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Walidacia metod badawczych - wymagania,
zaleoenia i praktyka
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Bodzcem do nowego spojrzenia na problem wali-
dacji metod badawczych stała się nowa norTna PN-EN
ISO/IEC 17025 : 200I, określająca ogólne wymaga-
nia dla laboratoriów ubiegających się o akredytację,
która będzie obowiązyłvała od 1 stycznia 2003 r. (18).
Norma ta, jak i przepisy uchwalonej ostatnio przęz
S ej m,,ustawy weterynaryj nej ", stawiaj ąpr zed labora-
toriami weterynaryjnymi zwiększone wymagania,
Wymóg uzyskania ceĘfikatu akredYacji przęz upraw -
nione r ozp otządzeniem ministra rolnictwa laboratoria
inspekcji weterynaryjnej wchodzi w życte z dniem
1 stycznia 2004 r. (przepis art,2 pkt. 45),

W rozumieniu normy PN-EN ISO/IEC 17025 :200I,
stosowane przez laboratorium metody powinny byc
m.in. sprawdzane w zakresie charakteryzujących je
parametrów statysĘcznych oraz pod względęm przy-
datności do zamięrzonego zastosowania czylt po-
winny zostać poddane procesowi walidacji. W proce-
sie walidacji laboratorium musi wykazac się umiejęt-
nościąrozp oznawania i zdefiniowania problemu klien-
ta, a jednocześnie musi ocenić swoje możliwości ba-
dawcze. I chociaż poprzez walidację nię można ztę-
dukować wszystkich potencjalnych problemów, pro-
ces ten jest jednym z najistotniejszych działań podej-
mowanych przez laboratorium dla potwier dzenia wła-
snych kompetencji.

W codziennej pracy spotkać się można z rożnymi
znaczeniami terminu,,walidacja"; waliduje się opro-
gramowani e, przyr ządy, przydatno ść systemu, a nawet
personel. W chemii analitycznej termin ten odnosi się
często do procedury kalibracji przyrządów pomiaro-
wych, a w ptzypadku skomputeryzowanych przyrzą-
dów - do walidacji komputerów, Oznacza ustalenie
sprawności przyrządu do działania, zgodnie z jego
zaproj ektowaną specyfi kacj ą. Proces ten można prze-
prowadzic za pomocąkalibracji, zaś sam proces kali-
bracji można również poddać walidacji. W laborato-
rium chrom atograltcznym przęzwalidacj ę rozumie się
co najmniej cztery rożnę etapy: walidację oprogramo-
wania, meto d, opr zyr ządow ani a or az pr zy datno ś c i c a-
łego systemu (system suitability) (5,2I). Dla ins§rtu-
cji akredytującej walidacja stosowanych w laborato-
rium metod to zasadniczy element oceny kompeten-
cji, zaś w żargonie laboratoryjnym oznacza gjownte
proces określania możliwości metody, czyli określa-
nia warlości jej cech charakteryzujących.

Problem walidacji metod jest przedmiotem szero-
kie go zaintere sowania, tre ścią wielu pub likacj i zaw |ę -

rających ważne choć często rozproszone informacje,
a także zalecei w różnych dziędzinach badawczych.
Celem tego opracowania jest przedstawienie zagad-
nienia walidacji metody badawczej z punktu widzenia
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wymagań norm jakościowych oraz jako procesu ana-
Iity czne go, okre ś laj ąc e go po dstawowe p arametry
sprawności metody. Ma na celu również przedstawie-
nie obecnego podejścia do problemu walidacji metod
w weterynaryjnych laboratoriach chemicznych i mikro-
biologicznych, na podstawie za|ęcei uznanych orga-
nizacji międąmaro dowych,

Walidacia w systemie zapewnienia iakości
Definicja walidacji wg normy terminologicznej PN-

ISO 8402 brzmt,. ,,potwierdzentę przez zbadantę t

przedstawienie obiekĘwnego dowodu , że zostaĘ speł-
nione wymagania doĘczące konkretnie zamierzonę-
go zastosowania" (19). Powyższa def,rnicja znajduje
się również w znowelizowanej normie ISO 9000 : 2000
i posfuguje się nią przewodnik Eurachemu (7). Dla
metod badawczych oznacza to konieczność ustalenia
możliwości metody, określenie wpływu czynników
zewnętrznych i wykazanie, że metoda jest właściwa
dla konkretnego zastosowania. Przewodnik Eurachem
podaje jeszcze dwie inne definicje walidacji metody,
z który ch pierwsza ma zasto sowanie podczas opraco-
wlłvania nowej metody, a druga gdy metodę dostoso-
wuje się do ściśle określonego zastosowania.

