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Референтне лабораторије Европске уније за испитивање резидуа ветеринарских лијекова у 

живим животињама и производима животињског поријекла су припремиле и објавиле 

Водич за валидацију оријентационих (скрининг) метода за резидуе ветеринарских лијекова 

(почетна/иницијална валидација и трансфер - Community Reference Laboratories  Residues (CRLS) – 

Guidelines for the validation of screening methods for Residues of Veterinary Medicines (Initial Validation 

and Transfer). С обзиром да је Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог 

Канцеларије за ветеринарство БиХ усвојио Правилник о провођењу аналитичких метода и 

тумачењу резултата, (Службени гласник БиХ број 95/10), која као обавезу уводи валидацију 

метода испитивања, сврха припреме  превода водича уз оригиналну верзију је да 

лабораторијама овлаштеним за испитивање резидуа у БиХ олакша валидацију 

оријентационих метода, путем кориштења скраћеног поступка које су претходно 

валидиране у другим лабораторијама уз мањи број обављених испитивања. Валидација 

метода свакако олакшава процес акредитације према стандарду BAS ISO 17025, те 

представља додатни инструмент за повјерење у властите резултате обављених 

лабораторијских испитивања. 
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1. Предмет  
 

Овим водичем се допуњује Одлука Европске комисије бр. 2002/657 [1]
1
 која се односи 

на валидацију оријентационих (скрининг) метода. Водич покрива двије одвојене фазе 

процеса валидације: „почетну“ валидацију (initial validation) оријентационих метода у 

лабораторији поријекла и скраћену валидацију (abridged validation) ових метода у 

пријемној лабораторији након њиховог трансфера тој лабораторији. Циљеви овог 

водича су да дефинише:  

 

 минималне услове који морају да буду испуњени са почетном валидацијом                 

(у лабораторији поријекла); 

 критеријуме који су неопходни да се одреди да ли може да се уради трансфер 

оријентационе методе другој лабораторији и под којим условима; 

 минималне услове који морају да буду испуњени код скраћене валидације  (у 

пријемној лабораторији). 

 

Овај водич укључује:   

 

 протокол „почетне валидације“ за доказивање перформанси карактеристичних за 

ново развијене или уведене  оријентационе методе; 

 опис услова под којим методе развијене и валидоване према Одлуци Европске 

комисије 2002/657 [1] у једној лабораторији (лабораторији поријекла) могу да буду 

трансферисане пријемној лабораторији и скраћену валидацију неопходну да се 

докаже да је пријемна лабораторија способна да примијени трансферовану методу 

на правилан начин; и 

 препоруке о рутинској контроли квалитета (континуирана верификација) за 

оријентационе методе. 

 

2. Дефиниције 
 

2.1. Правни лимит/лимит за предузимање мјера у сврхе валидације  

 

У сврху валидације аналитичких метода у лабораторији подразумијева се да је правни 

лимит за одобрене ветеринарске медицинске производе у  Европској унији представља 

максимални ниво резидуа (у даљем тексту: MRL), како је дефинисано у Уредби (EC) 

број 470/2009 [2] (којом се укида Уредба Савјета (EEC) број 2377/90 [3]). Такође, 

правни лимит за одређене забрањене или неодобрене аналите је најнижа захтијевана 

граница ефикасности извођења методе (Minimum Required Performance Limit - MRPL) 

или референтна тачка за предузимање мјера (Reference Point for Action - RPA) као што 

је дефинисано у члану 4. Одлуке 2002/657/EC [1] и члану 2. Одлуке Комисије 

2005/34/EC [4] и члану 18/19. Уредбе Савјета (EEC) No 470/2009 [2]. 

 

                                                           
1
 Одлука EC 2002/657 je транспонована у  важећу легислативу – Правилник o спровођењу аналитичких 

метода и тумачењу резултата („Службени гласник БиХ“, број 95/10) 
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2.2. Оријентациона циљана концентрација  

 

Оријентациона циљана концентрација (The Screening Target Concentration) је 

концентрација на којој оријентационо испитивање категорише узорак као 

“оријентациони позитиван“ (Screen Positive) (потенцијално незадовољавајући) и 

повлачи (захтјева) потврдно испитивање.   

 

1. За одобрене аналите, оријентациона циљана концентрација је на или испод правног 

лимита, односно MRL (и требало би да буде подешена као једна половина MRL када 

год је то могуће).  

 

2. За забрањене и неодобрене аналите оријентациона циљана концентрација мора да 

буде на или мања од MRPL или RPA 

 

3. За аналите за које MRL нису успостављени према Уредби Савјета (EC) број 470/2009 

[2], оријентациона циљана концентрација би требала бити када год је то могуће на 

нивоу или испод препоручене концентрације, како је описано у Водичу референтне 

лаобратоирје (CRL) 07. децембра 2007. [5]. 

 

Што је циљана оријентациона концентрација ближа правном лимиту, мања је 

вјероватноћа добијања лажно задовољавајућих резултата (напр. лажно негативних) 

оних узорака код којих је садржај љековите твари у оквиру правног лимита.    

 

2.3. Способност доказивања CCβ 
 

Способност доказивања (CCβ) је дефинисана у тачки 1.12. Анекса Одлуке 2002/657/ EC 

[1]. CCβ представља најмању количину садржаја аналита која може да се утврди 

(детектује), идентификује и/или квантификује у узорку с вјероватноћом β грешке. β 

грешка указује на вјероватноћу да је испитивани узорак стварно неусклађен, чак и 

уколико је извршено мјерење било задовољавајуће. За оријентациона испитивања β 

грешка (нпр. мјера лажно задовољавајћег) требало би да буде < 5%. 

 

У случају аналита за које је успостављен правни лимит, CCβ представља  најнижу 

концентрацију на којој је методом могуће утврдити стварно контаминиране узорке, са 

статистичком сигурношћу од 1 – β. У овом случају, CCβ вриједност мора да буде 

што је могуће нижа или нижа од препоручене концентрације уколико она постоји 

[5]. 

 

У случају аналита за које је успостављен правни лимит, CCβ представља  

концентрацију за коју је методом могуће утврдити дозвољени лимит концентрације са 

статистичком сигурношћу од 1 – β. CCβ је концентрација на којој преостаје само ≤ 5 

% погрешно усаглашених резултата. У овом случају, CCβ мора да буде испод 

границе или једнак правном лимиту.  

 

 

2.4. Ниво разлучивања (Cut-Off Level) 

 

Ниво разлучивања је одговор или сигнал оријентационог испитивања који назначава да 

узорак садржи аналит на граници или изнад оријентационо циљане концентрације. 
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Уколико се премаши ниво разлучивања, као посљедица, мора се обавити потврдно 

испитивање. Током поступка почетне валидације ниво разлучивања може да буде 

успостављен преко анализе матрица за пробу на слијепо и понављања (репликата) оних 

истих узорака који су обогаћени/утврђени (spiked/fortified) на оријентациону циљану 

концентрацију. У Додацима I и II приказана су два примјера зауспостављања нивоа 

разлучивања.  

 

2.5. Узорци „негативне контроле“ (слијепа проба матрице) 
 

Ова врста узорака се узима од животиња за које се зна да у прошлости нису биле 

изложене материјама које су у питању. Ако узорци ових животиња нису доступни, како 

би се утврдило да су узорци усклађени и да не садрже резидуе супстанци од интереса, 

могла би бити прихватљива употреба прикладно осјетљивог физичко-хемијског 

испитивања.  

 

2.6. Узорци “оријентационо позитивне контроле“ 

 

Ова врста узорака која се користи за негативне контроле је обогаћена/појачана  

испитиваним аналитом на оријентационо циљаној концентрацији. Међутим, они могу 

да буду такође и направљени (настали) позитивни узорци (incurred) (нпр. узорци узети 

од животиња које су биле третиране  материјом која је у питању) или цертификовани 

референтни материјал. Ако се испитивање обавља исправно узорци оријентационо 

позитивне контроле у оријентационом испитивању се требају класификовати као 

„оријентационо позитивни“.   

