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Kvantitativní immunotubidimetrické stanovení pre-
albuminu v séru a  plasmě 
  

REAGENT A: 2 x 50 mL  -  REAGENT B: 2 x 1 mL 
REAGENT C: 1 x 10 mL 

 

   STANDARD/CALIBRATOR:  termín se vztahuje ke standardu/ kalibrátoru 
         REAGENT:  termín se vztahuje k jednotlivému činidlu         CONTROL: termín se vztahuje ke kontrole 
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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 
88/379/EEC 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 
Prealbumin váže a transportuje nízkomolekulární retinol vážící 
proteiny a zabraňuje jejich glomerulární filtraci. Snížená 
hepatocelulární syntéza prealbuminu způsobená  akutním 
jaterním poškozením nebo dietním deficitem proteinů vyvolává 
rychlý pokles hladiny prealbuminu v séru. Rychlý pokles hladiny 
prealbuminu se nachází rovněž u zánětlivých procesů. 
 
PRINCIP 
Stanovení prealbuminu je založeno na  turbidimetrické 
specifické reakci, která nastává mezi anti-prealbumin 
polyklonálním antisérem a jeho odpovídajícím antigenem za 
optimálních  pH podmínek a za přítomnosti  
polyethylenglykolového polymeru (PEG).  Turbidita immuno-
komplexu je proporcionální koncentraci analytu ve 
vyšetřovaném vzorku. 
 
REAGENCIE 
Reagencie skladované při  2-8 °C  v neotevřených lahvičkách 
jsou stabilní do data expirace označeného na obalu. 
Komponenty   kitu a iniciální koncentrace reaktivních složek : 
REAGENT A   
fosfátový pufr 20 mmol/L  pH 7.5,  PEG ≥ 5%,  chlorid sodný 
150 mmol/L,  azid sodný < 0.1% 
REAGENT B   
anti-prealbuminové polyklonální antisérum,  azid sodný < 0.1% 
REAGENT C   
Good's pufr 50 mmol/L  pH 7.5, chlorid sodný 150 mmol/L,  azid 
sodný < 0.1% 
Pomocné zkumavky  
prázdné zkumavky o objemu 20 mL určené pro přípravu 
roztoku BC (Solution BC), umístí se na desku některých 
automatických analyzátorů.  Na požádání jsou k dispozici 
návody k použití u nejběžnějších přístrojů. 
 
Čárový kód a kódovací číslo lahvičky, pokud je vytištěno na 
označení reagentů je určeno pro použití v Hitachi 911/912 
analyzátorech Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání 
 
Příprava reagenčních roztoků 
REAGENT A:   je  připraven k použití.  Reagencie v 
uzavřených lahvičkách jsou stabilní do data expirace 
vyznačeného na obalu. 
Stabilita: 120 dnů po otevření při 2-8 °C, pokud je vyloučena 
kontaminace a lahvička je uzavřena ihned po použití. 

 
Roztok BC (Solution BC): Nařeďte 1 díl Reagentu B s 3 díly 
Reagentu C, jemně zamíchejte , tak aby se nevytvořila pěna.  
Stabilita:  při  teplotě 2-8 °C 60 dnů, pokud je vyloučena 
kontaminace a lahvička je uzavřena ihned po použití. 
 
KALIBRACE – Pro kalibraci je doporučen následující materiál: 
Plasmaproteins Cal  REF 11200D 3x1mL 
Kapalné kalibrační sérum. Kalibrační sérum použijte pro 
přípravu kalibrační křivky jak je uvedeno v následující tabulce. 
Kalibrátor, na rozdíl od vzorků a kontrol nesmí být ředěn v 
poměru 1:21. 
 