Jak jlż wspomniano norrna międąmarodowa PN-
EN ISO/IE C I'7 025,termin walidacj i odnosi się do sto-
sowanych w laboratoriach metod badań. W jej rozu-
mieniu walidacja metody jest procesem zapewnienia,
że metoda dostosowana jest do zamięrzonego celu,
przy czym j ej charakterystykę naleĘ przeprow adzic
przed zastosowaniem po raz pierwszy. Zatem celem
walidacji jest uzycie metody zgodnie zwymaganiami
problemu analtĘcznego i wymaganiami klienta. Wa-
lidacja w rozumieniu tej nolmy jest badaniem ptzy-
datności metody do wykonania konkretnego zadania.
Aby wykonać to zadanie, należy scharakteryzować
problem oraz ust
przewidzianej do
elementy pozwo
nadaje się do roTwlązanta problemu powstałego uzle-
ceniodawcy (klienta). I chociaż wybór stosowanych
metod naleĘ do laboratorium (p. 5.4.2 PN-EN ISO/
IEC 17025), to powinny one być właściwe do rodzaju
zadania i spełniać wymagania klienta.

Preferuj e się sto s owanie metod znorma|tzowanych,
ale mogąto byó równieżnvalidowane metody własne
(p. 5 .4.4). Koniecznośc poddania procesowi walidacji
doĘ czy metod nieznormalizowanych, wykorzystywa-
ny ch p o za z akre s em z a sto s o wan ia, zmo dy ftkowanych
l tozszęrzonych, ale również i metod znormalizowa-
nych. Walidacja tych ostatnich posiada mntejszy za-
kres, bowiem ,,powinnabyó na Ęle obszerna, na ile
jest to konieczne przy danym zastosowaniu" (18).

Norma ISOĄEC 17025 nie określa sposobów wali-
dacji, wskazuje jedynie mogące jej słuzyć techniki i
naruędzia. Z ptęctu technik charakterysĘki metody
badawczej, trzy opierają się na porównaniu wyników
badań z wartościami mniej lub bardziej znanymi,

czw arta na systematy cznp badaniu czyrrrrików wpły-
wających na wynik, apiątana szacowaniu niepewności
całkowitej metody badawczej w oparciu o doświad-
czenie i wiedzę badacza. CaĘ proces walidacji obej-
muje cztery kolejne etapy: specyfikację wymagań tj

określenie niezbędnych cech metody oraz stawianych
jej wymag
stycznych
rametrów

lifikacj a tj. formalne potwierdze nie przy datności kon-
kretnej metody badawczej do rorwiązania istniejące-
go zadanta kończy pf oces.

Walidacia jako ploces ana!ityczny

Zgodnte z \Nymaganiami normy jakościowej wali-
dacja metody badawczej jest procesem zapewnienia.
że jest ona dostosowana do zamtetzonęgo celu. W pro-
cesie Ęm ustala się charakterysĘkę działania i prrry-

datność metody. Mozliwości metody zostają opisane
wielkościami liczbowymi parametrów, ustalonymi
eksperymentalnie, zaś,,przydatność do określonego
ceI|L" oznacza się poprzęz stwierdzenie, jak metoda
działaw wykonan iu przez W znaczorlego analiĘka na
dostępnym wyposazeniu (7). Całkowity zakres i etapy
walidacji zależąod specyfiki problemu analiĘczne-
go, ponieważ do niego dobiera się rodzaj aparailry,
sposób wykonania oznaczeń analiĘcznych, czy mate-
maĘczne metody opracowania wyników. Laborato-
rium bazując na wiedzy i doświadczeniu swoich ba-
daczy,wymaganiachnorm,zaleceniachlegislacyjnych
krajowych i międzynarodowych (o ile istnieją), samo
określa opĘmalny zakres prowadzonej walidacji. Jej
zakres powinien odpowiadać zamierzonemu celowi
lĘcia i być na Ęle obszerny na ile jest to konieczne
(PN-EN ISO/IEC I7 025, p. 5.a.5.2).

