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Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin  
 

PM 7/98 (1) 
Diagnostyka 
 
 
Specyficzne wymagania dla laboratoriów przygotowujących się do 
akredytacji w zakresie diagnostyki fitosanitarnej1 
 
Zakres 
 
Niniejsze wytyczne obejmują specyficzne wymagania w zakresie zarządzania jakością dla 
laboratoriów przygotowujących się do akredytacji zgodnie z normą ISO/IEC 17025 „Ogólne 
wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” (dokument 
zawiera odniesienia do odpowiednich rozdziałów normy ISO/IEC 17025). Należy zauważyć, 
że w standardach EPPO czasownik „powinien” oznacza najwyższy poziom obowiązku.  
 
Zatwierdzenie i nowelizacja 
 
Zatwiedzony po raz pierwszy we wrześniu 2009 roku. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Wprowadzenie  
 
Rozwój systemów zarządzania jakością (określane również jako systemy zarządzania lub 
systemy jakości) i akredytacji stał się przedmiotem uwagi wielu laboratoriów w regionie 
EPPO. W 2007 roku został przyjęty standard EPPO 7/84 “Podstawowe wymagania w zakresie 
zarządzania jakością w laboratoriach fitosanitarnych”. Standard 7/84 opisuje podstawowe 
wymagania w celu ułatwienia laboratoriom zajmującym się diagnostyką agrofagów 
zaprojektowanie systemu zarządzania jakością. Niniejszy, nowy standard zawiera dodatkowe 
wymagania dla laboratoriów ubiegających się o uzyskanie akredytacji. Bazuje on na normie 
ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących” (ISO/IEC 2005) i powinien być stosowany łącznie ze standardem PM 7⁄84. 
Laboratoria zwykle ubiegają się o akredytację tylko w odniesieniu do najistotniejszych 
agrofagów, a nie wszystkich, pod kątem obecności których prawdopodobnie będą prowadzić 
badania.  

Akredytacja zgodnie z normą ISO/IEC 17025 jest udzielana przez krajowe jednostki 
akredytujące, dlatego też ważnym jest, aby laboratoria wypracowały dobry system 
komunikacji i regularne kontakty z tymi jednostkami w trakcie procesu akredytacji.  

Niniejszy dokument odnosi się do jakości działań diagnostycznych i nie są w nim 
poruszane zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednakże, praktyka laboratoryjna 
powinna być dostosowana do krajowych przepisów bhp.  
 

                                                 
1 Akredytacja w obszarze diagnostyki agrofagów jest nowym, rozwijającym się obszarem, dlatego też niniejszy 
standard będzie poddany przeglądowi w 2011 roku w oparciu o doświadczenia w jego stosowaniu w 
laboratoriach do tego czasu. 
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2. Zakres akredytacji: stały i elastyczny  
 
Historycznie rzecz biorąc, akredytacja laboratoriów zwykle bazowała na stałym zakresie, 
który powinien jasno i jednoznacznie definiować metody objęte akredytacją w laboratorium 
(np. metoda immunofluorescencji w celu wykrycia Ralstonia solanacearum w bulwach 
ziemniaka). Jednakże, w przypadku stałego zakresu nie jest możliwe szybkie jego 
rozszerzenie o nowe lub zmodyfikowane metody, nawet jeśli kompetencje laboratorium w ich 
wykonywaniu i walidowaniu zostały już ocenione przez jednostkę akredytującą. Chociaż 
wniosek o rozszerzenie zakresu akredytacji może zostać złożony w dowolnym czasie, 
czasochłonność tego procesu może w rzeczywistości uniemożliwi ć szybką reakcję na żądania 
klienta. W konsekwencji wypracowano pojęcie zakresu elastycznego.  

Elastyczny zakres akredytacji umożliwia laboratorium stosowanie pewnych metod i 
prezentowanie uzyskiwanych z ich zastosowaniem wyników jako akredytowane, nawet jeśli 
metody te nie są wprost wymienione w zakresie akredytacji laboratorium (‘Wymagania EA 
dotyczące akredytacji w zakresach elastycznych” EA-2⁄15, 2008). Przykłady sytuacji, kiedy 
może wystąpić potrzeba zastosowania zakresu elastycznego są następujące: 

• Optymalizacja danej metody. 
• Modyfikacja istniejącej metody w celu poszerzenia zakresu jej zastosowania (np. 

wprowadzenie nowych matryc). 
• Włączenie metody równoważnej to tej, która jest już objęta zakresem akredytacji. 

Pojęcie zakresu elastycznego obejmuje stopień elastyczności, który jest zwykle 
uzgadniany w konsultacjach z jednostką akredytującą. Jednakże, należy zauważyć, że ten 
stopień elastyczności może być różnie interpretowany na poziomie krajowym. Z 
dotychczasowych doświadczeń laboratoriów fitosanitarnych wynika, że zakres elastyczny 
nakłada większe obowiązki na laboratorium, które musi wykazać, że metody są  właściwe, 
odpowiednie do zamierzonego zastosowania oraz są stosowane w sposób kompetentny i 
systematyczny. Jeśli laboratorium podejmie decyzję o umieszczeniu danej metody w 
sprawozdaniu z badań jako akredytowanej, a kolejny audit wykaże problemy związane z 
zastosowaną procedurą, wyniki mogą zostać uznane za nieważne oraz może zaistnieć 
konieczność anulowania wszystkich sprawozdań z  badań. Dlatego też zdecydowanie zaleca 
się, aby przed ubieganiem się o przyznanie elastycznego zakresu akredytacji, laboratorium 
zdobyło doświadczenie w stosowaniu zakresu stałego, jako że w obydwu tych przypadkach 
muszą być spełnione wszystkie wymagania normy ISO/IEC 17025. Niemniej jednak, 
laboratorium może już być akredytowane w odniesieniu do działalności innej niż diagnostyka 
fitosanitarna. Doświadczenie ze stałym zakresem akredytacji w innej dziedzinie działalności 
może być wystarczającą podstawą do ubiegania się bezpośrednio o akredytację w obszarze 
diagnostyki fitosanitarnej w zakresie elastycznym. 
 
 
3. Terminologia i definicje 
 
Definicje terminów używanych w niniejszym standardzie są zawarte w standardzie PM 7⁄76 
“Stosowanie protokołów diagnostycznych EPPO” (w trakcie przeglądu). Definicje 
parametrów walidacyjnych  są podane we Wprowadzeniu do Standardów EPPO z serii PM 7. 

W niniejszym standardzie termin “metoda” odnosi się do zastosowania techniki do 
specyficznego agrofaga i specyficznej matrycy. Przedmiotowe techniki obejmują: testy 
biologiczne, testy biochemiczne,  techniki „fingerprint”, techniki izolacji ⁄ekstrakcji, techniki 
molekularne, techniki morfologiczne i morfologiczno-metryczne, test patogeniczności oraz 
techniki serologiczne. 
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4. Wymagania dotyczące zarządzania (ISO17025 punkt 4) 
 
Laboratorium powinno ustanowić, wdrożyć i utrzymywać system zarządzania jakością 
obejmujący całą siedzibę laboratorium i działania w akredytowanym zakresie diagnostyki 
agrofagów. 

System zarządzania powinien opisywać warunki i objętą nimi działalność (łącznie ze 
szczegółowymi informacjami dotyczącymi klienta i agrofagów, na które badanie jest 
ukierunkowane). System jakości powinien być udokumentowany, a dokumenty jakości 
powinny być archiwizowane (patrz również poniżej). 

Zgodnie ze standardem PM 7⁄84, system zarządzania laboratorium powinien zapewnić, 
że: 

• Dostępne są odpowiednie środki umożliwiające prowadzenie badań, np. personel, 
warunki, materiały ulegające zużyciu w trakcie badań (patrz również w rozdziale 
„Wymagania techniczne”). 

• Zakupione zasoby, odczynniki i materiały ulegające zużyciu w trakcie badań są 
odpowiednie  do zamierzonego zastosowania.  

• Odpowiedzialność i zadania personelu są wyraźnie określone (np.  w schemacie 
organizacyjnym) i odpowiednio przypisane. 

• Identyfikuje się i zapobiega potencjalnym konfliktom interesów między personelem i 
prowadzoną działalnością. 

• Szkolenia są dokumentowane i oceniane  (patrz również w rozdziale „Wymagania 
techniczne”). 

• Procedury i instrukcje są dostępne i wdrożone przez personel. Obejmuje to 
Standardowe Procedury Robocze (SOPy). 

• Klientowi, na jego życzenie, są przekazywane stosowne informacje dotyczące badania 
jego próbki. 

• Wszelkie prace podzlecane są prowadzone w laboratorium spełniającym wymagania 
niniejszego standardu, co powinno być sprawdzone przez laboratorium zlecające 
(minimalny wymóg stanowi pisemna deklaracja zgodności). 

• Klientowi gwarantuje się poufność wyników badania2.  
• Opracowano procedury postępowania ze skargami.  
• Opracowano procedury dokumentowania, analizowania i korygowania wszelkich 

odstępstw od procedur i wymagań klienta.  
• Cała dokumentacja wymieniona powyżej jest utrzymywana i archiwizowana. System 

zarządzania jakością powinien być poddawany okresowemu przeglądowi przez 
najwyższe kierownictwo. Oznacza to okresową ocenę wszystkich składników systemu 
oraz rutynowe dokumentowanie odstępstw w systemie oraz podejmowanych działań 
korygujących.  

 
4.1 Zaangażowanie najwyższego kierownictwa  (ISO 17025, punkt 4.2.3) 
 
Najwyższe kierownictwo laboratorium powinno być zaangażowane w osiąganie celów 
systemu zarządzania i stałe doskonalenie jego skuteczności. Powinno ono dostarczać dowody 
swojego zaangażowania.  
 