 

2.7. Испитивана матрица  
 

Испитивана матрица је ткиво или течност које се подносе на анализу (нпр. јетра, 

бубрег, мишић, мед, млијеко). Испитивана матрица је специфицирана у Стандардној 

оперативној процедури (СОП) оријентационе методе. На примјер, испитивана матрица 

може да буде „мишић говеда“ или може да буде само „мишић“. У другом случају, 

метода се показала као примјењива на више врста без значајне разлике у одговору на 

испитивање за различите врсте. Врсте на које није примјењива требају да буду 

специфициране у стандардној оперативној процедури (СОП). 

 

2.8. Стандардна оперативна процедура (СОП) за методу  
 

Стандардна оперативна процедура (у даљем тексту: СОП) треба да буде припремљена 

прије обављања било почетне или скраћене валидације и треба да покрива оне тачке 

побројане у одјељку 5.4.4. стандарда ISO 17025:2005. Током развоја аналитичке методе, 

дјелокруг методе мора да буде одређен (нпр. који аналит може да буде утврђен, 

матрице које могу да се испитују итд.). Током методе, сви релевантни параметри 

методе морају да буду оптимализовани и морају да буду идентификовани и 

контролисане критичне тачке (нпр. температура, pH). Када је метода трансферисана 

пријемној лабораторији, ова лабораторија мора да припреми свој властити СОП који 

мора да кореспондира СОП-у лабораторије поријекла. У погледу физичко-хемијских 

метода, може да буде случај да лабораторија поријекла и пријемна лабораторија 
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набављају опрему од различитих произвођача; због тога карактеристике могу да буду 

значајно различите. У пријемној лабораторији, оператер има слободу да услове 

прилагоди циљу да постигне исте перформансе. 

 

2.9. Почетна валидација 
 

Валидациона процедура примијењена на новоразвијену аналитичку методу у 

лабораторији поријекла која доказује да је метода прикладна за употребу. 

 

2.10. Скраћена валидација (abridged validation) 
 

Скраћена процедура валидације је валидација која се примјењује у пријемној 

лабораторији на методу која је претходно валидована у лабораторији поријекла. 

Скраћена валидациона процедура би требало да омогући пријемној лабораторији да 

докаже да ће метода радити повјерљиво у тој лабораторији и да је прикладна за 

употребу. 

 

2.11. Оријентациона метода  

 

Оријентационе методе су дефинисане у Одлуци Комисије 2002/657 [1] као "методе које 

се користе да утврде присуство аналита или класе аналита на нивоу од интереса. Ове 

методе имају могућност за већи проток узорака и користе се за филтрирање већих 

бројева узорака за потенцијално неусклађене резултате. Оне су посебно дизајниране да 

се избјегну „погрешно неусклађени резултати“.   

 

“Ниво од интереса” је обично правни лимит (Regulatory Limit - MRL, MRPL) или 

ниво/лимит за предузимање мјера (Action Level/Limit) (видјети одјељак 2.2.). 

3. Класификација оријентационих метода  
 

Оријентационе методе се могу класификовати према принципу утврђивања или према 

томе да ли су квалитативне или (полу)квантитативне.  

 

3.1. Класификација према принципу утврђивања/доказивања 

 

Биолошке методе утврђују ћелијски одговор на аналит (нпр. естрогени ефекат, 

инхибицију бактеријског раста, ћелијски ефекат, хормонски ефекат). Ове методе нису 

селективне и могу покрити неколико хемијских класа активних аналита (нпр. хормоне, 

антимикробе). Оне не омогућавају идентификацију појединачних аналита.   

 

Биохемијске методе утврђују молекуларне интеракције (нпр. антигене, протеине) 

између аналита и антитијела или рецепторских протеина (ELISA, RIA,…). Хемијско 

означавање аналита или антитијела/рецептора омогућава да интеракција буде праћена и 

мјерена. Ове методе су селективне за фамилију аналита који имају сродне молекуларне 

структуре или су понекад аналит-специфични. 
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Физичко-хемијске методе разликују хемијску структуру и молекуларне 

карактеристике са сепарацијом молекула (нпр. TLC, GC, HPLC) и одређивање сигнала 

који се односе на молекуларне карактеристике (нпр. UV- DAD, Visible, Fluo, FID, ECD, 

MS, tandem MS, trap MS, ToF MS, друге хибридне MS технике). Оне су способне да 

одвоје сличне молекуларне структуре и омогуће симултану анализу различитих 

аналита.  

 

3.2. Класификација према степену квантификације  

 

Квалитативне методе дају да/не одговор, без индикације о концентрацији 

претпостављеног аналита. Примјери укључују: 

 

 испитивања инхибиције бактеријског раста која дају резултат  “без зоне” или “зона 

инхибиције”; 

 инхибициона испитивања која дају резултат у промјени боје; 

 имунохемијска/лиганд везана испитивања, код којих се одговор сматра као “изнад” 

или “испод” нивоа разлучивања; или код којих су аналити различите унакрсне 

реактивности (cross-reactivities) укључени у дјелокруг методе; 

 хроматографска испитивања (HPLC, LC-MS/MS,...), код којих се врх (peak) сматра 

као “присутан” или “одсутан”. Она могу бити једноставно валидована као 

квалитативне оријентационе методе, како је описано у овом документу, онда када 

квантификација није потребна као оријентациони корак [6]. 

 

Полу-квантитативне методе дају индикацију о концентрацији (отприлике) 

претпостављеног аналита. 

 

Док се према бројчаним резултатима не може односити као извјештајним, ово може да 

буде корисно аналитичару у одлучивању калибрационог распона за идуће 

(квантитативно) испитивање. Примјери укључују:  

 

 испитивање инхибиције микробиолошког раста гдје се покушава направити 

повезивање величине зоне инхибиције с претпостављеном концентрацијом аналита; 

 биохемијска испитивања која укључују калибрациону криву (нпр. ELISA, али само 

ако је тест специфичан за појединачни аналит); 

 хроматографска испитивања, калибрована преко кратког распона који може да не 

укључи одговор узорка; 

 сва физичко-хемијска испитивања (нпр. HPLC, LC-MS/MS,...) гдје карактеристике 

измјерене прецизности методе не испуњавају услове за квантитативна испитивања.  

 

Квантитативне методе испуњавају исте услове за тачност, динамички распон и 

прецизност као потврдни тестови. Тако, када је потребна квантификација, ове методе 

морају да буду валидоване као потврдне методе, како је наведено у Одлуци [1]. Када се 

метода користи само за оријентационе сврхе, посебни услови у погледу потврде 

идентитета (идентификациона тачка према Одјељку 2.3.2.2. Табела 6. Одлуке [1] нису 

неопходни. 
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4. Принципи који се слиједе за валидацију оријентационих метода  

4.1. Кључни услови  
 

Кључни услов за оријентациону методу (било квалитативну или (полу)квантитативну) 

је њена могућност да поуздано утврди аналит који је у питању на оријентационој 

циљаној концентрацији и да избјегне лажно задовољавајуће резултате. Оријентациона 

циљана концентрација треба да буде довољно ниска да обезбиједи, да ако је аналит у 

питању присутан на правном нивоу у узорку, узорак буде класификован као 

„оријентационо позитиван“. Валидација (било почетна или скраћена) треба да 

обезбиједи објективан доказ да су ови услови испуњени. Валидација (и почетна и 

скраћена) мора да покрива цијеле комбинације матрица/врста/аналит које су утврђене у 

СОП-у методе. Међутим, захтијевана мјера валидације ће варирати у зависности 

да ли је валидација почетна или скраћена. Минималне карактеристике параметара за 

оријентациона испитивања су спецификоване у Поглављу 3, Табела 9. Одлуке Комисије 

2002/657/EC [1]. Као општи принцип, мора да постоји довољан руб разлике између 

оријентационе циљане концентрације и правног нивоа. Због тога, CCβ мора да буде 

мања или једнака правном нивоу.   

 

Важно је напоменути да оријентациона метода није довољна да поуздано утврди све 

релевантне циљане аналите на правном нивоу у свим матрицама и врстама. Уколико 

есенцијални аналити или врсте нису покривени, онда додатна испитивања, уз употребу 

алтернативне методе, морају да буду обављени у додатку.  