Norma wymaga aby metody znormalizowane pod-
IegaĘ również procesowi oceny w warunkach kon-
kretnego laboratorium. Taki \\rymóg wynika z punktu
5 .4 .2, ktory mówi,,laboratorium powinno potwierdzić,
że jest w stanie prawidłowo ręalizowaó metody znor-
malizowane, zanim wprowadzi je do badań lub wzor-
cowań" (I8). Z walidacją rwiązane są nolmy z serii
ISo 5725 (12).

Z go dnie z zalę c eniami przewo dnika Eurachem, p a-

rametrami podstawowymi charakteryzującymi meto-
dę są potwierdzenie identyczności, selektywności i
specyfi c zno ść, granica wykrywalno ści, granic a ozfla-
czenia ilościowego, zakres roboczy i zakres liniowy,
dokładność (poprawność i precyzja), powtarzalność i
odtwarzalność, niepewnośc pomiaru, czułość, odpor-
ność metody na zmiany warunków, odzysk, a także
możliwośó zastosowania, dostosowanie do problemu
(fitness for purpose) oraz w zalężności od rodzaju
metody i techniki badawczej inne cechy specyficzne.



Walidacj a, opr ó cz wymienionych p arametrów podsta-
wowych, może obejmować cechy 7}Nlązane z działa-
niem elementów systemu i aparafitry. Na przykład pod-
ozas walidacj i metod spektrofotomeĘcznych IIV^/IS
sprawdzenie dokładno ści zaprogramowaneg o natęże-
nia wiązki promieniowania, w chromatografti cieczo-
wej lub gazowej - precyzja wstrzykiwania próbek,
parametry pracy kolumny i inne. Optymalny zakres
walidacji, dla oznaczenia jakościowego, w klasycznej
analityce chemicznej i instrumentalnej to wykrywal-
ność, specyftczność, zakres roboczy, zaś dla analizy
ilościowej jest znacznie szerszy i obejmuje również
granicę oznaczęnla ilościowego, zakres roboczy i li-
niowy, specyficznośc i selektywność, poprawność,
powtarzalność i czułość (10).

Jak jń wspomniano całkowity zakres i etapy wali-
dacji zależą od specyfiki problemu analitycznęgo,
Okre ś lony prob 1 em analtĘ czny determinuj e wyma ga-
nia analityczne, które z kolei określają wymagania
.sprawnego działania metody tak, aby była ona odpo-
wiednia do rorwiązania problemu analiĘcznego. DIa
spełnienia tych wymagań laboratorium ocenia czy po-
siada odpowiednią metodę albo czy konieczne jest
opracowanie nowej. Cykliczny proces opracowy\rva-
nia i oceny powtarza się aż do momentu stwierdzenia
przęz laboratorium, że metoda spełnia wymagania.

Norma PN-EN ISO/IEC 17025 wymaga, aby labo-
ratorium stosowało właściwe metody i procedury dla
wszystkich badań objęĘch zakresem jego działalności.
Interpretacja słowa ,,właściwe" jest źródłem wielu
wątpliwości, a zaleĘ od specyfiki działania danego
laboratorium. Pomoc stanowią publikacj e, zalecenia,
przewo dnik i uznany ch or ganizacji mię dzynaro dowych
zw tązany ch b ezp o śre dni o lub p o śre dni o z pr ac ąIab o -
ratoriów analiĘcznych takich jak AOAC Internatio-
nal, IUPAC, EURACHEM i inne (I,6,9,11, 15-17).
Temat ma bogate piśmiennictwo poniew ń zajmuje się
nim, oprócz już wspomnianych, wiele organizacj i mię-
dzynarodowych między innymi ISO, FAO, IUPAC,
Codex Alimentarius Commission i inne. Bez wąĘie-
nia najwięcej informacji przygotowano dla laborato-
riów pracujących w zakresie analizy żywności lecz
materiĄ te mogąbyć pomocne takżę w innych labo-
ratoriach (2-4, 13, 20).