4.2 Ciągłe doskonalenie  (ISO 17025, punkt 4.10) 

                                                 
2 Niemniej jednak laboratoria zachęca się do opracowania procedury przekazywania krajowej organizacji 
ochrony roślin informacji na temat wykrytych agrofagów objętych przepisami, o ile krajowa organizacja 
ochrony roślin nie jest klientem. 
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System zarządzania laboratorium, łącznie z badaniami, powinien być poddawany 
okresowemu przeglądowi przez najwyższe kierownictwo, tak by zapewnić jego stałą 
odpowiedniość i skuteczność, oraz wprowadzanie niezbędnych zmian i ulepszeń. 
Laboratorium powinno wdrożyć program stałego doskonalenia.  
Niezbędne informacje mogą pochodzić z mechanizmów wewnętrznych oraz oceny 
zewnętrznej. Mechanizmy wewnętrzne obejmują: 

• Określenie celów jakości i adekwatnych wskaźników jakości (np. zmniejszenie liczby 
skarg w nadchodzącym roku w %). Powinno to być poddawane ocenie przez 
kierownictwo.  

• Organizowanie spotkań personelu w celu: 
o zaplanowania działań zapobiegawczych i oceny skuteczności działań 

korygujących, 
o dokonania gruntownej analizy wyników auditów wewnętrznych, 
o przeanalizowania skarg i związanych z nimi działań korygujących itp., 
o zidentyfikowania potrzeb w zakresie szkoleń, 
o zebrania propozycji personelu dotyczących doskonalenia. 

• Procedury uzyskiwania informacji zwrotnych od klientów. 
 
Ważnymi elementami stałego doskonalenia są również oceny w ramach auditów 

zewnętrznych, wyniki badań biegłości lub innych badań międzylaboratoryjnych. 
 
5. Wymagania techniczne (ISO 17025, punkt 5) 
 
5.1. Postanowienia ogólne (ISO 17025, punkt 5.1) 
 
Patrz rozdział PM 7/84 o tym samym tytule. 
 
5.2. Personel (ISO 17025, punkt 5.2) 
 
Patrz rozdział PM 7/84 o tym samym tytule. 
 
5.3. Warunki lokalowe i środowiskowe (ISO 17025, punkt 5.3) 
 
Patrz rozdział PM 7/84 o tym samym tytule. 
 
5.4. Metody diagnostyczne (ISO 17025, punkt 5.4) 
 
5.4.1. Postanowienia ogólne (ISO 17025 punkt 5.4.1) 
 
Laboratorium powinno stosować właściwe techniki i procedury dla wszystkich metod 
objętych zakresem jego działalności. Dotyczy to pobierania próbek, tam gdzie to właściwe,  
postępowania z obiektami poddawanymi badaniom, ich transportowania, przechowywania,  
przygotowania i badania. Przewiduje się, że laboratoria diagnostyczne będą dysponowały 
wiedzą na temat biologii organizmów i będą ją uwzględniały podczas wydzielania podpróbek 
i/lub przygotowywania próbki do analizy. Zakupione zasoby, odczynniki i materiały 
ulegające zużyciu w trakcie badań powinny być odpowiednie  do zamierzonego zastosowania.  
 Wszystkie instrukcje, normy, podręczniki i dane odniesienia istotne dla pracy 
laboratorium powinny być stale aktualizowane i łatwo dostępne dla personelu. Odstępstwa od 
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standardowych procedur w czasie stosowania metod dopuszcza się tylko wówczas, gdy są one 
udokumentowane, technicznie uzasadnione i zatwierdzone przez właściwy personel.  
 
5.4.2 Wybór metod (ISO 17025 punkt 5.4.2) 
 
Laboratorium powinno stosować metody diagnostyczne, które są odpowiednie do warunków 
ich użycia (patrz Standard EPPO PM 7 ⁄ 76 “Stosowanie protokołów diagnostycznych 
EPPO”). Metody opisane w przepisach prawnych (np. przepisy Unii Europejskiej i przepisy 
krajowe) są obowiązkowe w krajach, których dotyczą. Jeśli nie ma metod obligatoryjnych, 
powinno się preferować stosowanie metod opublikowanych jako normy międzynarodowe, 
regionalne lub krajowe. Ilekroć metody takie nie są dostępne lub w sytuacji gdy można je 
udoskonalić, należy wziąć pod uwagę  metody opracowane w laboratorium lub zaadaptowane 
przez laboratorium.  

Laboratorium powinno zapewnić, że stosuje ostatnie ważne wydanie metody, chyba że 
nie jest to właściwe lub nie jest możliwe. Kiedy jest to konieczne, metoda powinna być 
uzupełniona o dodatkowe szczegóły, aby zapewnić jej jednakowe stosowanie.  
 Laboratorium przygotowujące się do akredytacji powinno stosować wyłącznie metody 
zwalidowane. Metody mogły już zostać zwalidowane i dane dotyczące walidacji są dostępne. 
Jeśli nie mamy do czynienia z takim przypadkiem, metody powinny zostać poddane 
procesowi walidacji w laboratorium (patrz 5.4.3). W przypadku stosowania metody 
zwalidowanej, laboratorium powinno dostarczyć obiektywne dowody na to, że jest w stanie 
stosować metodę zgodnie z ustanowionymi parametrami metody (patrz 5.4.4). Metodę 
uznaje się za w pełni zwalidowaną, jeśli dostępne są informacje na temat parametrów 
walidacyjnych metody: czułości analitycznej, specyficzności analitycznej, odtwarzalności 
i powtarzalności. W zależności od zakresu metody może być również konieczne 
określenie selektywności. W przypadku wprowadzania przez  laboratorium zmian do 
zwalidowanej metody,  należy ocenić czy taka zmiana wymaga walidacji lub weryfikacji i 
udokumentować to. 
 Nie wszystkie metody ujęte w protokołach diagnostycznych EPPO zawierają 
parametry walidacyjne. Przeprowadzona w 2008 roku ankieta dotycząca stosowania metod 
ujętych w protokołach diagnostycznych EPPO (Petter et al., 2009) wykazała, że metody 
przedstawione w Dodatku 1 (w przygotowaniu) są powszechnie stosowane. Można zatem je 
uznać za pewne w odniesieniu do powtarzalności, odtwarzalności i selektywności. 
Laboratorium  wdrażające te metody powinno określić dane walidacyjne co najmniej w 
odniesieniu do czułości analitycznej. Może również zaistnieć potrzeba określenia 
dodatkowych danych  dotyczących specyficzności analitycznej w zależności od warunków 
lokalnych (np. prawdopodobieństwo fałszywych reakcji z organizmami blisko 
spokrewnionymi). Po określeniu tych danych metodę można uznać za zwalidowaną. 
Regularny program przeglądu Protokołów Diagnostycznych EPPO obejmuje ich uzupełnienie 
o dane walidacyjne  

Zwalidowane metody o określonych parametrach walidacyjnych są uznawane w 
niniejszym dokumencie za “metody znormalizowane” i w ISO 17025 odnoszą się do “ metod 
znormalizowanych”. 
 
5.4.3 Walidacja metod (ISO 17025 punkt 5.4.5) 
 
Walidację przeprowadza się w celu dostarczenia obiektywnego dowodu  na to, że metoda jest 
właściwa do warunków jej stosowania (patrz Standard EPPO PM 7⁄76, w którym opisane są 
różne zamierzone zastosowania). W diagnostyce agrofagów metoda powinna być 
odpowiednia do rutynowej diagnostyki. Jak już wspomniano, minimum parametrów 
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walidacyjnych metody do zdefiniowania to czułość analityczna, specyficzność analityczna, 
powtarzalność, odtwarzalność i, o ile jest to właściwe, selektywność. Jeśli wartości dla tych 
parametrów nie są osiągalne lub dostępne (np. w opublikowanych źródłach), laboratorium 
powinno  we własnym zakresie określić brakujące dane lub udowodnić, dlaczego nie są one 
możliwe do określenia. Jeśli wartości tych parametrów są częściowo dostępne, laboratorium 
powinno sprawdzić, czy może prowadzić testy zgodnie z nimi (patrz 5.4.4). Walidacja ma być 
przeprowadzana z użyciem materiału referencyjnego (definicję podano w PM 7⁄84), włączając 
w to próbki sztucznie zainfekowane/porażone  
(próbki fortyfikowane). Stosując kultury lub izolaty do testów biologicznych, należy 
zachować ostrożność w związku ze stwierdzoną ich wirulencją.  

Możliwa jest również walidacja metody poprzez porównanie z “metodą 
znormalizowaną”, a wskazówki w tym zakresie podano w Dodatku 2. Jednakże, metoda taka 
nie może być uznawana za “metodę znormalizowaną”, jako że nie posiada pełnych 
parametrów walidacyjnych. Proces ten może jedynie dowieść, że dana metoda jest równie 
dobra jak metoda znormalizowana.  
 Zebrane dane i wyniki walidacji przeprowadzonej w laboratorium (w szczególności w 
odniesieniu do odtwarzalności), jak również wyniki porównań międzylaboratoryjnych (ocena 
możliwości metody , mogą również dostarczyć wskaźników dotyczących odporności metody 
na czynniki zewnętrzne , np. w jakim stopniu różne odczynniki czy zmienione warunki 
stosowania metody wpływają na ustanowione wartości parametrów metody.  Może to również 
dostarczyć danych na temat czułości diagnostycznej i specyficzności diagnostycznej poprzez 
porównanie z metodą (metodami) alternatywnymi.  

Opisane tutaj procedury walidacji (a w szczególności wyjaśnienia przedstawione w 
Tabelach 4-9 w Dodatku 5) powinny być traktowane jak ogólne wskazówki, zgodnie z 
którymi metoda może być walidowana. Liczby podane w tych tabelach wynikają z 
doświadczenia ekspertów z paneli EPPO zajmujących się diagnostyką, w zakresie 
walidacji. Mogą być niezbędne odstępstwa od tych wytycznych w zależności od 
kombinacji agrofag/roślina. W takim przypadku należy udokumentować przyczyny 
takiego odstępstwa. Przedstawienie w niniejszym dokumencie szczegółowego opisu w 
odniesieniu do każdej takiej kombinacji nie jest możliwe. 