 

4.2. Избор аналита који се користе за валидацију и селективност 

методе  

 

Избор аналита који ће бити кориштени за студију почетне или скраћене валидације  

зависи од дјелокруга оријентационе методе који је описан у СОП-у методе. Уколико 

оријентациона метода не може да одвоји различите аналите унутар једне хемијске 

фамилије (нпр. тетрациклине или бета-лактаме), валидација би требала да буде 

обављена за сваки аналит који се сматра релевантним за лабораторију). На примјер, 

релевантни аналити су сви аналити за које се од лабораторије може захтијевати да буду 

укључени у аналитички програм за одређивање резидуа у контролном плану. 

Алтернативно, валидација може да буде обављена користећи број аналита који су 

представници групе која је у питању (видјети одјељке 4.2.1., 4.2.2, 4.2.3.). 

 

4.2.1. Мулти-класа методе које користе испитивања инхибиције 
 

За мулти-класа методе базиране на инхибицији, барем један аналит би требао да буде 

изабран у студији валидације да представља сваку групу аналита (нпр. за испитивање 

инхибиције микробиолошког раста: један тетрациклин, један сулфонамид, један β-

лактам, један аминогликозид и један макролид би требали да се користе).  

 

Међутим, треба знати, да у случају испитивања инхибиције микробиолошког раста, сви 

аналити у једној антимикробној фамилији неће показати исти профил активности. Због 

тога је препоручено, прије валидације, одредити профиле активности за све релевантне 

аналите у свакој антимикробној фамилији користећи стандардне растворе у различитим 

концентрацијама око MRL-а.  
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Ови профили активности омогућавају да се за студију валидације разматрају барем 

један или два представника аналита по фамилији аналита.  

 

Аналит(и) који се бирају за студију валидације требали би идеално бити исте 

сензитивности/осјетљивости у њиховој класи, нпр. оријентациона циљана 

концентрација најближа правном лимиту. Када је MRL исти за све у фамилији (нпр. 

тетрациклини), могао би да буде изабран појединачни аналит (најмање сензитиван). 

Тако је на примјер доказано од стране Референтне лабораторије Уније (CRL) AFSSA-

Fougères да је окситетрациклин мање осјетљив  тетрациклин (између оних који имају 

успостављен MRL), који може да буде утврђен многим испитивањима инхибиције 

микробиолошког раста на више плоча. Када се успоставе различити MRL-ови у једној 

фамилији (нпр. пеницилини), неколико аналита би требало да буде валидовано и 

оријентационе циљане концентрације ће да буду успостављене у складу с 

одговарајућим MRL. На примјер, у фамилији пеницилина, ампицилин и клоксацилин су 

били мање осјетљиви пеницилини и оба морају да буду изабрани као представници 

антибиотика, у различитим циљаним оријентационим концентрацијама. CRL могу 

обезбиједити специфичне савјете о избору представника аналита за испитивања 

инхибиције бактеријског раста [8-10]. 

 

4.2.2. Мулти-класа методе које користе биохемијска испитивања  
 

За биохемијска испитивања (нпр. ELISA), која могу да вежу неколико аналита унакрсне 

промјењиве реактивности, под условом да се сви ови аналити налазе у опсегу методе, 

иницијална валидација мора да буде довољна да докаже да ће сви ови аналити који су у 

питању бити поуздано екстраховани (уколико је неопходно) и утврђени.  

 

Заједнички проблеми укључују чињеницу да произвођачи ELISA китова могу да не 

назначе да ли је обезбијеђена информација о антитијело-антиген унакрсној 

реактивности добијена у пуфер (стандард) раствору или биолошкој матрици. У ELISA 

испитивањима с кораком хемијске екстракције, искориштења могу бити неспецифична. 

Због тога није увијек могуће израчунати способност доказивања сваке унакрсне 

реактивности аналита од CCβ представника аналита. 

 

Способност доказивања мора да буде одређена за појединачни аналит детектовано 

тестом или за представника аналита (нпр. аналит с најнижом унакрсном 

реактивношћу). У случају да тест није специфичан за један аналит (нпр. мулти-

сулфонамидски тест), унакрсне реактивности са различитим другим аналитима морају 

да буду одређене. Коначно, способност доказивања других аналита мулти испитивањем 

може да буде изведена на основу могућности доказивања репрезентативног аналита 

повезано с процентима унакрсне реактивности.   

 

4.2.3. Мулти-класа методе кориштењем физичко-хемијских 

оријентационих техника  

 
У погледу физичко-хемијских метода које омогућавају да аналити буду диференцирани 

на бази њихових хемијских својстава, прва идеја је да се валидује за барем један аналит 

који би требао да буде из сваке познате хемијске класе или под класе (нпр. за 



12 
 

квинолоне, један кисели спој и један амфотерни спој могу да буду изабрани за студију 

валидације).  

 

Међутим, кориштењем мулти-класних оријентационих метода (нпр. LC-ToF-MS 

оријентациона метода), ако аналити имају различито вријеме ретенције (Rt), они могу 

да се изложe различитим ефектима (јон супресија или побољшање јона) због различите 

количине различитих отопљених једињања матрице. Из тог разлога препоручљиво је да 

се тестира за све аналите и не за под избор чак и ако аналити имају веома слична 

физичко-хемијска својства.  

 

4.2.4. Сажетак  
 

Примјери критеријума који би могли да буду кориштени за избор аналита укључених у 

методу која мора да се валидује: 

 

 за испитивање инхибиције микробиолошког раста: 

- избор аналита или више њих који даје/дају најнижу инхибицију у кориштеним 

условима; 

- када је метода испитивања на више плоча, студија валидације мора да буде 

обављена на барем најосјетљивој плочи према испитиваном антибиотику; 

 

 за имунолошка испитивања:  

- аналите с најнижном унакрсном реактивношћу; 

 

 за (полу)квантитативне методе с кораком екстракције: 

- аналит с најнижим аналитичким искориштењем; 

- сви аналити укључени у метод у тренутку када се може десити јонска супресија. 

 

4.3. Припрема „симулираног ткива“ за валидацију испитивањa 

инхибиције микробиолошког раста 
 

За оне методе са екстракционим кораком прије анализе (биохемијске и физичко-

хемијске методе), припрема матрица је донекле једноставнија са обогаћеним узорцима. 

Чак и нека испитивања инхибиције микробиолошког раста користе течност 

екстраховану из ткива и због тога могу бити једноставно валидоване користећи 

обогаћене узорке.  

 

Међутим, постоји посебан проблем код оних испитивања инхибиције микробиолошког 

раста која користе чврсте матрице (нпр. изрезане дијелове цијелог ткива – мишић, 

бубрег – који се примјењују директно на плочу) и гдје не постоји корак екстракције.  

 

У таквим случајевима валидација мора да буде обављена користећи „симулирано 

ткиво“. Ово ткиво треба да садржи аналит у концентрацији од значаја и узорак се мора 

понашати на исти начин као настали изрезани комад ткива, нпр. могући ефекти 

матрице требају да буду забиљежени и узети у обзир у резултатима. 

 

Постоје два практична начина за добијање симулираног ткива. 
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Начин 1. Ткиво се самеље, измјери му се тежина, обогати и смрзне. Дијелови 

смрзнутог обогаћеног ткива се ставе директно на плоче. (NB Ова процедура може да 

буде непримјењива на узорке бубрега – с обзиром на погрешно позитивне резултате 

због ендогених компоненти које могу да буду ослобођене током процеса мљевења – 

или за тестове гдје се течност ткива упија у дискове папира – због недовољног упијања 

течности у самљевени узорак). 

 

Начин 2. Папирни дискови се стављају на плоче, потом обогате стандардним 

растворима. Папирни дискови су још влажни када се завршни комади ткива стављају на 

обогаћене дискове у „сендвич“ формату (по сљедећем реду: агар-диск папира-комад 

ткива). Овим протоколом се одржава интегритет ткива.  

 

Референтна лабораторија ЕУ (CRL) може да пружи подршку за протокол припреме 

симулираног ткива за валидацију тестова инхибиције микробиолошког раста.  

