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Kappa 
light chains 

Kvantitativní imunoturbidimetrické stanovení vázaných a 
volných lehkých řetězců kappa v séru a plazmě 
 

 

REAGENT A: 2 x 50 mL  -  REAGENT B: 2 x 10 mL 
 

STANDARD/CALIBRATOR: tyto termíny označují standard / kalibrátor 
 REAGENT:  tento termín označuje jednu reagencii         CONTROL: tento termín označuje kontrolní materiál/vzorek 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
VedLe rizikových reaktivních složek může produktu obsahovat i 
nereaktivní složky, jako jsou konzervační činidLa (např. azid 
sodný a další) a detergenty. Celková koncentrace těchto složek 
je nižší než limity udávané směrnicemi 67/548/EEC a 
1999/45/EC a pozdějšími úpravami a dodatky o klasifikaci, 
značení a balení nebezpečných přípravků (reagencií). Přesto 
se doporučuje zacházet s produktem opatrně, zamezit jeho 
požití nebo styku s očima, pokožkou a sliznicemi a laboratorní 
reagencie používat v souladu se zásadami správné laboratorní 
praxe. 
 
SOUHRN 
U zdravých jedinců je poměr mezi řetězci kappa a lambda v 
séru normálně přibližně 2:1. V případě monoklonální 
gamapathie je tento poměr pozměněn, protože dochází k 
nárůstu buněčného klonu, který produkuje vysoké množství 
homogenních volných lehkých řetězců. 
 
PRINCIP 
Stanovení lehkých řetězců kappa je založeno na 
turbidimetrické specifické reakci, ke které dochází mezi 
polyklonálním antisérem proti řetězcům kappa a odpovídajícím 
antigenem za optimálních podmínek pH a v přítomnosti  
polymeru polyetylenglykolu (PEG). Turbidita imunokomplexu je 
úměrná koncentraci analytu ve zkoumaném vzorku. 
 
REAGENCIE 
Reagencie skladované v neotevřených lahvičkách při teplotě  
2-8 °C jsou stabilní až do data exspirace uvedeného na balení. 
Složky soupravy a počáteční koncentrace reaktivních složek: 
- REAGENT A 

fosfátový tlumivý roztok 20 mmol/L  pH 7.5,  PEG  ≤  7%,  
chlorid sodný 150 mmol/L,  azid sodný < 0.1% 

- REAGENT B 
polyklonální antisérum proti řetězcům kappa,  azid sodný 
< 0.1% 

 

Pokud jsou na štítcích reagencií vytisknuty čárové kódy a kódová čísla 
lahviček, vztahují se k použití produktu na analyzátorech Hitachi 
911/912. Přečtěte si laskavě podrobné návody a informace, které jsou 
na požádání k dispozici. 
 
Příprava reagenčních roztoků 
REAGENT A a REAGENT B: reagencie jsou připraveny 
k okamžitému použití. Reagencie v neotevřené lahvičce jsou 
stabilní až do data exspirace uvedeného na balení.  Stabilita: 
po otevření 120 dní při teplotě 2-8 °C, pokud bude zabráněno 
kontaminaci a na lahvičky budou okamžitě po použití znovu 
nasazeny uzávěry. 
 
KALIBRACE 
Pro kalibraci se doporučuje používat tyto materiály: 
Plasmaproteins Cal REF  11200D 3x1 mL 
Kapalné kalibrační sérum.  Kalibrátor použijte k přípravě 
kalibrační křivky podLe následující tabulky. 
 
 
 

 
PŘÍPRAVA KALIBRAČNÍ KŘIVKY 

Pracovní 
kalibrátory 

1 2 3 4 5 

Plasmaproteins 
Cal 

200 µL - - - - 

Normální 
fyziologický 
roztok 

800 µL 300 µL 300 µL 300 µL 300 µL 

Pracovní 
kalibrátor 1 

- 300 µL - - - 

Pracovní 
kalibrátor 2 

- - 300 µL - - 

Pracovní 
kalibrátor 3 

- - - 300 µL - 

Pracovní 
kalibrátor 4 

- - - - 300 µL 

Poměr ředění  1 : 5 1 : 10 1 : 20 1 : 40 1 : 80 
mg/dL [ analytu ] 
odpovídající 
ředění vzorku 
1:21  

 
4.2 x 
[C] 

 
2.1 x  
[C] 

 
1.05 x 

[C] 

  
 0.525 x 

[C] 

 
0.2625 
x [C] 

[C] = koncentrace analytu v mg/dL uvedená v příbalovém letáku k 
soupravě kalibrátorů Plasmaproteins Cal. 
Analyt = kappa 

 
KONTROLA JAKOSTI 
Pro ověření správnosti stanovení se doporučuje používat následující 
kontrolní materiály s různými hladinami analytu: 
Immuno Control 1 REF  11210 1x5 mL 
Immuno Control 2 REF  11212 1x5 mL 
Kapalné kontrolní sérum.  Dodržujte návod k použití, který je přiložen v 
soupravě. 
Immuno Control Set (2 levels) REF  11211A 2x(2x1) mL 
Kapalné kontrolní sérum, 2 hladiny.  Dodržujte návod k použití, který je 
přiložen v soupravě. 
 
STANDARDIZACE 
CRM 470 (Certifikovaný referenční materiál) z BCR (EG 
Community Bureau of Reference), odpovídající RPPHS 
(Reference Preparation for Protein in Human Serum). 
 