Metody stosowane w diagnostyce agrofagów mogą mieć charakter jakościowy lub 
ilościowy. Za pomocą metody jakościowej określa się obecność agrofaga w próbce lub jego 
brak. Z zastosowaniem metody ilościowej można określić ilość agrofaga w próbce. O ile jest 
to możliwe, powinno się określić granicę wykrywalności. Jednakże w przypadku wykrywania 
agrofagów granicę tę nie zawsze można ustalić. Pewnych organizmów nie można wyhodować 
(patogeny obligatoryjne), są takie których nie można policzyć (grzyby) lub takie, które są 
obecne w roślinie, ale nie można ich wyizolować (np. fitoplazmy). Z tego powodu, dokładna 
koncentracja tych organizmów nie jest możliwa lub prawie nie jest możliwa do określenia, 
dlatego też należy zastosować szacowanie. Nawet w przypadku tych organizmów, które mogą 
być oczyszczone (wiele bakterii i wirusów), koncentracja może być jedynie oszacowana (np. 
CFUs lub mg ml-1). Takie szacowanie często opiera się na pomiarach pośrednich. 
 
 
Proces walidacji  
Jak wspomniano w normie ISO 17025 ‘laboratorium powinno zapisywać otrzymane wyniki i  
procedurę zastosowaną do walidacji’. 
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Określ organizm  

Określ matrycę 

TAK

Skorzystaj z informacji w tabelach 1-6 

Raport z walidacji 

NIE

TAK NIE 

Zdefiniuj rodzaj/skład walidowanego materiału 

Określ metodę 

Przygotuj plan walidacji 

Specyficzność/selektywność 
analityczna* 

Poprawienie poprzez 
dostosowanie metody 

STOP 
Metoda nie może być 

zwalidowana 

Wybierz nową 
metodę 

Poprawienie poprzez 
dostosowanie metody 

Czułość analityczna* 

STOP 
Metoda nie może być 

zwalidowana 

Powtarzalność/ odtwarzalność 

Poprawienie poprzez 
dostosowanie metody 

TAK NIE

Stwierdzenie, że metoda mieści się w zakresie 

STOP 
Metoda nie może być 

zwalidowana 

Wybierz nową 
metodę 

Wybierz nową 
metodę 

*W zależności od zamierzonego użycia metody, 
czułość analityczna może być oszacowana przed 
dokonaniem oceny specyficzności i selektywności 

Rys.1. Proces walidacji 

Zdefiniuj oczekiwane wartości parametrów metody 
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Ogólny proces walidacji jest przedstawiony poniżej (patrz również Rys. 1). Więcej 
szczegółowych wskazówek podano w  tabelach 4–9 w Dodatku 5.  

(1) Określ zakres metody, np. wykrywanie i/lub identyfikacja organizmu x w matrycy y 
techniką z, z uwzględnieniem wszelkich specyficznych wymagań dotyczących 
warunków stosowania metody (przykłady podano w PM 7/76) 

(2) Uwzględnij wymagania techniczne w celu określenia parametrów metody, takich jak 
specyficzność analityczna, czułość analityczna, selektywność, odtwarzalność i 
powtarzalność, poprzez zapoznanie się z wytycznymi w tabelach 1-6, o ile jest to 
wymagane. Następnie określ rodzaj i skład próbek potrzebnych do przeprowadzenia 
walidacji.  

(3) Zaplanuj i przeprowadź walidację pod kątem pojedynczych parametrów metody  lub 
w połączeniu. Zaleca się postępowanie zgodnie z Rys. 1.  

(4) Zaprezentuj wyniki walidacji w raporcie z walidacji z uwzględnieniem konkluzji, czy 
walidowana metoda spełnia wymagania określone w punkcie 1. 

(5) Korzystne może być zastosowanie formularza ‘Stwierdzenie walidacyjne’ 
przedstawionego w Dodatku 3. 

 
5.4.4 Weryfikacja zdolności laboratorium do realizacji określonej metody (ISO punkt 5.4.2 
paragraf drugi, ostatnie zdanie) 
 
Laboratorium powinno potwierdzić, że jest w stanie prawidłowo realizować wybraną metodę 
znormalizowaną, w zamierzonym celu. Weryfikacja ta powinna być powtórzona jeśli metoda 
znormalizowana się zmieni.  
 Proces wymagany w celu dostarczenia obiektywnego dowodu na to, że laboratorium 
jest kompetentne w zakresie realizacji znormalizowanej metody zgodnie z ustalonymi 
parametrami metody opisano poniżej. 
 Badanie wykraczające poza pierwotny zakres wymaga powtórnej walidacji zgodnie z 
5.4.3. (np. wykrywanie w nowej roślinie żywicielskiej). Jeśli laboratorium dokonuje 
znaczącej zmiany w stosunku do metody znormalizowanej, metoda powinna być 
zwalidowana ponownie. Weryfikację można przeprowadzić również poprzez uczestnictwo w 
badaniach biegłości lub porównaniach międzylaboratoryjnych  (badania 
międzylaboratoryjne), pod warunkiem że pozwoli to na spełnienie wymagań określonych w 
tabeli 1.  

Wybór odczynnika może być krytyczny dla możliwości metody. Zmiana odczynnika 
(lub partii odczynnika) lub dostawcy odczynnika może wpływać na możliwości metody. W 
takim przypadku weryfikacja działania odczynnika powinna być dokonana poprzez 
porównanie z odczynnikiem używanym poprzednio lub zgodnie z tabelą 1, kolumny 1 i 2.  
 
Tabela 1. Wskazówki dotyczące weryfikacji parametrów walidacyjnych metody  
 
Czułość analityczna Specyficzność 

analityczna 
Powtarzalność Odtwarzalność 

Dokonaj analizy co 
najmniej 5-10 próbek na 
ustalonej granicy 
wykrywalności. Można to 
połączyć z oceną 
powtarzalności/odtwarzal
ności. 

Wybierz kilka z 
najbardziej odpowiednich 
organizmów docelowych 
(np. różne szczepy) i 
organizmów nie będących 
docelowymi. Badania 
powinny być 
przeprowadzone na 
średnim poziomie 
obecności organizmów. 

Wykonaj co najmniej 2 
eksperymenty z użyciem 
organizmu docelowego* 
na 3 poziomach jego 
obecności   
(niski+/średni/wysoki) 
przez tego samego 
analityka i na tym samym 
wyposażeniu, tego 
samego dnia.  

Wykonaj co najmniej 3 
eksperymenty z użyciem 
organizmu docelowego* 
na 3 poziomach jego 
obecności   
(niski+/średni/wysoki), 
ale w innym czasie, jeśli 
to możliwe przez różnych 
analityków, i jeśli jest to 
odpowiednie z użyciem 
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różnego wyposażenia 
* Można stosować sztuczne podpróbki utworzone z 1 próbki 
+ na granicy wykrywalności 
 
 
 
Proces weryfikacji (Rys. 2) 
 

(1) Zrealizuj walidowaną metodę  zgodnie z opisem lub z niewielkimi zmianami biorąc 
pod uwagę warunki lokalne (np. dostawcę odczynników lub wyposażenia, chyba że 
istnieją specjalne wymagania w tym zakresie w odniesieniu do walidowanej metody) 
w celu oszacowania czy laboratorium spełnia wartości parametrów określone jako 
dane walidacyjne  (patrz wskazówki w tabeli 1). Nie ma potrzeby weryfikowania 
selektywności.  

(2) Wyniki weryfikacji testu: 
- wartości parametrów metody nie są zbieżne: przejdź do punktu 3. 
- wartości parametrów metody są zbieżne: laboratorium może stosować metodę 

rutynowo – przejdź do punktu 4. 
(3) Jeśli odstępstwo od warunków opisanych dla walidowanej metody wpływa na wyniki 

badań, zbadaj przyczyny tego odstępstwa. Popraw, zweryfikuj metodę ponownie lub 
dokonaj rewalidacji jeśli jest wymagana, postępując zgodnie z procedurą opisaną w 
rozdziale “Walidacja metod”. Jeśli wartości parametrów metody nie są odpowiednie, 
zbadaj czy nie jest to spowodowane mało istotnymi zmianami, które zostały 
wprowadzone do metody. Jeśli tak nie jest, zasięgnij wskazówek na zewnątrz (np. 
skontaktuj się z autorem metody).   

(4) Zaprezentuj wyniki w raporcie z weryfikacji uwzględniając konkluzję, czy 
weryfikowana metoda spełnia wymagania określone w punkcie 1.  

(5) Korzystne może być zastosowanie formularza ‘Stwierdzenie weryfikacyjne’ 
przedstawionego w Dodatku 3. 

 
  
Niepewność pomiaru (ISO 17025, punkt 5.4.6) 
 
Laboratoria powinny starać się zidentyfikować wszystkie czynniki wpływające na 
niepewność metody, takie jak personel, wyposażenie i cechy biologiczne (tj. serotypy, 
patotypy). Jeśli możliwe, powinny być podjęte właściwe środki w celu skontrolowania tej 
niepewności. Jeśli nie są podejmowane żadne środki, należy udokumentować z jakiego 
powodu, a klient powinien być w pełni świadomy niepewności związanej z metodą. 

Chociaż w większości przypadków metody stosowane w diagnostyce agrofagów 
dostarczają wyników jakościowych, takie jakościowe wyniki mogą opierać się na pomiarach 
(dane morfometryczne, liczenie komórek). Pomiary takie mogą stanowić tylko jedną część 
procesu diagnostycznego, ale jeśli jest to krytyczne dla wyniku badania,  powinna być 
oszacowana niepewność.  
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Wybierz zwalidowaną (znormalizowaną) metodę 

Określ zmienione odczynniki chemiczne/warunki badawcze 

Wykonaj badanie 

Wartości 
zbieżne 

TAK

Zbadaj przyczyny 

nie

dostosuj 

TA

Zasięgnij 
wskazówek na        

zewnątrz 

Raport z weryfikacji 

Laboratorium może stosować metodę 
zgodnie z ustalonymi parametrami 

walidacyjnymi 

Laboratorium nie może stosować 
metody zgodnie z ustalonymi 
parametrami walidacyjnymi 

Określ, czy otrzymane wartości paramentów metody są 
takie same jak dla metody zwalidowanej 

NIE

TAK

NIE 

Rys. 2. Proces weryfikacji 
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5.5. Wyposażenie (ISO 17025, punkt 5.5) 
 
Patrz rozdział PM 7/84 o tym samym tytule. 
 
 
5.6. Materiały odniesienia (ISO 17025, punkt 5.5.3) 
 
Patrz rozdział PM 7/84 o tym samym tytule. 
 