Zalecenia walidacyjne a plaktyka

Skoro metody analiĘczne sądostosowane do ściśle
określonych problemów analiĘcznych, to procedury
ich walidacji nie dają się ujednolició. I dlatego każdę
laboratorium musi opracować swoją własną procedu-
rę postępowania walidacyjnego. Oprócz wymagań ja-
kościowych, zalecenia i wymagania branżowe mają
zasadnicze znaczenię dla określenia zakresu walida-
cji stosowanej metody badawczej. Na przykład wali-
dacja metod badania żywności powinna być zgodna
ze strategią walidacji stosowana przęz AOAC Inter-
national czy dyrektywami Unii Europejskiej, badania
farmaceutyków naleĄ prowadzic w oparciu o za\ece-

nia Europejskiej lub Amerykańskiej Farmakopei, ana-
Iizępozostałości substancji chemicznych i leków we-
teryńaryj ny ch bazuj ąc na zalec eniach Kodeksu Zyw-
nościowego, itp. Daje to pewność, że specyficznater-
minologia walidacji oraz stosowana statystyka będą
interpretowane w sposób przyjęq w danej dziędzinię.

W piśmiennictwie doĘ czącym techniczny ch dzia-
Łań dla przeprowad zenia pr o c esu walidacj i meto d ana-
ItĘcznychmożna spotkać określenia: pełna i niepełna
walidacja. Przez termin ,,niepełna walidacja" zwykle
rozumie się koniecznośc sprawdzenia umiejętności i
możliwości analitycznych laboratorium oraz ocenę
osiągnięĘch przez laboratorium parametrów spraw-
ności metod. Pełna walidacja oznaczą że ponadto
metoda przeszła ocenę w porównawczych badaniach
międzylaboratoryjnych (1 5, 1 6).

Pomimo, żęnortnaPN-EN ISO^EC 17025 dopusz-
cza stosowanie metod zwalidowanych Ęlko we wła-
snym laboratorium, należy pamiętaó, że w niektórych
sektorach badań, głównie w ana|izię żywności, prze-
pisy prawne wymagaj ą stosowania metod w peŁnt zwa-
lidowanych. Stosowanie metod zwalidowanych jest
konieczne dla zapewnienia zgodnośct z przepisami i/
lub wymaganiami legislacyjnymi (krajowymi i mię-
dzynarodowymi), jak np. problem pozostałości pesty-
cydow czy leków weterynaryjnych w Ąwności. Taki-
mi metodami sąnp. oficjalne metody AOAC Interna-
tional, nieza|eżne go stowarzys zenia promuj ąc e go wa-
lidację metod i zapewnienie jakości w naukach anali-
Ęcznych (www.aoac.org). Od ponad sfu lat AOAC
International dostarcza metod potrzebnych do pomia-
ru analityków będących przedmiotem zainteresowa-
nia agencji rządowych, które reguĘąkontrolę produk-
tów nlv tązany ch ze z drowi em pub licznym, rolni ctw em
i środowi skiem. Metody te są adaptow ane przęz r óżne
kraj ow e i mię dzynaro dow e or ganizacj e norma|izacy j -

ne takie jak ISO, Codex Alimentarius Commission,
European Standardization Committee i inne (2,22,23).

Podana na wstępie definicja walidacji ISO równiez
dla metod analiĘcznych stosowanych w weterynaryj-
nych laboratoriach chemicznych i mikrobiologicznych
oznacza ustalenie możliwości metody, określenie ovpł-
wu czynnikow zewnętrznych i wrykazanie, że metoda
jest właściwa do konkretnego zastosowania. Wyma-
ganie to jest jednak mało precyzyjne t stąd problem z
jego interpretacjąjak i z ustaleniem zakresu walidacji.
Pomocne są zalecenia, publikacje, przewodniki uzna-
nych mięĘmarodowych organizacjt (I,3,4, 16, 17,
20). Poniżej kilka przykładów.

