané stripy.

L

NASTAVENÍ A AKTUALIZACE PROGRAMU
Chování některých částí programu je možné přizpůsobit potřebám uživatele.

NASTAVENÍ PROGRAMU
Nastavení programu se nachází v Programovém menu Úpravy – Nastavení (A).
Zvolením položky se zobrazí okno s nastaveními. Program umožňuje nastavení obecné
(B) a síťové (G). Obecné nastavení zahrnuje:
C)
D)
E)
F)

G)

Jazyk – umožňuje přepínat mezi jazykovými verzemi aplikace.
Zobrazení stripu - volba umožňuje vypnutí zobrazení stripů v Tabulce hodnocení,
s cílem zpřehlednit tuto oblast
Změna velikosti panelů - umožňuje změnu velikosti plochy, kterou v okně zabírá
Oblast protokolu, Oblast analýzy a Tabulka hodnocení.
Informace o laboratoři - uživatel může identifikovat laboratoř, která vyšetření
provádí. Tato informace bude zobrazena v hlavičce závěrečných dokumentů Vyhodnocení.
Automatické otevírání PDF – uložené PDF soubory se zobrazí v nastaveném prohlížeči.

I

B J H
G

E

C
D
F

Síťové nastavení obsahuje především možnost nastavení internetové adresy, ze které bude program stahovat aktualizace.

www.testlinecd.cz
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AKTUALIZACE ŠARŽÍ

A

Pokud se při zpracování protokolů typu BLOT v systému nenachází šarže stripů, které
mají být testovány, program umožní chybějící šarži stáhnout z internetu nebo importovat z CD média. Import šarže lze provést následujícím způsobem:
A)
B)

V Programovém menu zvolit položku Úpravy – Import šarže
V rolovacím menu Šarže zvolit položku Importovat …

B
C
D
E

V zobrazeném okně je možné zadat číslo šarže (C), které má být importováno a zdroj.
Zdrojem může být buďto CD médium (D), nebo internetové stránky (E). Internetová
stránka pro import šarží může být změněna v Síťovém nastavení programu.

Program informuje o výsledku importu, zda proběhl v pořádku (F), nebo se nezdařil
(G):
V případě úspěšného importu šarže lze
tuto šarži okamžitě vybrat a použít při
analýze.

F

G

AKTUALIZACE SOUPRAV
Program také umožňuje aktualizaci typů souprav volbou položky v Programovém menu Úpravy –
Aktualizovat Bloty (A). Program zobrazí okno s výběrem zdroje aktualizace.
Kliknutím na jednu z možností – ze Souboru (CD médium) (B) nebo z Internetu (C), se zobrazí seznam dostupných souprav (D). Program provede
import po označení vybrané soupravy (E) a kliknutí na tlačítko OK (F).
Program informuje o úspěšném/neúspěšném importu. Pokud import proběhl v pořádku, jsou nové soupravy okamžitě dostupné v Nástrojové liště
a použitelné při analýze.

A
C

B

D
F

E

UKLÁDÁNÍ A NAČÍTÁNÍ POPISŮ
Při popisování jednotlivých stripů umožňuje program popisy ukládat a načítat. Usnadňuje situace, kdy je například nutné provést více
vyšetření pro jednoho pacienta. Popisy stripů se tedy předvyplní a uloží do souboru. Pro následující prováděné analýzy je možné je
pouze načíst ze souboru.
A)
B)

C)

Popisy stripů, předvyplněné uživatelem
Pro uložení popisů se zvolí  v Programovém menu Soubor – Uložit popisy, s následnou specifikací cesty k souboru, do kterého budou popisy
uloženy.
Pro načtení popisů se zvolí v Programovém menu Soubor – Načíst
popisy s následnou volbou zdrojového souboru. Načtené popisy se objeví v Tabulce hodnocení.

A

C
B

V režimu BlueDiver umožňuje program vyplnit popisy (čísla pacientů)
v rámci Plánovače. Načítání a ukládání těchto popisů z/do souboru funguje
stejným způsobem jako v režimu Immunoblot.

22

Immunoblot Software

NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY
NENALEZENÁ STARTOVNÍ LINIE
Nenalezená Startovní linie u stripu znemožňuje
správnou lokalizaci antigenních linií i vyhodnocení
testu. Program nenalezení Startovní linie indikuje dvěma způsoby – textovou informací v Oblasti
analýzy (A) a vykřičníkem (B) ve sloupci Analýza
v Tabulce hodnocení. Strip je automaticky označen jako nevyhodnotitelný a všechny jeho linie
jsou zobrazeny černě. V takovémto případě je
nutné nastavit manuálně Startovní linii do správné pozice. U BLOT-LINE protokolů musí být Startovní linie umístěna na červeném proužku poblíž
horního okraje stripu.

A

B

NENALEZENÁ KONTROLNÍ LINIE U BLOT-LINE PROTOKOLŮ

A

Nenalezená Kontrolní linie u BLOT-LINE protokolů zpravidla souvisí s nenalezenou nebo špatně lokalizovanou Startovní linií. Program nenalezenou
Kontrolní linii indikuje křížkem ve sloupci Validita v Tabulce hodnocení (A). Řešením problému je nejčastěji správné nastavení polohy
Startovní linie. V případě korektně lokalizované Startovní linie je obvykle řešením drobná korekce polohy Startovní linie cca o 0,5 mm.

NELZE SKENOVAT
Při neúspěšném pokusu o naskenování protokolu program zobrazí chybové hlášení. V tomto případě je nutné kontaktovat systémového integrátora. Skener nebyl
korektně nainstalován v operačním systému a není pro program viditelný.

NENÍ MOŽNÉ STÁHNOUT AKTUALIZACE
Při opakovaném selhání pokusu o Aktualizaci souprav nebo Aktualizaci šarží z internetu je problém zřejmě v Síťovém nastavení. Je nutné zkontrolovat nastavení internetové adresy TestLine
pro import aktualizací (A). Pokud je internetová adresa zadána správně, ale problém aktualizace
přetrvává, je nutné kontaktovat systémového integrátora, aby překontroloval nastavení proxy
serveru (B) v Síťových nastaveních programu.

A
B

NENAČTENÝ QR KÓD
V případě naskenování / otevření protokolu s natištěným QR kódem program automaticky předvyplní typ protokolu a typ soupravy.
Pokud se automatické načtení z nějakého důvodu (poškozený QR kód) nezdaří, pokračujte s výběrem typu protokolu a soupravy jako
v předchozích verzích programu.
POZOR: V případě manuální volby po načtení protokolu s QR kódem volte vždy QR variantu protokolu!!!

www.testlinecd.cz
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