 
5.7. Pobieranie próbek (ISO 17025, punkt 5.7). 
 
Patrz rozdział PM 7/84 o tym samym tytule. 
 

 
5.8. Postępowanie z próbkami  (ISO 17025, punkt 5.8) 
 
Patrz rozdział PM 7/84 o tym samym tytule. 
 
 
5.9. Zapewnienie jakości wyników (ISO 17025, punkt 5.9) 
 
Patrz rozdział PM 7/84 o tym samym tytule. 
 
 
6. Przedstawianie wyników 
 
Patrz Standard EPPO PM 7/77 „Dokumentowanie i przedstawianie wyników”. 
 
 
Materiały źródłowe  
 
AFNOR (1995). XP V03-111 Agricultural and Food Products Analysis. Protocol for the 
intra-laboratory evaluation of an alternative method of qualitative analysis against a reference 
method. Association Franc¸aise de Normalisation, La Plaine Saint-Denis (FR). 
 
EA (2008) EA-2 ⁄ 15 Requirements for the Accreditation of Flexible Scopes. 
http://www.eurolab.org/docs/EA/EA-2_15.pdf. European Association for Accreditation. 
[accessed on 16 September 2009.] 
 
Hughes KJD, Griffin RL, Tomlinson JA, Boonham N, Inman AJ & Lane C (2006) 
Development of a one step real-time PCR assay for diagnosis of Phytophthora ramorum. 
Phytopathology 96, 975–981. 
 
ISO⁄ IEC (2005) Standard 17025 General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories (available on http://www.iso.org). 
 
ISO (2003) ISO 16140 Microbiology of food and animal feeding stuffs Protocol for the 
validation of alternative methods (available on http://www.iso.org). 
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Petter F & Suffert M (2010) Survey on the use of tests mentioned in EPPO diagnostic 
protocols. Bulletin OEPP/EPPO Bulletin 40, 121–126. 
 
 
Dodatek 1 – Lista metod ujętych w protokołach diagnostycznych EPPO, 
które są szeroko stosowane (w przygotowaniu) 
 
Lista ta zostanie opracowana w konsultacjach z właściwymi panelami diagnostycznymi 
EPPO. 
 
Dodatek 2 – Procedura walidacji metody poprzez porównanie z „metodą 
znormalizowaną” 
 
Porównanie metody z „metodą znormalizowaną” powinno być przeprowadzone w 
następujący sposób: 
 Wykonaj 3 powtórzenia z organizmem docelowym i 3 powtórzenia z każdym z 
organizmów nie będących docelowymi, jak wskazano w tabeli 2. Próbki są badane 
równolegle z zastosowaniem tych 2 metod. Należy zauważyć, że procedura ta może nie mieć 
zastosowania do wszystkich dyscyplin, na przykład identyfikacji owadów na podstawie 
budowy morfologicznej.  
 Liczba próbek wskazana w tej tabeli została określona poprzez porównanie z 
opublikowanymi standardami, np. ISO 16140 Mikrobiologia żywności i pasz. Protokół 
walidacji metod alternatywnych (ISO, 2003) oraz AFNOR XP V03-111 Analiza produktów 
rolnych i żywności. Protokół wewnątrzlaboratoryjnej oceny alternatywnej metody analizy 
jakościowej w odniesieniu do metody referencyjnej (AFNOR, 1995). 
 Korelacja pomiędzy wynikami uzyskanymi z zastosowaniem metody 
znormalizowanej i nowej metody powinna być oceniona dla różnych poziomów obecności 
agrofaga.  Wyniki mogą być przedstawione jak podano w tabeli 3 wraz z kalkulacją 
względnych parametrów metody. 
 
Tabela 2. Minimalna liczba próbek wymagana do porównania metody z „metodą 
znormalizowaną” 
 
Rodzaj materiału  Poziom obecności organizmu 

Niski Średni Wysoki 

Izolaty czystych kultur organizmu docelowego 
lub próbki fortyfikowane organizmem 
docelowym 
 

10 7 5 

Izolaty czystych kultur organizmu nie będącego 
docelowym lub próbki fortyfikowane 
organizmem nie będącym docelowym 
 

- 22-44* - 

Próbka naturalnie porażona organizmem 
docelowym 
 

Właściwe serie rozcieńczeń są przygotowywane z użyciem 
15 próbek pozytywnych, uprzednio zidentyfikowanych z 
użyciem metody  znormalizowanej,   do uzyskania granicy 
wykrywalności metody znormalizowanej.   
 

* Całkowita liczba próbek z organizmem nie będącym docelowym nie może przekraczać podwójnej liczby 
próbek z organizmem docelowym. 
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Dodatek 3 - Stwierdzenie walidacyjne 
 
Nazwa metody: 
 
Zakres metody: 
 
Komentarz dodatkowy: 
 
Dokumentacja dotycząca przydatności metody i wymagań jakie metoda powinna spełniać są 
dostępne w laboratorium. Dokumentacja obejmuje książki laboratoryjne i inne informacje jak 
pokazano poniżej, z których wynika jak przeprowadzono walidację w tym badaniu. 
 

Parametry walidacyjne metody                       A     B     C     D     
Miejsce przechowywania 
dokumentacji 

 
Czułość analityczna 
Specyficzność analityczna 
Selektywność (o ile jest to odpowiednie) 
Powtarzalność 
Odtwarzalność 
 

 

      
A = dane z własnych eksperymentów laboratorium 
B = dane z badań biegłości lub porównań międzylaboratoryjnych 
C = informacje od producenta 
D = informacje ze źródeł zewnętrznych (literatura itp.) 
Inne informacje (dowolnie) 
 

 

 
 
Tabela 3.  Przykładowe wyniki korelacji pomiędzy metodą znormalizowaną i nową metodą 
 
 Metoda  znormalizowana 

Nowa 
metoda 

 + - Suma 

+           69 
  

         3 72 
PA PD 

-             6 
ND NA 

        12 18 
  

Suma 75 15 90 

 
Tabelę 3 przyjęto za Hughes et al., 2006; Liczby podane w tabeli są przykładowe. 
PA, dodatnia zgodność; PD, dodatnia niezgodność; ND, ujemna niezgodność; NA, ujemna 
zgodność. 
Wyniki pozytywne (+) i negatywne (-) dla 90 próbek badanych z zastosowaniem obydwu 
metod, ilustrujące czułość diagnostyczną [PA/(PA+ND)], specyficzność diagnostyczną 
(NA/NA+PD)) i względną dokładność (PA+NA)/PA+PD+ND+NA). Czułość diagnostyczna  
= 92%; specyficzność diagnostyczna = 80%; względna dokładność = 90%. 
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 Miejsce przechowywania dokumentacji 

Czułość diagnostyczna  

Specyficzność diagnostyczna  

 
Na podstawie powyższych ustaleń z walidacji metody uznaje się, że metoda jest przydatna do zastosowania w 
zamierzonym celu.  
 
Nazwisko dużymi literami: Stanowisko w laboratorium:  

Podpis: Data:   

Nazwisko dużymi literami: Stanowisko w laboratorium:  

Podpis: Data:   

 
 
Dodatek 4 – Stwierdzenie weryfikacyjne 
 
Nazwa metody: 
 
Metoda znormalizowana: 
 
Zakres metody znormalizowanej: 
 
Mało istotne zmiany: 
 
Dokumentacja dotycząca przydatności metody i wymagań jakie metoda powinna spełniać są 
dostępne w laboratorium. Dokumentacja obejmuje książki laboratoryjne i inne informacje,  
które wskazują jak przeprowadzono weryfikację w tym badaniu. 
 

Parametry walidacyjne 
metody                               

Wartości dla metody 
znormalizowanej 

Spełnia wymagania dla 
metody znormalizowanej 
tak/nie 

Miejsce przechowywania 
dokumentacji 

 
Czułość analityczna 
Specyficzność  
analityczna 
Powtarzalność 
Odtwarzalność 
 

 

 
Na podstawie powyższych ustaleń z weryfikacji metody uznaje się, że metoda jest przydatna do zastosowania w 
zamierzonym celu. 
 
Nazwisko dużymi literami: 
 

Stanowisko w laboratorium: 

Podpis: 
 

Data: 

Nazwisko dużymi literami: 
 

Stanowisko w laboratorium: 

Podpis: 
 

Data: 
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Dodatek 5 – Tabele zawierające szczegółowe wskazówki dotyczące procesu 
walidacji z podziałem na dziedziny (bakteriologia, botanika, entomologia, 
mikologia, nematologia i wirusologia) 
 
Tabela 4.  Bakteriologia 
 
Liczby zamieszczone w poniższych tabelach są oparte na doświadczeniach ekspertów z Paneli 
EPPO zajmujących się diagnostyką, w  zakresie walidacji. Zważywszy na kombinację 
agrofag/roślina mogą być niezbędne odstępstwa od poniższych wytycznych. W takim 
przypadku należy udokumentować przyczyny odstępstwa.  
 
 
Technika ekstrakcji docelowego organizmu z matrycy 
Uwaga. Ekstrakcja jest zawsze walidowana poprzez badanie. 
 
Czułość analityczna Za pomocą techniki powinna być możliwa ekstrakcja żywych 

komórek docelowej bakterii z materiału stanowiącego próbkę, tak by 
umożliwi ć skuteczne wykrycie. Dokonaj ekstrakcji z co najmniej 3 
próbek na wysokim/średnim/niskim poziomie kontaminacji.  
Próbki mogą składać się z jawnie porażonego materiału 
(diagnostyka) lub mogą być przygotowane przez dodanie 
porażonego materiału zawierającego bakterie docelowe o znanej 
koncentracji do materiału stanowiącego próbkę (wykrywanie 
porażenia utajonego lub kontaminacji). 
 

Specyficzność 
analityczna  

Parametr ten nie ma zastosowania. Ekstrakcja docelowego 
organizmu z próbki z definicji nie jest specyficzna.  
 

Selektywność Parametr ten nie ma zastosowania. Ekstrakcja docelowego 
organizmu z próbki z definicji nie jest selektywna.  
 

Powtarzalność Przeprowadź ekstrakcję na 8 powtórzonych próbkach. W celu 
wykrycia porażenia utajonego powtarzalność powinna być 
zwalidowana na granicy czułości analitycznej. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych 
dniach, z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie.  