5. Поступак валидације  
 

5.1. Одређивање специфичности/селективности и способности 

доказивања CCβ према класичном приступу2 

 

5.1.1. Број узорака потребан за валидацију 
 

Број узорака „оријентационо позитивних“ контролних узорака (нпр. узорци обогаћени 

на оријентациону циљану концентрацију) за сваки аналит зависи од степена 

статистичке повјерљивости потребне за резултат и везе између оријентационе циљане 

концентрације и правног нивоа. Нижа оријентациона циљана концентрација у поређењу 

са правним нивоом, захтијева мање понављања (репликата) да дâ исти степен 

повјерљивости да ће оријентационо испитивање тачно идентификовати правилно 

контаминиране узорке на правном нивоу.  

 

На примјер: 

 

 Ако је оријентациона циљана концентрација постављена на половину правног/нивоа 

за предузимање мјера или ниже (нпр. 1/2 MRL), појављивање једног или ни једног 

лажно задовољавајућег резултата након анализе барем 20 “оријентационо 

позитивних” контролних узорака је довољно да се докаже да  је CCβ мања од 

правног/лимита за предузимање мјера (MRL) и мања од или једнака ½ MRL; 

 

 Ако је оријентациона циљана концентрација постављена између 50% и 90% правног 

лимита/лимита за предузимање мјера, биће довољно барем 40 “оријентационо 

позитивних” контролних узорака (са највише 2 лажно задовољавајућа резултата) да 

докаже да је вриједност CCβ-а мања од правног/лимита за предузимање мјера; 

 

 Ако је сензитивност оријентационог испитивања таква да се оријентациона циљана 

концентрација приближава правном/лимиту за предузимање мјера (10 % испод 

                                                           
2
 Може да буде кориштен алтернативни више-факторски „матрица свеукупни“ модел валидације. Oвo je 

описано у одјељку 5.2. 
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правног/лимита за подузимање мјера), више “оријентацијских позитивних” 

контролних узорака може бити потребно. Максимум од 60 понављања (са највише 3 

лажно задовољавајућа резултата) је потребно да се докаже да је CCβ прикладна за 

сврху. 

 

Ове веће студије могу дa буду предузете у секвенцама нпр. првих двадесет парова 

контролних узорака који су испитани и ако је више од једног обогаћеног узорка испод 

нивоа разлучивања, валидација може да буде одбачена у овој фази, оријентациона 

циљана концентрација мора да буде повећана и вјежба валидације поновљена.  

 

Уколико је оријентациона метода примјењива на једну матрицу, али различите врсте 

животиња, 60 различитих узорака може да буде узето од различитих врста (нпр. 20 

мишића свиња, 20 мишића говеда, и 20 мишића перади) (видјети одјељак 5.1.3.). 

 

5.1.2. Идентификација нивоа разлучивања и калкулација CCβ 
 

Валидација оријентационих метода (било квалитативних или полуквантитативних) 

захтијева идентификацију нивоа разлучивања на или изнад које се узорак категоризује 

као „оријентациони позитиван“ и  обавезан је за физичко-хемијску потврду. У 

Додацима I и II приказана су два различита приступа за успостављање нивоа 

разлучивања за полуквантитативна оријентациона испитивања.  

 

У случају испитивања инхибиције микробиолошког раста, типични ниво разлучивања 

би био зона инхибиције са ширином > 2mm. У овом случају, сваки узорак који даје зону 

> 2mm би се класификовао као „оријентационо позитиван“. Сви узорци обогаћени на 

оријентациону циљану концентрацију би требали да дају зоне > 2mm да буду 

класификовани као „оријентационо позитивни“. 

 

 Оријентационе циљане концентрације (x1) на којим ће матрица слијепих проба 

(необогаћених узорака) да буде обогаћена како би се успоставио ниво разлучивања 

за аналит који је у питању требао би идеално да буде постављен као половина 

правног/лимита за предузимање мјера; ако није могуће требала би да буде изабрана 

концентрација између 50 и 100 % правног/нивоа за предузимање мјера. 

 

 Изабрати 60
3
 узорка једне матрице. Ако је на примјер матрица мишић говеда, 

сваки узорак треба да произлази из различите групе. За вјеродостојно одређивање 

CCβ и специфичности, треба да буде анализирано барем 60 слијепих проба 

(необогаћених узорака) и 60 обогаћених узорака. Гдје оријентациона метода утврди 

више од једног аналита ова вјежба обогаћивања мора да буде поновљена за сваки 

аналит или барем за сваки од аналита за које се сматра да су репрезентативни. 

 

Корак 1. Обогаћивање 60 слијепих проба (необогаћених узорака) аналитом у питању на 

концентрацији x 1; 

 

Корак 2. Анализирати 60 обогаћених узорака и 60 слијепих проба (необогаћених 

узорака) према СОП-у методе. Ове анализе би требало обављати различитим данима и 

требало би да их ураде различити оператери и идеално, требало би опонашати цијели 

распон оперативних услова у којима би вјероватно могло да се нађе приликом 

                                                           
3
 Није увијек неопходно анализирати 60 узорака. Видјети Одјељак 5.1.1. 
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кориштења методе. Препоручује се  да се ова студија обавља „на слијепо“ (оператер не 

зна који су узорци обогаћени, а који нису).   

 

Корак 3. 

 

Приступ 1. (видјети примјер у Додатку I): 

 

Оцијенити распон аналитичког одговора за слијепe пробe (необогаћенe узоракe) и 

распон за обогаћене узорке. Изабрати најнижи одговор обогаћених узорака. Ово је ниво 

разлучивања који осигурава да се најнижи одговор  за обогаћене узорке не преклапа са 

највишим одговором за слијепе пробе узорака (видјети Додатак I). 

 

Приступ 2. (видјети примјер у Додатку II): 

 

Други приступ је статистички који узима у рачун β грешку од 5 %. Аналитички одговор 

Bi се утврђује за свако истраживање. Онда се рачунају главни одговор сета B (Б) и 

стандардне девијације њихових одговора. „Гранична вриједност“ Т се може израчунати 

(видјети Додатак II). Аналитички одговор Yi је одређен за свако истраживање 

обогаћених узорака. Након тога се рачунају главни одговор М и стандардна девијација 

“SD” одговора обогаћених узорака. „Фактор нивоа разлучивања“ Fm може да буде 

израчунат. Позитивност границе Т и фактор нивоа  разлучивања Fm су матрица-

специфични. 

 

Корак 4. Идентификовати број обогаћених узорака са резултатима испод нивоа 

разлучивања. Ако је више од 3 од 60 обогаћених узорака (нпр. 5%) испод нивоа 

разлучивања, оријентациoна циљана концентрација изабрана за студију обогаћивања 

сувише ниска као ова неће дати одговор изнад нивоа разлучивања и неће бити 

просуђена „оријентационо позитивном“.  

 

Напомена: Ако је x1 на MRL (или правном, односно лимиту за предузимање мјера) и 

ако су више од 3 узорка (од 60 узорака) обогаћена на x1 испод нивоа разлучивања, 

студија валидације треба да буде одбачена за ову концентрацију док се метода не 

унаприједи.  

 

Ако је x1 на половини MRL (или половини правног, односно лимита за предузимање 

мјера) и ако су више од 3 узорка (од 60) обогаћена на x1 пала испод нивоа разлучивања, 

концентрација за обогаћивање треба да буде повећана (нпр. три четвртине MRL) и 

студија треба да буде поновљена.  

 

Корак 5. Израчунавање CCβ. Послије анализе 60 обогаћених (или направљених) 

узорака, ниво обогаћивања, (оријентациона циљана концентрација), гдје би ≤ 5 % 

погрешно усклађених резултата било на правном, односно лимиту за предузимање 

мјера, је способност доказивања (CCβ) методе (нпр. концентрација на којој је ≤ 3 лажно 

задовољавајућих узорака (од 60 обогаћених узорака). 