VZOREK 
Sérum, plazma (heparin, EDTA):  vzorky odebírejte podLe 
postupu NCCLS popsaného v literatuře (1). 
Stabilita vzorku: 4 dny při teplotě 2-8 °C. 
 
Příprava vzorků/ kontrolních vzorků 
Před analýzou zřeďte vzorky a kontrolní vzorky normálním 
fyziologickým roztokem v poměru 1:21 
(1 objemový díl + 20 objemových dílů). 
 
Další potřebné vybavení a materiály, které nejsou součástí 
soupravy 
• Obvyklé laboratorní vybavení 
• Destilovaná voda 
• Fotometr nebo spektrofotometr s filtry 
• Normální fyziologický roztok (chlorid sodný 9 g/L) 
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ANALYTICKÝ POSTUP 
Vlnová délka: 340 (334-365) nm 
Délka dráhy světla: 1 cm 
Teplota: 37 °C 
Vzorek (viz příprava)/ REAGENT A / Reagent B: 

 1/35/7.5 
Reakce: end point – konečný bod (zvýšení) 
 
Reagencie nechejte před použitím vytemperovat na pracovní teplotu. 
Proporcionální změna reakčních objemů uvedených v analytickém 
postupu nezmění výsledek. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Do kyvety dávkujte: Reagenční Kalibrátor Vzorek 
 blank  kontrola 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Normální fyziolog. roztok 20 µL - - 
Calibrator - prac. ředění 1,2,3,4,5 - 20 µL - 
Ředěný vzorek/ředěný Control 
(viz příprava) - - 20 µL 
REAGENT A 700 µL 700 µL 700 µL 
REAGENT B 150 µL 150 µL 150 µL 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opatrně promíchejte a inkubujte 10 minut při pracovní teplotě.  
Odečtěte absorbanci proti reagenčnímu blanku pro každý pracovní 
kalibrátor, vzorky a kontrolní vzorky. 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
VÝPOČET 
1. Na milimetrový papír nakreslete kalibrační křivku: pro 

každý pracovní kalibrátor vyneste absorbanci na ose Y 
proti odpovídající koncentraci na ose X. 

2. Na kalibrační křivce vyznačte hodnoty absorbance 
získané pro vzorky a kontrolní vzorky. 

3. Z kalibrační křivky určete hodnoty (koncentrace) pro 
vzorky a kontrolní vzorky. 

 
Převodní koeficient: 
kappa: [ mg/dL ] x 0.01 = kappa [ g/L ] 
 
 
REFERENČNÍ HODNOTY 
Kappa: 140 -380 mg/dL 
Lambda: 95 -245 mg/dL 
Poměr Kappa/Lambda: 1.17 - 2.93 
 
Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila svůj vlastní 
očekávaný rozsah hodnot. Získané výsledky by pro diagnostické 
účely  měly být vždy hodnoceny s ohledem na pacientovu anamnézu 
a všechny ostatní klinické nálezy. 
 
 
FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY 
Interference: výsledky stanovení nejsou ovlivněny 
přítomností bilirubinu až do koncentrace 30 mg/dL, 
hemoglobinu až do 0,3 g/dL, lipémie (triglyceridy až do 1 000 
mg/dL) a revmatoidního faktoru až do 300 IU/mL. 
Rozsah měření: 70 - 1 600 mg/dL.  Vzorky, jejichž 
koncentrace převyšují rozsah měření, musejí být naředěny ve 
vhodném poměru normálním fyziologickým roztokem a 
výsledky musejí být vynásobeny faktorem ředění. 
Spodní detekční limit: 4 mg/dL. Spodní detekční limit 
representuje nejnižší měřitelnou koncentraci analytu, kterou 
je možno odLišit od nulového standardu. 

 
 
Efekt prozóny: žádný efekt prozóny nebyl pozorován až do 
koncentrace 5 600 mg/dL. 
 
 

Následující data přesnosti v rámci jedné série analýz (Intra-
Assay), mezi analýzami (Inter-Assay) a správnosti 
reprezentují výsledky získané na automatickém 
analyzátoru s nekontinuálním náhodným přístupem 
(random-access) a s automatickým ředěním vzorků. Tato 
data se mohou měnit podLe charakteristik přístroje. 
 
 

Přesnost v rámci jedné série analýz (Intra-Assay): byla 
stanovena na 20 opakováních každého kontrolního vzorku (2 
hladiny - L1/L2).  Výsledky byly následující: L1: průměr 202.15 
mg/dL, SD 6.33, CV% 3.13  /  L2: průměr 618.15 mg/dL, SD 
13.65, CV% 2.21. 
Přesnost mezi analýzami (Inter-Assay): byla stanovena 
analyzováním každého kontrolního vzorku (2 hladiny - L1/L2) 
po dobu 10 dní. Výsledky byly následující: 
 

 Průměr
V rámci série 

analýz  
(Within-run) 

Mezi sériemi 
analýz 

Celková 
přesnost 

 mg/dL SD CV% SD CV% SD CV% 

L1 204.70 4.74 2.32 3.13 1.53 5.68 2.78 

L2 628.75 5.61 0.89 27.66 4.40 28.23 4.49 
 

Správnost: tento test (y) byl porovnán s komerčně dostupnou 
turbidimetrickou  metodou (x). Výsledky byly následující: 
N = 60, r = 0.99916, y = 0.95974 x + 1.3663 
 
LIKVIDACE ODPADU 
Reagencie musejí být zlikvidovány v souladu s místními 
předpisy. 
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