Dla badania farmaceutyków ramy dla przeprowa-
dzęnia walidacj i dostarczaj ą m.in. United States Phar-
macopo ea (USP), Intemational Conference of Harmo-
nisation (ICH), zalęcenta amerykańskiego Food and
Drug Administration, Europej ska Farmakope a (5 , 2I).
Według zalęceń USP ośmiostopniowa walidacja do-
tyc zy ustalenia następuj ących c ech charakt ery zuj ący ch
metodę : precyzji, dokładności, limitu wykrywalności,
limitu oznaczania, sp ecyficzno ś ci, zakre su, liniowo ś c i,



odporności na warunki zewnętrznę. Zaś walidacja
zgodnie ze zharmonizowanyrn protokółem ICH obej-
muje precyzję, dokładność, limit detekcji i oznaczania
ilościowego, specyficzność, liniowość, zakres, odpor-
nośó metody i poprawność całego systemu, Częścią
walidacji metod chromatograftcznych (i innych instru-
mentalnych), jest zbadanie całego systemu i ustalenie
czy jest on właściwy dla zamięrzonej anali4l. Test ten
b azuj e na zało żeniu, z e w)lp o s ńenie, e l ektronika, op e -
racje analitycznę i próbka stanowią integralną całość i
wobec tego mozna ją poddać ocenie jako całośc. Po-
wtarzalność, rozdziŃ, Itczba półek teoretycznych to

Ęlko niektóre z określanych dodatkowo parametrów
(www.waters.com) Zarowno USP jak i ICH lznają
żę nię zawsze potrzeba oznaczać wszystkie parameĘ
char aktery zując e meto dę . Zal<r ęs prowadz onej wal i -
dacji jest za|eżny od rodzajl metody oraz zamlerzo-
nego jej zastosowania. USP pod względęm plzezna-
czenla dzielt metody analtĘczne na trzy kategorie, z
których pierwsza doĘczy idenĘfikacji t oznaczania
ilościowego głównych komponentów, druga - ozna-
czanla zanie czy szczęń t pro duktów de gradacj i, a tr ze -
cia określenia sprawności metody. Dla badań pierw-
szej kategorIi oznaczęnie granicy wykrywalności i
oznaczenta ilościowego nie jest konieczne ponieważ
główne składniki czy substancja czynna występują w
wysokich stężeniach. Dla kategorii drugiej, którąpo-
dzielono na dwie podgrupy (analiza ilościowa i ślado-
wa), jeśli celem metody jest informacj a doĘcząca ilo-
ści nie trzęba oznaczać limitu wykrywalności, ale
wszystkie pozostałe parameĘ, Sytuacja staje się od-
wrotna w drugiej podgrupie. Skoro nie wymagaozna-
częnia ilościowego wystarczy oznaczyć granicę wy-
krywalnoś c i t wykazac sp ecyfi czno ść or az o dporno śó
na czynniki zewnęfrzne (ruggedness).

Zharmonlzowany przewodnik trze ch or gantzacji
ISO/IUPAC/AOAC International podaje minimalne
kryteria walidacji. Przewodnik ten (in house method
validation) za niezbędne elementy walidacji uważa;
pr ecy zj ę, bias, liniowo ść, limit detekcj i, s elektywno ść,
specyficznośc oraz odpornośc na cąmniki zewnętrz-
ne (4). Takich przepisów walidacji metod stosowanych
w analtzię śladowej, chemii analtĘczne| w mikrobio-
logii opracowano wiele (1-4, 6-9, II, I3-I9, 22).

Podczas prac walidacyjnych w laboratorium anali-
Ę cznym bar dzo pomocny j est przewodnik Eurachem
,,P r zy datnoś c meto d analtty cznych do okre ś l onych
celów" (17). Przewodnik ten wlpełnia lukę mtędzy
zalęc ęniami normy j ako ś ciowej p od wz glę dem ró żrych
elementów procesu walidacyjnego i jest przeznaczo-
ny dla pracuj ących niezależnie laboratoriów. Określa,
kiedy metoda powinna być walidowana, kto przepro-
wadza walidacje, w jaki sposób należy tego dokonaó,
jak stosować próby ślepe, standardy i powtórzenta, jak
zaplanowac kontrolę jakości na podstawie danych
walidacyjnych. Dotyczy również stosowania metod
zwalidowanych, dokumentacji metody oraz wpływu
danych walidacyjnych na raport zbadań.