 

5.1.3. Одређивање примјењивости и робусности оријентационе методе 

 

Примјењивост: 
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Генерално МДК се не разликује у матрици истог типа (нпр. мишић) између врста, али 

се често разликују у различитим матрицама код исте врсте. И поред тога, ако је CCβ 

одређен за једну матрицу (нпр. мишић говеда) за вријеме почетне валидације и ако ће 

метода да се примјењује на истој матрици код друге врсте (нпр. мишић свиње), ефекат 

интерферирајуће матрице је очекиван и не може се претпоставити да ће се иста CCβ 

примјењивати на новој матрици. Ради тога, CCβ мора да буде успостављена за 

предметни аналит(е) у новој матрици. Опет, ово треба да се врши за сваки аналит који 

лабораторија захтијева да се уради у програму контроле резидуа или најмање на 

одређеном броју аналита који су репрезентативни за предметну групу аналита 

(погледајте одјељак 4.2.) 

 

Оперативна шема: 

 

Примјер: За исту врсту матрице (пр. мишић) од четири различите врсте. 

 

Под условом да је правни/лимит за предузимање мјера исти за све врсте и да је исти као 

оригинална матрица, CCβ треба да буде одређена анализом 20 слијепих проба 

(необогаћених узорака) (5 узорака по врсти) и истих 20 слијепих проба (необогаћених 

узорака) обогаћених до оријентационо циљане концентрације кориштене за оригиналну 

матрицу (5 узорака по врсти). Онда, под условом да су све слијепe пробe (необогаћени 

узорци) билe негативнe на резидуе: 

 

 Ако су 20 обогаћених узорака „оријентационо позитивни“ (премашен је ниво 

разлучивања) или ако је највише један резултат испод нивоа разлучивања, метода је 

примјењива на нове матрице (или врсте), с истим CCβ као и оригинална матрица; 

 

 Ако има 2 или више обогаћених узорка који су „оријентационо негативни“ може се 

закључити да CCβ за ове врсте већа него што је процијењено за оригиналну 

матрицу. У том случају оријентациона метода би требала да буде у потпуности 

валидована за нову матрицу (оријентациона циљана концентрација би се требала 

повећати и истраживање са обогаћивањем поновљено). 

 

Продужење метода за различите врсте матрица и/или различите врсте. 

 

Ако је CCβ одређена за једну матрицу (нпр. мишић говеда) за вријеме почетне 

валидације и метода треба да се користи за различиту матрицу (нпр. јетра) било код 

исте или различите врсте, биће готово сигурно ефекат означене матрице и не може се 

претпоставити да ће се исти CCβ примјењивати код ове нове матрице. Ради тога, CCβ 

мора да се успостави за предметни аналит(е) у овој новој матрици. Један од приступа 

овом проблему је да се користи опсежан приступ матрици као што је описано у 

Поглављу 3.1.3. Додатка Одлуке Комисије 2002/657/ЕЗ. Алтернативно, CCβ се може 

одредити за сваку нову комбинацију врста/матрица анализом 20 слијепих проба 

(необогаћених узорака) (нпр. 20 свињских јетри) и истих 20 слијепих проба 

(необогаћених узорака) свињских јетри обогаћених до оријентационо  циљане 

концентрације. Ово истраживање треба да се врши за сваки аналит или за 

репрезентативни аналит из групе предметних аналита. Интерпретација резултата је 

описана изнад. У случају да је валидација код прве матрице вршена за сваки аналит, 

продужење методе матрице може да се тестира на сваком аналиту поново или смањити 

на листу репрезентативних аналита (ако се не сумња на ефекат матрице). У случају да 

је валидација код прве матрице вршена за листу репрезентативних аналита, иста листa 

може да се користи за проширење валидације методе за нову матрицу. У оба случаја, 
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исти аналити могу да се користe за валидацију у новој матрици само ако су ови аналити 

релевантни за нову матрицу (пр. један аналит релевантан за валидацију мишића говеда 

не мора да буде релевантан за мишић оваца, јер лијек није одобрен за кориштење код 

оваца). 

 

Робусност: 

 

За студије робусности лабораторије се користе намјерним увођењем мањих разумних 

варијација и посматрањем њихових посљедица на резултате. Студије робусности треба  

да буду спровођене у складу с препоруком садржаном у Одлуци Комисије 2002/657/ЕЗ, 

путем експерименталних планова. Матрице или врсте животиња могу да се укључe у 

студију робусности као фактори који могу да утичу на резултате. У овом случају, 

студија примјењивости и студија робусности се комбинују. Да би истражили робусност 

оријентационе методе, препоручено је фокусирати се на аналит који репрезентује друге 

аналите (ако метода приказује широки појас детекције). Робусност се процјењује 

анализом најмање 10 различитих празних материјала и 10 различитих материјала 

обогаћених/спајкованих (или насталих) на нивоу интереса. Препоручује се да се студија 

врши за откривање могућности и специфичности аналита као слијепа проба (непознат 

узорак) различитим данима и да је спроводе лаборанти с различитим ниовоом обуке, 

ако је могуће. Када је демонстрирано да један фактор има ефекaт на перформансу 

методе, карактеристике перформансе (специфичност, могућности детекције) требају да 

се одредe за тај фактор. Штавише, утицај тог фактора на карактеристике перформансе 

методе треба описати у извјештају о валидацији и финалном СОП-у. 

 

5.1.4.  Стабилност 

 

Када је стабилност аналита позната (библиографске референце или већ карактерисан у 

лабораторији), нема потребе за поновним одређивањем стабилности. Иначе, стабилност 

аналита у стандардном раствору и стабилност аналита у биолошкој матрици треба да се 

одреди као што је описано у Одлуци Комисије 2002/657/ЕЗ. 

 

5.2. Одређивање специфичности/селективности и способности 

детекције CCβ у складу са алтернативним опсежним приступом 

матрици.  
 

Алтернативни опсежни приступ матрици за валидацију методе је описан у Поглављу 

3.1.3. Додатка Одлуке Комисије 2002/657/ЕЗ. Кориштење овог вишефакторског 

приступа смањује број проба (фактор-ниво комбинација) потребних за валидацију. 

 

Приступ: 

 

Прво, осам узорака треба описати у складу са статистичким дизајном описаним у 

поглављу 3.1.3. Додатка Одлуке Комисије 2002/657/ЕЗ. 

 

Након ове почетне студије валидације, узорци обезбјеђења квалитета (QA-узорци) се 

користе за сврхе валидације и најмање 20 QA-узорака годишње се мора укључити 

(погледати дио 6.3.1.). У случају да ово не може да се испуни, сваке године се мора 

понављати валидација осам узорака и треба испитати што је више могуће QA-узорака. 
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Након једне године резултати QA-узорака могу се статистички упоредити с 

комбинованим иницијалним и/или трансфер валидационим подацима.  

 

Примјер поступка валидације у складу са алтернативним приступом је приказан у 

Додатку III. Опсежан опис ове процедуре биће доступан код референтног контакта 

CRL-BVL (Берлин, Њемачка). 

6. Трансфер оријентационих метода између лабораторија 
 

Циљ скраћене валидације је да докаже (демонстрира) да је пријемна лабораторија у 

стању да примјењује преузету методу на правилно, у складу са СОП-ом за методу. СОП 

кориштен у пријемној лабораторији не смије да одступа од СОП-а који је успостављен 

у лабораторији поријекла. У погледу физичко-хемијских метода (нпр. LC-MS/MS) и 

биохемијских испитивања (нпр. ELISA читач), опрема може да буде набављана од 

различитих произвођача. Нарочита пажња мора да буде посвећена спојевима између 

инструмената, јер могу јако утицати на резултате (видјети одјељак 2.8.). Чак и онда 

када су принципи валидације (одређивање перформанси карактеристика) заједнички за 

иницијалну и скраћену валидацију преузете методе, ово поглавље се бави са условима 

за скраћену валидацију.  

 

6.1. Услови трансферa 

 

У случају да је оријентациона метода, која је пренесена у другу лабораторију 

(„пријемну“) валидована у лабораторији („поријекла“),  пријемна лабораторија може да 

користи протокол за скраћену валидацију под условом да:  

 

 пријемна лабораторија има неопходну опрему и вјештине да користи методу; 

 

 пријемна лабораторија има потпуни приступ оригиналном СОП-у и подацима 

иницијалне валидације (нпр. извјештај о валидацији); 

 

 се метода користи како је описано у оригиналном СОП-у користећи исте 

оперативне услове (матрице, мјерне технике, припрему узорка, пречишћавање, 

критичну опрему*), исту оријентациону циљану концентрацију и  уколико је 

могуће, исти ниво/нивое разлучивања. 