 
 
Techniki molekularne, np. hybrydyzacja, PCR i real time PCR 
Uwaga. Ten etap obejmuje również techniki izolacji DNA z materiału stanowiącego próbkę 
 
Czułość analityczna Dokonaj analizy co najmniej 3 serii sfortyfikowanych ekstraktów 

próbki w zakresie 10-106 komórek docelowego organizmu na ml.  

Preferowanym sposobem jest wykonanie dziesięciokrotnych 
rozcieńczeń zawiesiny komórek docelowej bakterii w ekstraktach z 
próbki. Określ najniższą gęstość komórek, przy której wynik jest 
pozytywny.  
Jeśli po wykonaniu 3 serii nie uzyska się zgodnych wyników, należy 
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przygotować i przebadać dodatkowe serie. 
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów metody, które powinny być skrupulatnie określone i 
wystandaryzowane, np. rodzaj odczynników do PCR (w 
szczególności polimerazy DNA) i warunki cyklu PCR. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Dokonaj analizy (i) szczepów docelowej bakterii różnorodnych 
genetycznie, o różnym pochodzeniu geograficznym i żywicielskim 
oraz (ii) zestawu bakterii nie będących docelowymi, w 
szczególności tych, które mogą być związane z materiałem 
stanowiącym próbkę. Użyj zawiesiny bakterii z czystej kultury o 
gęstości średnio 106 komórek w ml. 
Dodatkowo, wyniki badania mogą być uzupełnione przez  
porównanie ‘in silico’  sekwencji sond/primerów z sekwencjami z 
bibliotek genowych. 
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość metody na zmiany materiału 
stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych odmian 
rośliny żywicielskiej. 
  

Powtarzalność Dokonaj analizy 8 powtórzeń sfortyfikowanych ekstraktów próbki 
na średnim/niskim poziomie kontaminacji. W celu wykrycia 
porażenia utajonego, powtarzalność powinna być zwalidowana na 
granicy czułości analitycznej. Taka ocena dostarczy informacji na 
temat poziomu niepewności wyników badania. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie.  

 
 
Techniki serologiczne: IF, ELISA 
 
Czułość analityczna Dokonaj analizy co najmniej 3 serii sfortyfikowanych ekstraktów 

próbki w zakresie 102- 106 komórek docelowego organizmu na ml.  

Preferowanym sposobem jest wykonanie dziesięciokrotnych 
rozcieńczeń zawiesiny komórek docelowej bakterii w ekstraktach z 
próbki. 
Określ najniższą gęstość komórek, przy której wynik jest pozytywny 
przy rozcieńczeniu roboczym przeciwciał/antygenu.  Jeśli po 
wykonaniu 3 serii nie uzyska się zgodnych wyników, należy 
przygotować i przebadać dodatkowe serie. 
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów metody, które powinny być skrupulatnie określone i 
wystandaryzowane, np. liczba przeglądanych pól widzenia 
mikroskopu w teście IF i wartość progowa gęstości optycznej (OD) 
w teście ELISA. 
 
 

Specyficzność Określ specyficzność przeciwciał z użyciem (i) szczepów docelowej 
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analityczna  bakterii różnorodnych genetycznie, o różnym pochodzeniu 
geograficznym i żywicielskim oraz (ii) zestawu bakterii nie 
będących docelowymi, w szczególności tych, które mogą być 
związane z materiałem stanowiącym próbkę. 
Użyj zawiesiny bakterii z czystej kultury o gęstości średnio 106 
komórek w ml i przeciwciał/antygenu w rozcieńczeniu roboczym. 
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość metody na zmiany materiału 
stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych odmian 
rośliny żywicielskiej. 
  

Powtarzalność Dokonaj analizy 8 powtórzeń sfortyfikowanych ekstraktów próbki 
na średnim/niskim poziomie kontaminacji. W celu wykrycia 
porażenia utajonego, powtarzalność powinna być zwalidowana na 
granicy czułości analitycznej. Taka ocena dostarczy informacji na 
temat poziomu niepewności wyników badania. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma  to zastosowanie.  

 
 
Techniki hodowlane: selektywna izolacja 
 
Czułość analityczna Dokonaj analizy co najmniej 3 serii sfortyfikowanych ekstraktów 

próbki w zakresie 10 - 106 komórek docelowego organizmu na ml.  

Preferowanym sposobem jest wykonanie dziesięciokrotnych 
rozcieńczeń zawiesiny komórek docelowej bakterii w ekstraktach z 
próbki. Określ najniższą gęstość komórek, przy której wynik jest 
pozytywny.   
Jeśli po wykonaniu 3 serii nie uzyska się zgodnych wyników, należy 
przygotować i przebadać dodatkowe serie. 
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów metody, które powinny być skrupulatnie określone i 
wystandaryzowane, np. rodzaj odczynników do przygotowania 
podłoża (w szczególności antybiotyków i odczynników do 
przygotowania roztworu wyjściowego) oraz warunki inkubacji. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Określ specyficzność podłoża hodowlanego z użyciem (i) szczepów 
docelowej bakterii różnorodnych genetycznie, o różnym 
pochodzeniu geograficznym i żywicielskim oraz (ii) zestawu 
bakterii nie będących docelowymi, w szczególności tych, które 
mogą być związane z materiałem stanowiącym próbkę. 
Użyj zawiesiny bakterii z czystej kultury o gęstości średnio 106 
komórek w ml i dokonaj analizy drogą rozcieńczeń płytkowych. 
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość metody na zmiany materiału 
stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych odmian roślin 
żywicielskich. 
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Powtarzalność Dokonaj analizy 8 powtórzeń sfortyfikowanych ekstraktów próbki 
na średnim/niskim poziomie kontaminacji. W celu wykrycia 
porażenia utajonego, powtarzalność powinna być zwalidowana na 
granicy czułości analitycznej. Taka ocena dostarczy informacji na 
temat poziomu niepewności wyników badania. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 

 
Testy biologiczne: selektywne wzbogacanie w roślinie żywicielskiej 
 
Czułość analityczna Dokonaj analizy co najmniej 3 serii sfortyfikowanych ekstraktów 

próbki w zakresie 102 - 106 komórek docelowego organizmu na ml.  

Preferowanym sposobem jest wykonanie dziesięciokrotnych 
rozcieńczeń zawiesiny komórek docelowej bakterii w ekstraktach z 
próbki. Określ najniższą gęstość komórek, przy której wynik jest 
pozytywny.  Oznacza to izolację z roślin  testowych wykazujących 
objawy porażenia lub bez objawów.  
Jeśli po wykonaniu 3 serii nie uzyska się zgodnych wyników, należy 
przygotować i przebadać dodatkowe serie. Czułość analityczna 
odnosi się do specyficznego zestawu parametrów metody, które 
powinny być skrupulatnie określone i wystandaryzowane, np. 
stadium rośliny testowej, metoda inokulacji i warunki inkubacji 
 

Specyficzność 
analityczna  

Określ specyficzność testu biologicznego z użyciem (i) szczepów 
docelowej bakterii różnorodnych genetycznie, o różnym 
pochodzeniu geograficznym i żywicielskim oraz (ii) zestawu 
bakterii nie będących docelowymi, w szczególności tych, które 
mogą być związane z materiałem stanowiącym próbkę. 
Użyj zawiesiny bakterii z czystej kultury o gęstości średnio 106 
komórek w ml.  
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość metody na zmiany materiału 
stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych odmian 
rośliny żywicielskiej, z uwzględnieniem odmian najpodatniejszych. 
  

Powtarzalność Dokonaj analizy 8 powtórzeń sfortyfikowanych ekstraktów próbki 
na średnim/niskim poziomie kontaminacji. W celu wykrycia 
porażenia utajonego, powtarzalność powinna być zwalidowana na 
granicy czułości analitycznej. Taka ocena dostarczy informacji na 
temat poziomu niepewności wyników badania. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie.  
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Test patogeniczności   
 
Czułość analityczna Parametr ten nie ma zastosowania w odniesieniu do testu 

patogeniczności, który z reguły jest wykonywany z użyciem 
zawiesiny bakterii o gęstości 106 komórek w ml. Jednakże, czułość 
analityczna może być brana pod uwagę, jeśli inokulowane są rośliny 
żywicielskie w różnych stadiach rozwojowych.  
 

Specyficzność 
analityczna  

Określ specyficzność testu patogeniczności z użyciem zestawu 
szczepów docelowej bakterii różnorodnych genetycznie, o różnym 
pochodzeniu geograficznym i żywicielskim oraz zestawu bakterii 
nie będących docelowymi, w szczególności tych, które mogą być 
związane z materiałem stanowiącym próbkę. 
Użyj zawiesiny bakterii z czystej kultury o gęstości średnio 106 
komórek w ml. Wynik pozytywny oznacza wystąpienie objawów i 
reizolację docelowej bakterii (postulaty Kocha). 
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość testu patogeniczności z użyciem 
różnych odmian rośliny żywicielskiej. 
  

Powtarzalność Dokonaj analizy 3 powtórzeń zestawu szczepów docelowej bakterii 
wykazujących zmienność w testach identyfikacyjnych i wirulencji.  
Użyj zawiesiny o gęstości średnio 106 komórek w ml. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i na różnym wyposażeniu, o ile ma to zastosowanie.  

 
Techniki fingerpr int: profil białkowy, profil kwasów tłuszczowych i profil DNA   
 
Czułość analityczna Określ minimalną liczbę bakterii zebranych z wybranych podłoży 

hodowlanych umożliwiającą przeprowadzenie wiarygodnej analizy. 
Parametry metody powinny być precyzyjnie określone i 
wystandaryzowane, np. podłoże hodowlane, stadium kultury 
odpowiednie do zebrania komórek.  
 

Specyficzność 
analityczna  

Określ specyficzność techniki fingerprint z użyciem (i) szczepów 
docelowej bakterii różnorodnych genetycznie, o różnym 
pochodzeniu geograficznym i żywicielskim oraz (ii) zestawu 
bakterii nie będących docelowymi, w szczególności tych, które 
mogą być związane z materiałem stanowiącym próbkę. 
Zapewnij markery do rozróżniania podgatunków i patowarów. 
  