Spo s ób przeprowad zenia 1 ak i wymagania stawiane
międzylaboratoryj nym badaniom porównawc złm p o -
daje ,,Program metod oficjalnych AOAC"
(www. aoac, org). Ostatnio stowarzyszenie wprowadziło
również program przeznaczony do walidacji metod
przez laboratoria wspóĘracujące tylko z jednym lub
dwoma ir-y-i laboratoriami (Peer verifi ed method pro-
gram). Sposób postępowania walidacyjnego metod ba-
dawczychzarówno dla laboratoriów chemicznych jak i
mikrobiolo gtczny ch podaj e kompendium Offi cial Me-
thod of AnĄsis of AOAC International(15, 16),

Podobnie jak w analizie żywności pojawia się co-
raz wi ę c ej materiałów p o mo cnic zy ch pr zeznaczony ch
np. dla weterynaryjnych laboratoriów diagnosĘ czny ch
i mikrobiologicznych (1, 3, 15, I7, 20). Na przykład
przewodnik Federation of European Laboratory Ani-
mal Science Association (FELASA), podaje szereg rad
i zalecęń dla tych laboratoriów. W opinii autorów la-
boratorium może stosować metody branzowe, oficjal-
ne, międzynarodowe, nolmy imetodywłasne. Nie musi
stosowac norTn, jeśli posiada metody własne, które są
równoważne albo nawet lepsze, oparte na nowocześniej-
szej technologii, a stopień ich walidacji jest adekwat-
ny do założonego celu. O wyborze metody powinny
decydowaó : niepewność pomiaru, granica powtarzal-
ności/odtw arzalności, granica wykrywalności, ograni-
czony wpĘw maĘcy i łatwość zastosowania. Wszyst-
kie stosowane metody powinny być w pełni udoku-
mentowane (2, 18).

Pełna walidacja nie jest wymagana dla metod oficjal-
nych, norm lub metod uznawanychprzez krajowe lub
międzynarodowe or ganizacj e, ale pr ze d zasto s owa-
niem ich po raz pierwszy laboratorium powinno je
sprawdzić w uproszczony sposób, a wykonane czyn-
ności udokumentować. TesĘ handlowe (kits) mogą nie
wymagać późniejszej walidacji jeśli dane dotyczące
walidacji pochodzą z właściwego źrodła ibazĄąna
badaniach międzylaboratoryjnych. Dlatego od produ-
centa zestawów handlowych laboratorium powinno
oczęktwać danych walidacyjnych i dowodów pracy w
uznanym systemie zapewnienia jakości (2).

Wszystkie inne metody muszą zostać poddane wa-
lidacji w celu uzyskania wiarygodności wyników i je-
ś li to mo żl iw e, okre ś l e nia r o zmiaru r o zr zltu wyników.
Wszystkie dane walidacyjne muszą zostac zapisane i
przechowywane przynajmniej tak długo jak długo
metoda jest stosowana pIzez laboratorium i tak długo
jak jest to konieczne dla zapewnienia identyfikowal-
ności wlmików badań oraz danych surowych.

Jakościowe testy mikrobiologicme (których wpiki
Wrńa się w terminach obecny/nieobecny), powinny
być walidow ane poprzez określenie następuj ących cech:
specyficznośó, poprawność, odchylenie pozytywne i
nega§wne, granica wykrywalności, wpĘw matrycy,
powtarzalnośc i odtwarzalność (2). DIa ilościowych
metod mikrobiolo giczny ch naleĘ określic : seleĘrv-
ność, precyzję, dokładność, odchylenie dodatnie i ujem-
ne, powtarzalnośó, odtwarzalność, granicę wykrywal-



ności. Należy uwzgiędnić równięz wpływ matrycy.
Wl,niki tych prac naleĘ poddać ocenie stosując odpo-
wiednie tesĘ statystycme. Walidację metod mikrobio-
logicznych naleĄ wykonać w tych samych warunkach,
w jakich przeprowadza się badanta.Można zastosować
próbkizanieczyszczonenaturalnięorazwzmocnione.