 

* Ако је опрема коју посједује лабораторија (произвођач, референце) различита од 

опреме лабораторије поријекла, пријемна лабораторија мора да провјери да ли је 

опрема од критичног значаја  или није за спровођење методе на задовољавајући начин. 

Ако опрема није од критичног значаја, СОП би могао да се користи на исти начин као и 

у лабораторији поријекла. За биохемијске методе, промјена врсте очигледно није од 

критичног значаја (нпр. испирач или читач). Када су у питању ELISA китови, 

произвођач китова треба да буде исти као онај који је кориштен за иницијалну 

валидацију. Уколико је од критичног значаја, СОП би могао да буде благо промијењен 

да би се досегла иста својства. 

Прије него што се прибегне скраћеној валидацији у пријемној лабораторији, пријемна 

лабораторија мора да докаже (да демонстрира) да су оперативни услови превладавају у 

лабораторији поријекла, највећим дијелом, покривени у пријемној лабораторији. Ако 

нису, трансферирана метода мора да има пуну валидацију у пријемној лабораторији.  
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Избор аналита кориштених у скраћеној валидацији треба да буде базиран на једном од 

оних из иницијалне валидације и као општи принцип, требао би да буде примјер 

најгорег случаја о којем је извијестила лабораторија поријекла. Међутим, постоје неки 

изузеци од овога. Ако је на примјер метода трансферована другој земљи гдје се 

различити антибиотици унутар једне фамилије антибиотика користе учесталије у 

поређењу са земљом поријекла, било би прикладније да се користе они аналити у 

скраћеној студији валидације, обезбјеђујући да су ти аналити унутар дјелокруга 

оригиналног СОП-а. Пријемна лабораторија такође мора да валидује више од једног 

аналита, ако лабораторија поријекла докаже (демонстрира) значајну интер-класну 

варијацију у одговору на испитивање. Поновно, у случају да буде у могућности за 

скраћену валидацију, аналити који су изабрани морају да буду у дјелокругу 

оригиналног СОП-а. 

 

НБ: У оним случајевима гдје пријемна лабораторија жели модификовати почетну 

оријентациону методу (нпр. да прошири дјелокруг на друге матрице, укључи друге 

аналите итд.), пуна валидација мора да буде обављена у пријемној лабораторији за нове 

матрице и аналите.  

 

Када одлучује да усвоји оријентациону методу која је развијена у лабораторији 

поријекла (или када набавља комерцијално доступне китове), пријемна лабораторија 

мора да истражи перформансе методе консултујући научну литературу, истраживајући 

податке од лабораторије поријекла или добављача (почетни извјештај о валидацији) и 

ако је доступно, податке од националних и међународних организација за 

стандардизацију (нпр. ISO, AOAC, AFNOR). Једном када је успостављена метода у 

лабораторији и прије предузимања скраћене валидације, вјештине техничара и њихова 

могућност да спроведу методу морају да буду адресиране. Особље мора да има 

тренинге о принципима методе и како да обавља испитивање. Када је особље обучено, 

оно мора да обавља негативне (одјељак 2.5.) и оријентационо позитивне контроле 

(одјељак 2.6.) узорака у више наврата да покаже да је способно обављати испитивања 

према СОП-у. 

 

6.2. Шта укључује скраћена валидација према класичном концепту  
 

Уколико су услови из тачке 6.1. испуњени, може да се изврши скраћена валидација. По 

дефиницији, скраћена валидација је мање интензивна него пуна (почетна/иницијална) 

валидација. Њена сврха је да искључиво назначи да ће трансферована метода 

прихватљиво функционисати у пријемној лабораторији. Током скраћене валидације, 

само специфичност и способност доказивања морају да буду одређене на смањеном 

броју узорака (20 узорака за било коју од  оријентационих циљаних концентрација) и 

ове карактеристике морају да буду упоређене са  добијеним током почетне/иницијалне 

валидације у лабораторији поријекла (видјети извјештај о валидацији или научни 

чланак). Трансфер методе ће бити валидан када су перформансе карактеристика методе 

истог реда. Разлике у перформансама карактеристика значе да метода није правилно 

трансферирана. У овим случајевима, пријемна лабораторија мора да се посавјетује са 

лабораторијом поријекла, док се случај не ријеши.  
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6.3. Шта је укључено у скраћену валидацију према алтернативном 

концепту  
 

Уколико су услови из тачке 6.1. испуњени, може да се изврши скраћена валидација. 

Принцип валидације трансферираних метода је комбинација употребе података 

почетне/иницијалне и података скраћене валидације. Ово омогућава значајно смањење 

радног оптерећења за лабораторије које обављају рутинска испитивања. Комбинација 

добијених података је међутим једино могућа ако нема значајних разлика. Уколико је 

сопствена могућност обнављања (репродукција)  трансфероване валидације за 1.5 пут 

нижа  од  репродукције почетне/иницијалне валидације коју посједује сопствена кућа, 

пријемна лабораторија мора да размотри да ли да настави обављање методе. 

  

Да би се у највећој могућој мјери смањило радно оптерећење, може да се примијени 

комбинација стратегије валидације. Статистички дизајн скраћене валидације је 

еквивалентан дизајну почетне/иницијалне валидације, али узима у обзир само ниво 

концентрације. Ово значи да само осам узорака мора да буде испитано. Ови узорци 

морају да буду утврђени на или близу вриједности максимално дозвољеног нивоа 

(MRL). Додатно, узорци контроле квалитета (QA) морају да се користe за сврху 

валидације. Мора да се захтијева да годишње буде  расположиво барем 20 узорака 

контроле квалитета (QA). У случају да ово не може да се испуни, годишње треба 

поновити осам узорака валидације  и онолико узорака контроле квалитета (QA) колико 

је могуће. 

7. Континуирана верификација/потврђивање  

7.1. Узорци контроле квалитета (QA)  
 

Без обзира на врсту оријентационог испитивања (квалитативно или 

(полу)квантитативно), тренутна контрола квалитета (QA) је од значаја за допуњавање 

података добијених током иницијалне или скраћене студије валидације. У ову сврху у 

сваку групу анализа треба укључити и “негативну контролу” (слијепа проба матрице) и 

“оријентационо позитивну контролу" узорака (обогаћену/спајковану на оријентационо 

циљану концентрацију). Уколико узорак “оријентационо позитивне контроле“ даје 

“негативан” резултат (нпр. мање од нивоа разлучивања), та група анализа мора бити 

одбачена. Слично је и  ако “негативна” контрола узорака даје позитиван резултат (нпр. 

изнад нивоа разлучивања), група анализа мора да буде одбачена. У оба случаја би 

требало обавити испитивање разлога неуспјеха анализе и предузети мјере за њихово 

превазилажење. Резултати ових узорака требају да буду континуирано биљежени, а ови 

подаци служе да верификују/потврде да оријентационо испитивање функционише на 

прихватљив начин и има лажно задовољавајућу вриједност којa није већa од 5% за 

циљане аналите. Избор аналита који се укључују у рутинску контролу квалитета (QA) 

узорака треба да слиједи иста правила као и вјежбе за почетну/иницијалну или 

скраћену валидацију нпр. најгори случај аналитa који спадају у опсег методе или 

најрелевантнији аналит за национални план контроле. Употреба 

обогаћених/спајкованих узорака као контрола квалитета (QA) се може примјенити на 

квалитативне тестове (нпр. tube тестови (Premi® Test, Delvotest® , COPAN®, итд…), 

рецептор-базиране тестове (Tetrasensor®, Twinsensor®), полу-квантитативне (нпр. 

ELISA китови) и квантитативне тестове (нпр. LC-MS/MS методе). 

 



21 
 

Већи проблем представља (из разлога описаних у одјељку 4.3.) употреба 

спајкованих/обогаћених матрица контроле квалитета (QA) узорака за испитивања 

инхбиције микробиолошког раста. У таквим случајевима, позитивна контрола 

квалитета (QA) узорка треба да буде барем спајковани/обогаћени антибиотик стандард 

папирног диска. Међутим, препоручује се да се, кад год је то могуће, користе 

настали/направљени (енг. incurred) узорци или обогаћено/спајковано „симулирано 

ткиво“ припремљено као током почетне/иницијалне или скраћене фазе валидације. Циљ 

континуиране верификације је да се произведе више од 20 резултата контроле 

квалитета у 12 мјесеци.  