Selektywność Nie ma zastosowania.  
  

Powtarzalność Dokonaj analizy 3 powtórzeń ekstraktu białek/kwasów 
tłuszczowych/DNA. 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie.  
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Tabela 5. Botanika 
 
Liczby zamieszczone w poniższych tabelach są oparte na doświadczeniach ekspertów z Paneli 
EPPO zajmujących się diagnostyką, w  zakresie walidacji. Zważywszy na kombinację 
agrofag/roślina mogą być niezbędne odstępstwa od poniższych wytycznych. W takim 
przypadku należy udokumentować przyczyny odstępstwa.  
 
 
Technika ekstrakcji docelowego organizmu z matrycy 
Uwaga. Ekstrakcja jest zawsze walidowana poprzez badanie. 
 
Czułość analityczna Określ procent nasion chwastów, które są wykrywane za pomocą 

technik ekstrakcji.  
 

Specyficzność 
analityczna 
 

Nie ma zastosowania. 
 

Selektywność Nie ma zastosowania. 
 

Powtarzalność Co najmniej 8 próbek z partii nasion lub ziarna, produktów 
roślinnych do celów ekstrakcji tego samego docelowego organizmu.  
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie.  

 
Techniki morfologiczne i morfometryczne do celów identyfikacji 
 
Czułość analityczna Ustalić najmniejszą ilość docelowego organizmu (nasion lub roślin) 

umożliwiającą przeprowadzenie wiarygodnej analizy. Najmniejsza 
ilość docelowego organizmu zależy od stanu próbki (dobry do 
bardzo złego), stadium rozwojowego, znanej zmienności 
wewnątrzgatunkowej, trudności w interpretacji cech, itp. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź metodę w odniesieniu do morfologicznie podobnych 
organizmów docelowych i nie będących docelowymi. 
 

Selektywność Nie ma zastosowania. 
 

Powtarzalność Przynajmniej 8 identyfikacji tego samego docelowego organizmu 
(nasiona lub rośliny) stanowiącego próbkę ślepą, w obrębie wielu 
morfologicznie podobnych organizmów docelowych i nie będących 
docelowymi. Badanie próbki ślepej może być przeprowadzone w 
następujący sposób: ten sam organizm docelowy jest przedstawiony 
do oceny łącznie z organizmami nie będącymi docelowymi. Jest to 
powtórzone 8 razy, a w poszczególnych powtórzeniach mogą mieć 
zastosowanie różne organizmy nie będące docelowymi. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 
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Tabela 6.  Entomologia 
 
Liczby zamieszczone w poniższych tabelach są oparte na doświadczeniach ekspertów z Paneli 
EPPO zajmujących się diagnostyką, w  zakresie walidacji. Zważywszy na kombinację 
agrofag/roślina mogą być niezbędne odstępstwa od poniższych wytycznych. W takim 
przypadku należy udokumentować przyczyny odstępstwa.  
 
 
Technika ekstrakcji docelowego organizmu z matrycy 
Uwaga. Ekstrakcja jest zawsze walidowana poprzez badanie. 
 
Czułość analityczna Ekstrakcja owadów: o ile ma zastosowanie, określ procent owadów, 

który jest wykrywany za pomocą techniki ekstrakcji.  
Ekstrakcja DNA: walidacja jest zawarta w opisie dot. walidacji 
metod molekularnych. 
 

Specyficzność 
analityczna 

Nie ma zastosowania. 

Selektywność Nie ma zastosowania. 
 

Powtarzalność Nie ma zastosowania. 
 

Odtwarzalność Nie ma zastosowania. 
 

 
Techniki morfologiczne i morfometryczne do celów identyfikacji 
 
Czułość analityczna O ile jest to możliwe, ustal najmniejszą liczbę osobników lub cech 

umożliwiającą przeprowadzenie wiarygodnej analizy z 
zastosowaniem co najmniej 3 powtórzeń. Najmniejsza liczba 
docelowych osobników zależy od stanu próbki (dobry do bardzo 
złego), stadium rozwojowego, znanej zmienności 
wewnątrzgatunkowej, trudności w interpretacji cech, itp. 
 

Specyficzność 
analityczna  

O ile jest to możliwe, sprawdź metodę w odniesieniu do 
morfologicznie podobnych organizmów docelowych i nie będących 
docelowymi. 
 

Selektywność Nie ma zastosowania. 
 

Powtarzalność Co najmniej 8 identyfikacji tego samego preparatu organizmu 
docelowego stanowiącego próbkę ślepą, w obrębie wielu 
morfologicznie podobnych organizmów nie będących docelowymi. 
Badanie próbki ślepej może być przeprowadzone w następujący 
sposób: okaz  docelowy jest przedstawiony do oceny łącznie z 
okazami  nie będącymi docelowymi. Jest to powtórzone 8 razy, a w 
poszczególnych powtórzeniach mogą mieć zastosowanie różne 
okazy nie będące docelowymi. 
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Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 

 
Techniki molekularne, np. hybrydyzacja, PCR 
 
Uwaga. Ten etap obejmuje również techniki izolacji DNA z materiału stanowiącego próbkę. 
 
Czułość analityczna Przygotuj odpowiednią liczbę osobników. Liczba ta jest zmienna, 

zależna od rodzaju, gatunku i stadium. Określ najmniejszą liczbę 
osobników lub części osobników, która ma być wykryta.  
Wykonaj co najmniej 3 eksperymenty. Jeśli po wykonaniu 3 serii nie 
uzyska się zgodnych wyników, należy przygotować i przebadać 
dodatkowe serie.  
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów badania, które powinny być skrupulatnie określone i 
wystandaryzowane, np. rodzaj odczynników do PCR (w 
szczególności polimerazy DNA) i warunki cyklu PCR. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź metodę co najmniej raz w odniesieniu do organizmu(ów) 
docelowych, różnorodnych genetycznie, o różnym pochodzeniu 
geograficznym i żywicielskim, oraz w odniesieniu do odpowiednich 
organizmów nie będących docelowymi, w szczególności tych, które 
mogą być związane z materiałem stanowiącym próbkę. 
Dodatkowo, wyniki badania mogą być uzupełnione przez 
porównanie  „in silico” sekwencji sond/primerów z sekwencjami z 
bibliotek genowych.  
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość metody na zmiany materiału 
stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych odmian 
rośliny żywicielskiej. 
 

Powtarzalność Przeanalizuj 1 próbkę dla każdego z dwóch poziomów obecności 
docelowego organizmu (na granicy wykrywalności  i powyżej 
granicy wykrywalności) z zastosowaniem co najmniej  8 powtórzeń 
ekstraktu próbki. 
Taka ocena dostarczy informacji na temat poziomu niepewności 
wyników badania. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 
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Tabela 7.  Mikologia 
 
Liczby zamieszczone w poniższych tabelach są oparte na doświadczeniach ekspertów z Paneli 
EPPO zajmujących się diagnostyką, w  zakresie walidacji. Zważywszy na kombinację 
agrofag/roślina mogą być niezbędne odstępstwa od poniższych wytycznych. W takim 
przypadku należy udokumentować przyczyny odstępstwa.  
 
 
Technika ekstrakcji/izolacji/wyłapania docelowego organizmu z matrycy 
 
Uwaga. Ekstrakcja jest zawsze walidowana poprzez badanie. 
 
Czułość analityczna Za pomocą techniki powinna być możliwa 

ekstrakcja/izolacja/wyłapanie wystarczającej ilości docelowego 
organizmu, tak by umożliwi ć jego wyhodowanie i dalszą analizę.  
Jeśli jest to możliwe, określ poprzez wymieszanie zdrowej i 
porażonej tkanki najniższą ilość chorej tkanki lub wykazującej cechy 
charakterystyczne, którą należy wyłożyć na pożywkę lub 
zidentyfikować w celu dokonania wiarygodnej analizy. Dokonaj 
ekstrakcji/izolacji/wyłapania docelowego organizmu z co najmniej 3 
próbek (próbek porażonych naturalnie lub w sposób sztuczny). 
Może to obejmować procedurę obmywania i membrany do 
wyłapywania zarodników. 
 

Specyficzność 
analityczna 

Parametr ten nie ma zastosowania. Ekstrakcja docelowego 
organizmu z próbki z definicji nie jest specyficzna.  
 

Selektywność Parametr ten nie ma zastosowania. Ekstrakcja docelowego 
organizmu z próbki z definicji jest nieselektywna.  
 

Powtarzalność Użyj jednej próbki z niską koncentracją docelowego organizmu i 
wykonaj 8 podpróbek (ekstrakcji). Oceń efektywność ekstrakcji za 
pomocą właściwej metody badawczej. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 

 
Techniki morfologiczne i morfometryczne do celów identyfikacji 
 
Czułość analityczna Ustalić najmniejszą liczbę cech umożliwiającą przeprowadzenie 

wiarygodnej analizy z zastosowaniem co najmniej 3 powtórzeń, o ile 
jest to możliwe. Najmniejsza liczba cech zależy od stanu próbki 
(dobry do bardzo złego), stadium rozwojowego, znanej zmienności 
wewnątrzgatunkowej, trudności w interpretacji cech, itp. 
 
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź metodę w odniesieniu do morfologicznie podobnych 
organizmów docelowych i nie będących docelowymi. 
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Selektywność Nie ma zastosowania. 
 

Powtarzalność Co najmniej 8 identyfikacji preparatu docelowego organizmu 
stanowiącego próbkę ślepą, w obrębie wielu morfologicznie 
podobnych organizmów docelowych i nie będących docelowymi. 
Badanie próbki ślepej może być przeprowadzone w następujący 
sposób: ten sam preparat organizmu docelowego jest przedstawiony 
do oceny łącznie z preparatami organizmów nie będących 
docelowymi. Jest to powtórzone 8 razy, a w poszczególnych 
powtórzeniach mogą mieć zastosowanie różne preparaty 
organizmów nie będących docelowymi. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 

 
Techniki molekularne, np. hybrydyzacja, PCR 
Uwaga. Ten etap obejmuje również metody izolacji DNA z materiału stanowiącego próbkę. 
 