Wali dacj a j ako ś c i owych te stów mikrob i o 1o gtczny ch
wg AOAC International obejmuje: dokładnośó, od-
zysk, krzywą kalibracyj ną liniowo ś ć, limit wykrywal-
ności i oznaczenia ilościowego , precyzję, odchylenie
pozyĘwne i ne gatyłvn e, powtarzalno ść i odtw arzal-
nośc, wpływ matrycy, odpornośc na czynniki ze-
wnętrzne. ParameĘ charakterystyki ilościowych me-
tod mikrobiologicznych, sposoby ich określenla oTaz
wartości graniczne §ch parametrów podaje kompen-
dium Official Method od AOAC International (15),
Zwalidowane metody badawcze, proponowane np.
przez AOAC International, nie Ęlko spełniająwyma-
gania norm jakościowych ale również pozwalająna
zapewnienie zgodności z krajowymi i międzynarodo-
wymi przepisami legislacyjnymi.

Należy jednak pamiętać, że tam gdzie pełne dane
walidacyjne są nieosiągalne laboratorium odpowiada
za kompleksowość walidacji metody przed jej ruĘmo-
wym użyciem. Równi eż nię naleĘ zap omlnac, że r oż-
norodność stosowanych metod badawczych i tch za-
stosowań powoduj e, że cechy istotne w j ednym zasto-
sowaniu stają się drugorzędne w innym (23). Dlatego
ostatecznie laboratorium samo musi zdecydować o
wyborze właściwych parametrów walidacji metody,
uwzględniaj ąc zarowno wymagania norm jakościo-
wych, jak i wymaganiabranżowe.

W praktyc e laboratoryj nej walidacj a metody badaw-
czej posiada bardzo istotne znaczęnię. Stanowi nie-
zbędny element systemu zapewnienia jakości, a w re-
zultacie wyników b adań do starc z any ch pr zez l ab ora-
toria. Jest stĄm trozwijającym się procesem, tozpo-
czynającym się przed zakupieniem i wprowadzentęm
aparatury badawczej i trwa poprzęz okres opracowa-
nia metody t przekazania jej do stosowania. Pracując
w systemie zapewnienia jakości laboratorium musi
przeprow adzić walidację w rozumieniu norm j akościo-
wych, tzn. musi określić i scharakteryzowac cechy
metody oraz ocenió jej przydatność do zamlerzonęgo
zastosowania. Dla konkretnego zastosowanta naleĘ
określić istotność rożny ch cech charakteryzuj ących
(2 3 ). Meto d a badaw czapodle ga walidacj i zaw szę wtę -
dy, gdy porównuje się jej możliwości z problemem
klienta. Podlega określeniu wartości cech, gdy wdra-
ża się jądo prakĘki i gdy jest modyfikowana, W każ-
dym przypadku określenie wartości cech charaktery-
zujących metodę jest jednym z podstawo!\ych etapów.
W zależności od rodzajl metody, zadania analiĘcz-
nego i wymagań klienta należy również określić para-
metry specyficzne. Wszystkie stosowane metody i
przeprowadzone działania muszą posiadać pełną do-
kumentację i zawierać formalne stwierdzenie przydat-
ności metody (lub nie) do zamierzonego zastosowania.

Przeprowad zenie przez laboratorium walidacj i me-
tody w sposób uporządkowany pozwala na bardziej
efektywne wykorzystanie własnych zasobów, co w
efekcie daje pożądane obnizenie kosztów badań, Sam
zaś proces walidacji metody badawczej przeplata się
z tnnymi elementami zapewntenia jakości. Wymaga-
na przęz nonnę PN-EN ISO/IEC 11025 spójność po-
miarowa (trace abiliĘ) jest wynikiem powiązania wa-
lidacji z niepewnością pomiaru, wewnętrzną kontrolą
jakości (QC), zewnętrznąkontrolą jakości (udział w
badaniach biegłości, proficiency testing) (14, 16).
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