 

Узорци контроле квалитета (QA) треба да буду складиштени у периоду који одреди 

лабораторија према подацима о стабилности који су доступни за аналит/матрицу. Ради  

сљедивости, подаци добијени на узорцима контроле квалитета (QA) треба да буду 

похрањени и чувани толико дуго, колико се метода користи у лабораторији. Ово 

укључује рутинску употребу комерцијално доступних испитних китова. Резултати 

добијени контролом квалитета (QA) узорака требају да буду кориштени да допуне 

податке почетне/иницијалне и скраћене валидације. Они могу бити кориштени да 

верификују/потврде: 

 особине методе; 

 квалитет групе комерцијално доступних испитних китова;  

 квалитет и стабилност реагенса и  

 вјештину и особине тестова које обављају техничари задужени за анализе. 

 

У року од 12 мјесеци рутинске употребе методе, сви доступни подаци валидације (од 

почетне/иницијалне, преко скраћене валидације и контроле квалитета) треба да буду 

статистички анализирани. Ако је број узорака контроле квалитета (QA) испод 20, мора 

да се обави додатна валидација узорака. Збир резултата почетне/иницијалне валидације, 

скраћене валидације и текућих резултата узорака контроле квалитета (QA) за 

"оријентационо позитивну контролу“ узорака треба да износи барем 40 узорака током 

прве године. Након тога број узорака контроле квалитета (QA) треба да износи 20 

узорака сваке наредне године. Ако испитивање ради поуздано и ако је робусно не би 

требало да више од 5% од ових 40 или 20 "оријентационо позитивних контролних“ 

узорака пада испод нивоа разлучивања испитивања. Ако се метода тренутно не користи 

у лабораторији, број контрола квалитета (QA) може да буде смањен током наредних 

година.  

 

7.2. Упоредна испитивања оспобљености (енг. Proficiency tests) 
 

Редовно учешће у релевантним упоредним испитивањима оспособљености се чврсто 

препоручује. Референтна лабораторија Европске уније за аналите води на годишњој 

бази упоредна испитивања оспособљености за оне анализе за које је одговорна. Постоје 

такође и комерцијални добављачи аналита за подручје ветеринарских лијекова и 

одговарајућа Референтна лабораторија Европске уније може дати додатне информације 

о доступним опцијама. Испитивања и корективне мјере требају бити предузимане и 

документоване у сваком случају када се добију упитни или незадовољавајући 

резултати.  
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8. Извјештај о валидацији 
 

Када се изврши валидација оријентационе методе у лабораторији поријекла 

(почетна/иницијална валидација) или у пријемној лабораторији (скраћена валидација), 

мора бити написан извјештај о студији валидације. Почетни извјештај о валидацији 

треба да: 

 

 идентификује распон методе, укључујући изјаве робусноти, распон 

концентрације, матрице, врсте, стања матрице и услове у лабораторији;              

 

 опише дизајн студије, укључујући предуслове, претпоставке и формуле које су 

се користиле у дизајну експерименталног плана; 

 

 обезбиједи и сажме резултате за параметре валидације; 

 

 идентификује услове који не омогућавају да анализа буде обављена на 

прихватљив начин; 

 

 упути на сметње запажене током студије валидације или током анализе контроле 

квалитета узорака (ови текући подаци o квалитетu (QC) се касније морају 

уписати у  извјештај о валидацији); 

 

 успостави листу различитих анализа за тестове инхибиције чији су резултати 

били изнад нивоа разлучивања за сваку комбинацију аналита/матрица на свакој 

плочи; 

 

 уколико је могуће, да обезбиједи резултате учешћа на тестовима испитивања 

оспособљености (proficiency tests). 

 

Када се уради трансфер оријентационе методе, пријемна лабораторија мора да има 

приступ оригиналном извјештају о валидацији. Додатно, пријемна лабораторија треба 

да:  

 

 документује извор методе (нпр. одакле је метода добијена); 

 

 прикаже унакрсне референце података почетне валидације с подацима који су 

кориштени из научних публикација или других извора (укључујући референце); 

 

 документује резултате скраћене валидационе студије која је обављена да се 

потврди да је метода поуздана у њиховим рукама. 

 

 
 

 



23 
 

9. Референце  
[1] EC 2002. Commission Decision 2002/657/EC of 12 August 2002 implementing Council 

Directive 96/23/EC. Official Journal of the European Community. L 221:8-36.   

[2] EC 2009. Council Regulation (EC) No 470/2009 of 6 May 2009 laying down Community 

procedures for the establishment of residue limits of pharmacologically active subtances in 

foodstuffs of animal origin, repealing Council Regulation (EEC) No 2377/90. Official Journal 

of the European Community. L 152:11-22.   

[3] EEC 1990. Council Regulation (EEC) N° 2377/90 of 26 June 1990: laying down a 

Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary 

medicinal products in foodstuffs of animal origin. Official Journal of European Community. 

L224:1-8.   

[4] EC 2005. Commission Decision 2005/34/EC of 11 January 2005 laying down harmonised 

standards for the testing for certain residues in products of animal origin imported from third 

countries. Official Journal of the European Community. L 16: 61-63.   

[5] CRL Guidance Paper of 7th December 2007. CRLs view on state of the art analytical 

methods for national residuecontrol plans, 1-8.   

[6] M. Gaugain-Juhel, B. Delépine, S. Gautier, M.P. Fourmond, V. Gaudin, D. Hurtaud-

Pessel, E. Verdon, P. Sanders. 2009. Validation of a liquid chromatographic-tandem mass 

spectrometry screening method to monitor 58 antibiotics in milk : qualitative approach. Food 

Additives & Contaminants: Part A. In press.  

[7] V. Gaudin, C. Hedou, and P. Sanders. 2007. Validation of a Biacore Method for Screening 

Eight Sulfonamides in Milk and Porcine Muscle Tissues According to European Decision 

2002/657/EC. JOURNAL OF AOAC International. 90 (6) 1706-1715.   

[8] V. Gaudin, P. Maris, R. Fuselier, J.L. Ribouchon, N. Cadieu, A. Rault. 2004. Validation of 

a microbiological method : the STAR protocol, a Five Plate Test, for the screening of 

antibiotic residues in milk Food Additives & Contaminants, 21 422-433.   

[9] V. Gaudin; C. Hedou; A. Rault; P. Sanders; E. Verdon. 2009. Comparative study of 3 

screening tests, Explorer® test, Premi®Test 2 microbiological tube tests and a multi-

sulphonamides ELISA kit, for the detection of antimicrobial and sulphonamide residues in 

eggs. Food Additives & Contaminants: Part A. 26  (4) 427–440.   

[10] V. Gaudin, C. Hedou and E. Verdon. 2009. Validation of a wide-spectrum 

microbiological tube test, the EXPLORER® test, for the detection of antimicrobials in muscle 

from different animal species. Food Additives & Contaminants: Part A.26 (8) 1162–1171.    

[11] B. Jülicher, P. Gowik and S. Uhlig. 1998. Assessment of detection methods in trace 

analysis by means of a statistically based in-house validation concept. Analyst, 120, 173.   

[12] P. Gowik, B. Jülicher and S. Uhlig. 1998. Multi-residue method for non-steroidal anti-

inflammatory drugs in plasma using high performance liquid chromatography-photodiode-



24 
 

array detection. Method description and comprehensive in-house validation. J. Chromatogr., 

716, 221.   

  



25 
 

10. Додаци    

Додатак I 

Утврђивање нивоа разлучивања и CCβ у полуквантитативном 

оријентационом испитивању 

 

Примјер А:  

¾ MRL = 1.0 µg/kg  

¾ Оријентациона циљана концентрације = 0.5 µg/kg 

Изабрано је двадесет различитих матрица слијепих проба (необогаћених узорака) (или 

њихов умножак). Репликати ових узорака су обогаћени/спајковани на оријентациону 

циљану концентрацију у овом случају 0.5 µg/kg. Анализира  се матрица слијепих проба 

(необогаћених узорака) и обогаћених/спајкованих узорака, по могућности преко 

различитог броја дана. Распон одговора се испитује слијепим пробама на узорцима. 