Czułość analityczna Określ minimalną ilość docelowego organizmu (np. liczba konidiów 

lub waga materiału porażonego w materiale zdrowym), z którego 
można uzyskać wykrywalną ilość DNA. Wykonaj co najmniej 3 
eksperymenty z 8 seryjnymi rozcieńczeniami, najlepiej w DNA 
rośliny żywicielskiej. Jeśli po wykonaniu 3 serii nie uzyska się 
zgodnych wyników, należy przygotować i przebadać dodatkowe 
serie.   
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów metody, które powinny być skrupulatnie określone i 
wystandaryzowane, np. rodzaj odczynników do PCR (w 
szczególności polimerazy DNA) i warunki cyklu PCR. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdzić metodę co najmniej raz w odniesieniu do organizmów 
docelowych i odpowiednich organizmów nie będących docelowymi 
(np. grzyby bliskie filogenetycznie), które mogą być obecne w 
próbce i ekstrakcie z próbki. 
Dodatkowo, wyniki badania mogą być uzupełnione przez  
porównanie ‘in silico’   sekwencji sond/primerów z sekwencjami z 
bibliotek genowych. 
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość metody na zmiany materiału 
stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych odmian 
rośliny żywicielskiej. 
 

Powtarzalność Wykonaj 3 eksperymenty powyżej i na granicy wykrywalności, z 
zastosowaniem co najmniej 8 powtórzeń. Może to dostarczyć 
informacji na temat poziomu pewności pomiaru. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 
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Techniki serologiczne: ELISA 
 
Czułość analityczna Określ, na podstawie co najmniej 3 eksperymentów, granicę 

wykrywalności, np. liczbę konidiów lub wagę materiału porażonego 
w materiale zdrowym. Określ wartość progową, przy której ustala 
się poprawną diagnozę (zwykle zawiera się ona pomiędzy 2-3 krotną 
wartością kontroli negatywnej). Jeśli po wykonaniu 3 serii nie 
uzyska się zgodnych wyników, należy przygotować i przebadać 
dodatkowe serie. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź raz w stosunku do zakresu spokrewnionych organizmów 
docelowych i odpowiednich organizmów nie będących organizmami 
docelowymi (np. grzyby bliskie filogenetycznie), które mogą być 
obecne w próbce lub ekstrakcie z próbki. 
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość metody na zmiany materiału 
stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych odmian 
rośliny żywicielskiej. 
  

Powtarzalność Wykonaj 3 eksperymenty powyżej i na granicy wykrywalności z 
zastosowaniem co najmniej 8 powtórzeń, tego samego dnia/ przez 
tego samego analityka/ z użyciem tej samej pożywki. Ocena ta 
dostarczy informacji na temat poziomu niepewności wyników 
badania. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 

 
Testy biologiczne: testy pułapkowe 
 
Czułość analityczna Określ ilość matrycy lub ekstraktu matrycy (np. ilość gramów liści, 

gleby) niezbędną do wywołania objawów chorobowych.  Wykonaj 3 
eksperymenty z 8 seriami rozcieńczeń na 10 roślinach.  
Jeśli po wykonaniu 3 serii nie uzyska się zgodnych wyników, należy 
przygotować i przebadać dodatkowe serie. 
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów metody, które powinny być skrupulatnie zdefiniowane i 
wystandaryzowane, tj. stadium rośliny testowej, metoda inokulacji i 
warunki inkubacji. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Określ specyficzność testu biologicznego z użyciem (i) szczepów 
docelowych grzybów różnorodnych genetycznie, o różnym 
pochodzeniu geograficznym oraz (ii) zestawu grzybów nie będących 
docelowymi, w szczególności tych, związanych z materiałem 
stanowiącym próbkę. 
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość testu patogeniczności na zmiany 
materiału stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych 
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odmian rośliny żywicielskiej. 
 

Powtarzalność Wykonaj 3 eksperymenty powyżej i z minimalną ilością inokulum 
zdolną do wywołania objawów, w co najmniej 8 powtórzeniach.  
W celu wykrycia porażenia utajonego, powtarzalność powinna być 
zwalidowana na granicy czułości analitycznej. Ocena ta dostarczy 
informacji na temat poziomu niepewności wyników badania. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych 
dniach, o ile ma to zastosowanie. 
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Tabela 8. Nematologia 
 
Liczby zamieszczone w poniższych tabelach są oparte na doświadczeniach ekspertów z Paneli 
EPPO zajmujących się diagnostyką, w  zakresie walidacji. Zważywszy na kombinację 
agrofag/roślina mogą być niezbędne odstępstwa od poniższych wytycznych. W takim 
przypadku należy udokumentować przyczyny odstępstwa.  
 
 
Technika ekstrakcji docelowego organizmu z matrycy 
 
Uwaga. Ekstrakcja jest zawsze walidowana poprzez badanie. 
 
Czułość analityczna Określ procent nicieni, które są wykrywane za pomocą techniki 

ekstrakcji, na podstawie badania co najmniej trzech próbek. 
 

Specyficzność 
analityczna  
 

Nie ma zastosowania. 

Selektywność Oceń selektywność metody z uwzględnieniem różnych matryc (np. 
różne rodzaje gleby w przypadku ekstraktorów cyst). 
 

Powtarzalność Użyj jednej próbki zawierającej docelowy organizm i wykonaj 8 
podpróbek (ekstrakcji). Przy użyciu odpowiedniej metody 
badawczej oceń, czy procent osobników wyekstrahowanych z 
poszczególnych podpróbek mieści się w tym samym zakresie.  
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to 
możliwe, przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w 
różnych dniach i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to 
zastosowanie. 

 
Techniki morfologiczne i morfometryczne do celów identyfikacji 
 
Czułość analityczna Ustal najmniejszą liczbę osobników umożliwiającą 

przeprowadzenie wiarygodnej identyfikacji, z zastosowaniem co 
najmniej trzech powtórzeń, o ile jest to możliwe. Najmniejsza liczba 
osobników docelowego organizmu zależy od stanu próbki (dobry do 
bardzo złego), stadium rozwojowego, znanej zmienności 
wewnątrzgatunkowej, trudności w interpretacji cech, itp.  
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź metodę w odniesieniu do morfologicznie podobnych 
organizmów docelowych i nie będących docelowymi. 
 

Selektywność Nie ma zastosowania. 
 

Powtarzalność Co najmniej 8 identyfikacji tego samego preparatu organizmu 
stanowiącego próbkę ślepą, w obrębie wielu morfologicznie 
podobnych organizmów docelowych i nie będących docelowymi. 
Badanie próbki ślepej może być przeprowadzone w następujący 
sposób: ten sam preparat organizmu docelowego jest przedstawiony 
do oceny łącznie z preparatami kilku organizmów nie będących 
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docelowymi. Jest to powtórzone 8 razy, a w poszczególnych 
powtórzeniach mogą mieć zastosowanie preparaty organizmów nie 
będących docelowymi.  
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to 
możliwe, przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w 
różnych dniach i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to 
zastosowanie. 

 
Techniki molekularne, np. hybrydyzacja, PCR 
Uwaga. Etap ten obejmuje także techniki izolacji DNA z materiału stanowiącego próbkę. 
 
Czułość analityczna Przygotuj odpowiednią liczbę osobników. Liczba ta jest zmienna i 

zależy od rodzaju, gatunku i stadium rozwojowego. Określ 
najmniejszą liczbę osobników lub części osobników, którą należy 
wykryć i zidentyfikować. Wykonaj co najmniej 3 eksperymenty. 
Jeśli po wykonaniu trzech serii nie uzyska się zgodnych wyników, 
należy przygotować i przebadać dodatkowe serie. 
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów metody, które powinny być skrupulatnie zdefiniowane i 
wystandaryzowane, np. rodzaj odczynników do PCR (w 
szczególności polimeraza DNA) i warunki cyklu PCR.  
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź metodę co najmniej raz w odniesieniu do organizmu(ów) 
docelowych, różnorodnych genetycznie, o różnym pochodzeniu 
geograficznym i żywicielskim, oraz odpowiednich organizmów nie 
będących docelowymi, w szczególności tych, które mogą być 
związane z materiałem stanowiącym próbkę. 
Dodatkowo, wyniki badań mogą być uzupełnione poprzez 
porównanie  „in silico”  sekwencji sond/primerów z sekwencjami z 
bibliotek genowych.  
 

Selektywność Nie dotyczy identyfikacji nicieni, jako że zostały one uprzednio 
wyizolowane z matrycy. Jeśli PCR jest stosowany jako metoda 
wykrywania, należy określić niewrażliwość metody na zmianę 
matrycy (np. gleba, rośliny). 
 

Powtarzalność Przeanalizuj 1 próbkę dla każdego z dwóch poziomów obecności 
docelowego organizmu (na granicy wykrywalności  i powyżej 
granicy wykrywalności), z zastosowaniem co najmniej  8 powtórzeń 
ekstraktu próbki. 
Taka ocena dostarczy informacji na temat poziomu niepewności 
wyników. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to 
możliwe, przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w 
różnych dniach i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to 
zastosowanie. 
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Techniki biochemiczne : np. elektroforeza enzymów, profil białek 
Uwaga. Etap ten  obejmuje także przygotowanie próbki. 
 
Czułość analityczna Określ najmniejszą liczbę osobników, które powinny być wykryte w 

celu umożliwienia przeprowadzenia wiarygodnej analizy, z 
zastosowaniem co najmniej trzech próbek, o ile jest to możliwe. 
Najmniejsza liczba osobników docelowego organizmu zależy od 
stanu próbki (dobry do bardzo złego), stadium rozwojowego, znanej 
zmienności wewnątrzgatunkowej, trudności w interpretacji cech, itp.  
Parametry metody powinny być skrupulatnie zdefiniowane i 
wystandaryzowane. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź metodę w odniesieniu do organizmu(ów) docelowych oraz 
rodzajów lub gatunków organizmów nie będących docelowymi. 
 

Selektywność Nie ma zastosowania. 
 

Powtarzalność 1 próbka dla każdego z dwóch poziomów obecności organizmu: 
powyżej  i dla najmniejszej liczby osobników. Co najmniej 8 
powtórzeń tego samego ekstraktu próbki. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to 
możliwe, przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w 
różnych dniach i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to 
zastosowanie. 