Биљежи се највиши одговор на празним узорцима  – што у конкретном случају износи  

0.137 јединица.  Биљежи се и најнижи одговор у обогаћеним/спајкованим – у овом 

случају то је 0.252 јединица. У приказаном случају ни један од одговора 

обогаћених/спајкованих узорака се није преклапао с одговорима слијепих проба 

(необогаћених узорака). Због тога се може рећи да је CCβ ове оријентационе методе 

мањи или једнак 0.5 µg/kg. У приказаном примјеру може се рећи да је најнижи одговор 

0.252. Због тога ниво разлучивања овог испитивања је 0.252 јединица. За сваки узорак 

који даје одговор већи од овог нивоа се сматра да је „оријентационо позитиван“ и  да 

прелази CCβ оријентационе методе. За ово испитивање, као критеријум за 

прихватљивост серије, одговор добијен као „оријентациони позитиван контролни 

узорак“ мора бити ≥ 0.25 јединица или се супротно серија одбија.  
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Примјер Б:  

¾ MRL = 1.0 µg/kg  

¾ Пожељна оријентациона циљана концентрација = 0.5 µg/kg 

У овом примјеру, највиши одговор у слијепим пробама (необогаћеним узорцима) је 

0.137 јединица. Међутим, најнижи одговор који је забиљежен у 

обогаћеним/спајкованим узорцима у овом случају је   0.132 јединица. У овом случају 

постоји преклапање између два узорка популације који је већи од 5% (одговори два 

обогаћена/спајкована узорка су мањи од највишег одговора у слијепим пробама 

узорака). Јасан ниво разлучивања не може бити успостављен (због преклапања 

одговора између слијепих проба (необогаћених узорака) и обогаћених/спајкованих 

узорака). Из ових података може се закључити да CCβ мора бити већа од 0.5 µg/kg и 

оријентациона циљана концентрација од 0.5 µg/kg не може да буде поуздано утврђена 

кориштењем ове методе. Метода мора да буде модификована или се мора поновити 

студија валидације користећи више оријентационе циљане концентрације 

(осигуравајући да она може да буде одржавана на или испод MRL-а).    
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Додатак II  

Утврђивање нивоа разлучивања и CCβ у полуквантитативним 

оријентационим испитивањима   

 

Гранична вриједност (енгл. Threshold value) Т:   

SDb B T × + = 64 . 1  или техничка вриједност.  

Б представља одговор слијепих проба (необогаћених узорака) и „SDb” стандардну девијацију слијепих 

проба (необогаћених узорака).   

Фактор нивоа разлучивања Fm:   

SD M Fm × − = 64 . 1   

М представља одговор обогаћених/спајкованих узорака и “SD” стандардну девијацију 

обогаћених/спајкованих узорака.   

За ELISA испитивања, одговор (B/B0%) је обрнуто пропорционалан  концентрацији. 

Због тога:   

SD M Fm × + = 64 . 1   

Гранична вриједност Т и фактор нивоа разлучивања Fm су матрица-специфични.   

 

 

Графички приказ граничне вриједности Т и фактора “нивоа разлучивања” Fm.   

 

Између средње вриједности слијепих проба (необогаћених узорака), B и Т, лажно 

позитивна вриједност је виша од 5 %.   
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Према Одлуци Комисије 2002/657/ EC [1], способносt доказивања је валидована када је: 

Fm > B.  

Такође, лабораторија мора да утврди мјеру погрешно позитивних (FP) која је 

прихватљива за методу.    

Ако је B < Fm < T, мјера лажно позитивних је већа од 5 %.   

У случају Fm > T, мјера FP је испод 5 %.  
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Додатак III   

Алтернативни приступ валидацији квантитативних и полу-

квантитативних метода  
 

Алтернативни приступ валидацији се добија принципом експерименталног дизајна 

кориштеним за потврдне методе (cf. алтернативни приступ, према Одлуци Комисије 

657/2002/ EC). Према овом приступу, мора бити изабрано барем 8 узорака према 

ортогоналном дизајну. Сваки узорак мора бити подијељен барем на 4 једнака дијела 

(аликвоте) и бити обогаћен/спајкован на 4 MRL концентрације. Уколико узорци нису 

обогаћени, њихов садржај мора да буде испитан референтном методом. Препоручује се 

укључивање проба  необогаћених матрица узорака да би се утврдио начин на који се 

метода понаша код необогаћених узорака. Ово служи да се утврди опсег лажно-

позитивних, а тиме  служи и у економске сврхе, нпр. за сваки узорак према 

експерименталном плану, 5 једнаких дијелова (аликвота) се мора анализирати.  Укупан 

број анализа се тада повећава на 40. Број од 32 или 40 подузорака се обрађује у 

различитим данима према ортогоналном дизајну. Код овог експерименталног плана, 

било матрица и/или врсте могу варирати на два нивоа, формирајући два фактора. 

Штавише, различити услови у лабораторијама у којима ће се користити метода треба да 

буду узети у обзир тако што ће бити прописани додатни фактори и то два нивоа за 

сваки фактор.  

Када се бирају фактори, фактори буке (који не могу бити контролисани у рутинском 

анализом) морају да буду посебно узети у разматрање. Ово укључује на примјер 

флуктуације температура или различитих вјештина оператера.  

Треба напоменути да вјештина и матрица утичу на мјерени одговор на различите 

начине. Оне су често у интеракцији са специфичним мјереним условима (нпр. одређене 

вјештине су потребне само за одређене матрице) или утичу на промјену прецизности 

када се понављају или обнављају (репродукују). Због наведеног, приликом дизајнирања 

и анализирања, потребно је знати да на резултате могу утицати не само једноставни 

факторски „главни“ ефекти као у студији  робусности, већ и ефекти интеракције или 

„дисперзиони“ ефекти (промјена прецизности).  

Уколико се студија ради на 8 различитих узорака, може бити узето у разматрање до 7 

фактора с углавном предвидљивим (обновљивим) ефектима (као што су температура 

инкубације или вријеме инкубације или вјештина). У случају већег броја узорака, у 

обзир може бити узето више фактора с предвидљивим ефектима. Међутим, 3 до 7 

фактора је довољно ако они представљају главне изворе грешке.  

Додатно, учинак фактора с непредвидљивим ефектима (нпр. учинци које постигну 

различити техничари који посједују једнаке вјештине или различите шарже (серије) или 

различити дани мјерења) морају бити узети у обзир. Фактори с непредвидљивим 
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ефектима (нпр. различити лотови реагенса или подлога) треба да се понове  8 пута
4
. 

Само комбиновани ефекти ових фактора могу да буду квантификовани. Помоћу ових 

фактора и одговарајућих варијација нивоа, дизајнира се експериментални план. У 

сљедећим табелама је описан типичан дизајн експеримента за 6 фактора с 

предвидљивим ефектима и 2 фактора с непредвидљивим ефектима. Фактор нивоа 1 и 2 

представља двије категорије или два нивоа (високи-ниски)  односног фактора. 

 

 

 

Статистичка евалуација података је обављена да би се обезбиједили потребни 

параметри и крива концентрација-одговор за одређивање лажно неусклађених 

вриједности за различите концентрације. Евалуација је базирана на уопштеном 

промјењивом линеарном моделу који је описан у литератури [Gowik/Uhlig 2009]. 

Калкулација може да се уради помоћу посебног софтвера, нпр. InterVal bioscreen. 

Уколико резултат евалуације није задовољавајући у погледу лажно неусклађених  или 

лажно усклађених вриједности, може се успоставити други ниво разлучивања. У том 

случају се мора поновити калкулација вриједности лажно неусклађених или лажно 

усклађених вриједности.  

Напомена: Референтни контакт за детаљне информације о алтернативном  

свеобухватном матричном приступу је Референтна лабораторија Европске уније (CRL) 

Берлин.   
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4  У случају да  8 лотова није расположиво, може се размотрити одступање од 

прописаног дизајна и користити само 4 лота  
 

http://www.quodata.de/