 

Test biologiczny: łącznie z metodą pułapkową i testem patogeniczności.  
 
Czułość analityczna Określ minimalną liczbę osobników zdolną do wywołania objawów 

lub namnożenia się w materiale roślinnym, z zastosowaniem co 
najmniej trzech powtórzeń, o ile jest to możliwe.  
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów metody, które powinny być skrupulatnie zdefiniowane i 
wystandaryzowane, tj. stadium rośliny testowej, metoda inokulacji.  
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź metodę w odniesieniu do szeregu organizmów 
docelowych.  
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość metody na zmiany materiału 
stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych odmian 
rośliny żywicielskiej. 
 

Powtarzalność Zastosuj co najmniej trzy powtórzenia z użyciem minimalnej liczby 
osobników zdolnych do wywołania objawów. Taka ocena ta 
dostarczy informacji na temat poziomu niepewności wyników 
badania.  
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to 
możliwe, przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w 
różnych dniach i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to 
zastosowanie. 
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Tabela 9. Wirusologia 
Niniejsza tabela obejmuje wirusy, wiroidy i fitoplazmy. 
 
Liczby zamieszczone w poniższych tabelach są oparte na doświadczeniach ekspertów z Paneli 
EPPO zajmujących się diagnostyką, w  zakresie walidacji. Zważywszy na kombinację 
agrofag/roślina mogą być niezbędne odstępstwa od poniższych wytycznych. W takim 
przypadku należy udokumentować przyczyny odstępstwa.  
 
 
Technika ekstrakcji docelowego obiektu z matrycy (materiał genetyczny/ organizm) 
 
Uwaga. Ekstrakcja jest zawsze walidowana poprzez badanie. 
 
Czułość analityczna Za pomocą techniki powinno być możliwe wyekstrahowanie 

wystarczającej ilości docelowego obiektu lub jego DNA/RNA/białek 
z właściwej badanej próbki. Wyizoluj docelowy obiekt z co najmniej 
3 próbek. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Parametr ten nie ma zastosowania. Ekstrakcja docelowego 
organizmu z próbki z definicji nie jest specyficzna.  
 

Selektywność Zbadaj selektywność ekstrakcji, zgodnie z opisem dla czułości, z 
użyciem różnych odmian rośliny żywicielskiej.  
 

Powtarzalność Użyj jednej próbki na niskim poziomie obecności docelowego 
obiektu i wykonaj 8 podpróbek  (ekstrakcji). Oceń skuteczność 
ekstrakcji za pomocą odpowiedniej metody badawczej. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 
 

 
Techniki molekularne, np. hybrydyzacja, PCR i real-time PCR 
Uwaga. Ten etap obejmuje również techniki izolacji RNA/DNA z materiału stanowiącego 
próbkę. 
 
Czułość analityczna Ze względu na to, że koncentracja wirusów, wiroidów i fitoplazm 

nigdy nie jest znana, określ maksymalne rozcieńczenie 
wykrywanego RNA/DNA. Czułość określona w ten sposób nie jest 
czułością absolutną, ale czułością względną.  
Wykonaj co najmniej 3 eksperymenty z 8 seryjnymi 
rozcieńczeniami. Jeśli po wykonaniu 3 serii nie uzyska się zgodnych 
wyników, należy przygotować i przebadać dodatkowe serie.  
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów metody, które powinny być skrupulatnie określone i 
wystandaryzowane, np. rodzaj odczynników do PCR (w 
szczególności polimerazy DNA) i warunki cyklu PCR. 
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Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź metodę co najmniej raz w odniesieniu do organizmów 
docelowych i właściwych organizmów nie będących docelowymi, 
które mogą być obecne w próbce. 
Dodatkowo, wyniki badań mogą być uzupełnione poprzez 
porównanie  „in silico”  sekwencji sond/primerów z sekwencjami z 
bibliotek genowych.  
 

Selektywność Należy wziąć pod uwagę możliwe czynniki wpływające na czułość 
analityczną. Określ wpływ matrycy poprzez dodanie próbki 
pozytywnej do soku pochodzącego z różnych odmian rośliny 
uprawnej. 
 

Powtarzalność Co najmniej jedna próbka dla każdego z dwóch poziomów 
obecności docelowego organizmu (biorąc pod uwagę wyniki dla 
czułości analitycznej) niskiego/średniego poziomu obecności 
docelowego organizmu, minimum 2 podpróbki, co najmniej 3, ale 
najlepiej 8 powtórzeń.  
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 
 

 
 
Techniki serologiczne: ELISA i Direct Tissue Blot Immuno Assay 
 
Czułość analityczna Ze względu na to, że koncentracja wirusów nigdy nie jest znana, 

użyj jednej zdrowej próbki (ta sama matryca, która ma być 
zwalidowana), przygotuj co najmniej 8 podpróbek w celu określenia 
odchylenia standardowego pomiaru gęstości optycznej (OD) dla 
określenia tła reakcji.  
Wykonaj co najmniej 3 eksperymenty z 8 seryjnymi 
rozcieńczeniami próbki pozytywnej w wybranej próbce zdrowej. W 
każdym eksperymencie wykonaj 2 powtórzenia dla każdego 
seryjnego rozcieńczenia.  
Określ najwyższe rozcieńczenie ekstraktów z próbki, które może 
zostać wykryte. Jeśli po wykonaniu 3 serii nie uzyska się zgodnych 
wyników, należy przygotować i przebadać dodatkowe serie. 
Czułość określona w ten sposób nie jest czułością absolutną, ale 
czułością względną.  
Czułość analityczna odnosi się do specyficznego zestawu 
parametrów badania, które powinny być skrupulatnie określone i 
wystandaryzowane, np. wartość progowa gęstości optycznej (OD) w 
teście ELISA. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Sprawdź przeciwciała w stosunku do zakresu spokrewnionych 
organizmów docelowych i odpowiednich organizmów nie będących 
docelowymi, które mogą być obecne w próbce. 
 

Selektywność Należy wziąć pod uwagę możliwe czynniki wpływające na czułość 
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analityczną. Określ wpływ matrycy poprzez dodanie próbki 
pozytywnej do soku pochodzącego z różnych odmian rośliny 
uprawnej.  
Użyj co najmniej 2 podróbek dla każdego docelowego organizmu. 
 

Powtarzalność Użyj co najmniej 3 próbek o niskim poziomie docelowego 
organizmu (biorąc pod uwagę wyniki dla czułości analitycznej), 2 
podpróbki dla każdej, oraz 8 różnych płytek (testów).  
Taka ocena dostarczy informacji na temat poziomu niepewności 
wyników badania. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 
 

 
Testy biologiczne: testowanie na roślinach (używane głównie jako testy weryfikacyjne dla 
wirusów lub wiroidów, ale nie dla fitoplam) oraz szczepienie na roślinie. 
 
Czułość analityczna Określ maksymalne rozcieńczenie inokulum w buforze, zdolne do 

wywołania objawów lub namnożenia się w roślinie. Jest to jedynie 
określenie rozcieńczeń, które mogą być używane. Użyj 1 próbki 
reprezentatywnej i 3 podpróbek dla każdego rozcieńczenia.  
Czułość określona w ten sposób nie jest czułością absolutną, ale 
czułością względną. Czułość analityczna odnosi się do 
specyficznego zestawu parametrów metody, które powinny być 
skrupulatnie określone i wystandaryzowane, np. stadium rozwojowe 
rośliny żywicielskiej, metoda inokulacji i warunki inkubacji. Nie jest 
właściwa dla szczepienia na roślinie. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Określ specyficzność testu biologicznego z użyciem (i) szczepów 
organizmów docelowych różnorodnych genetycznie, o różnym 
pochodzeniu geograficznym i żywicielskim oraz (ii) zestawu 
organizmów nie będących docelowymi, w szczególności tych, które 
mogą być związane z materiałem stanowiącym próbkę. 
 

Selektywność Określ względną niewrażliwość metody na zmiany materiału 
stanowiącego próbkę, np. przez zastosowanie różnych odmian 
rośliny żywicielskiej. 
  

Powtarzalność Użyj jednej próbki reprezentatywnej (8 roślin dla każdej rośliny 
żywicielskiej) w odpowiednim rozcieńczeniu określonym przy 
ocenie czułości i użyj roślin żywicielskich określonych przy ocenie 
specyficzności. Taka ocena dostarczy informacji na temat poziomu 
niepewności wyników badania. 
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz jeśli jest to możliwe, 
przeprowadzenie analiz przez różnych analityków, w różnych dniach 
i z użyciem różnego wyposażenia, o ile ma to zastosowanie. 
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Techniki biochemiczne : np. elektroforeza, R-PAGE 
 
Czułość analityczna Ustal maksymalne rozcieńczenie docelowych obiektów/kwasów 

nukleinowych/ białek umożliwiające przeprowadzenie wiarygodnej 
analizy. Czułość określona w ten sposób nie jest czułością 
absolutną, ale czułością względną. Określ pozytywne i negatywne 
reakcje.  
Parametry metody powinny być skrupulatnie zdefiniowane i 
wystandaryzowane. 
 

Specyficzność 
analityczna  

Porównaj z odpowiednimi organizmami/białkami/kontaminantami i 
wykaż że mogą być od siebie odróżnione. Zbadaj również 
zmienność wewnątrzgatunkową. Określ cechy, które mają być 
zidentyfikowane. 
 

Selektywność Nie ma zastosowania. 
 

Powtarzalność Co najmniej 8 powtórzeń ekstraktu tej samej próbki na niskich 
poziomach obecności docelowego organizmu. Poziomy te powinny 
być określone jako proporcjonalne do czułości analitycznej.  
 

Odtwarzalność Podobnie jak w przypadku powtarzalności, lecz zmień odpowiednie 
warunki, np. różni analitycy, czas (opóźnienie i warunki 
przechowywania po przygotowaniu próbki), w celu oceny 
elastyczności testu. Wymaga to co najmniej 8 powtórzeń. 
Wyposażenie i odczynniki też mogą być zmieniane jako element 
oceny odporności metody.  
Warunki te wymagają co najmniej 3 powtórzeń z porównywalnymi 
wynikami. 
 

  