 
PŘÍPRAVA KALIBRAČNÍ KŘIVKY 
Pracovní 
Kalibrátory 

1 2 3 4 5 

Plasmaproteins 
Cal 

200 µL - - - - 

Normal Saline 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 

Ředící poměr 1 : 5 1 : 10 1 : 20 1 : 40 1 : 80 
[ analyte ] 
mg/dL odpovídá
1:21 zředění 
vzorku 

 
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 označená na vloženém
letáku do kitu  Plasmaproteins Cal. 
Analyt = prealbumin 
 
 
KONTROLA KVALITY 
K ověření přesnosti testu se doporučuje použití kontrolního 
materiálu (sér) s různými hladinami analytu: 
Immuno Control 1 REF 11210 1x5 mL 
Immuno Control 2 REF 11212 1x5 mL 
Kontrolní kapalné sérum. Dodržujte instrukce obsažené v kitu 
 

Immuno Control Set (2 hladiny) REF 11211A 2x(2x1) mL 
Kontrolní kapalné sérum (2 hladiny). Dodržujte instrukce 
obsažené v kitu 
 
STANDARDIZACE 
CRM 470 (Certifikovaný kontrolní materiál) z BCR (EG 
Community Bureau of Reference), odpovídá RPPHS 
(Reference Preparation for Protein in Human Serum). 
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VZOREK 
Sérum nebo  plasma (heparin, EDTA). Vzorky odebírejte v 
souladu s NCCLS. Postup je popsán v literatuře (1). 
Stabilita vzorku:  2 dny při 2-8 °C. 
 
Příprava vzorků/kontrol 
Před analýzou zřeďte vzorky a kontroly 1:21 (1 objem + 20 
objemů)  fytziologickým roztokem 
 
Potřebné,  ale nedodávané přístrojové vybavení a 
materiál 
  • Obvyklé laboratorní vybavení 
  • Destilovaná voda. 
  • Filtrační fotometr nebo spektrofotometr. 
  • Fyziologický roztok (Sodium Chloride 9 g/L). 
 
ANALYTICKÉ MĚŘENÍ 
Vlnová délka 340 (334-365) nm 
Délka průchodu světla: 1 cm 
Teplota: 37 °C 
Vzorek (viz příprava) / 
/ REAGENT A / Solution BC: 1/18/2 
Reakce:                            end point–krajní bod (zvyšující se) 
 
Před použitím nechejte reagencie vytemperovat na 
laboratorní teplotu. 
Částečná proporcionální změna reakčních objemů, 
popsaných v tomto analytickém postupu nezmění výsledek. 
 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Vlož do kyvety: Reagent Kalibrátor Vzorek 
 Blank  Kontrola 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Fyziologcký roztok 50 µL - - 
Pracovní kalibrátor (1,2,3,4,5) - 50 µL - 
 
Zředěný vzorek/zředěná  
kontrola (viz příprava) - - 50 µL 
 
REAGENT A 900 µL 900 µL 900 µL 
Solution BC 100 µL 100 µL 100 µL 
--------------------------------------------------------------------------------- 
Opatrně promíchejte a inkubujte 10 min při laboratorní teplotě. 
Absorbanci každého pracovního kalibrátoru, vzorků a kontrol 
odečtěte proti reagenčnímu blanketu. 
 
VÝPOČET 
1. Na milimetrový papír nakreslete kalibrační křivku, na osu 

Y naneste absorbanci, na osu X naneste odpovídající 
koncentrace pro každý pracovní kalibrátor. 

2. Do kalibrační křivky zaneste získané hodnoty vzorků a 
kontrol. 

3. Z kalibrační křivky odečtěte hodnoty koncentrací vzorků 
a kontrol. 

 
Konversní (přepočítávací)  faktor: 
prealbumin: [ mg/dL ] x 0.01  =  prealbumin [ g/L ] 
 
 
REFERENČNÍ HODNOTY:  20 - 40 mg/dL 
Doporučuje se stanovení vlastních hodnot v každé laboratoři 
v očekávaném rozmezí. Pro diagnostické účely by měl být 
výsledek testu vyhodnocen s ohledem na anamnesu a 
klinický nález pacienta. 
 

 

 
CHARAKTERISTIKA 
Interference: Test není ovlivněn přítomností bilirubinu do 30 
mg/dL, hemoglobinu do 0.5 g/dL, lipemií (triglyceridy do 400 
mg/dL), a revmatoidním faktorem do 100 IU/mL. Falešně nižší 
výsledky mohou být pozorovány u monoklonální gammopatie 
typu IgM. 
 
Rozsah měření: 9 - 180 mg/dL.  Vzorky s koncentrací vyšší 
než je rozsah měření, musí být  přiměřeně zředěny 
fyziologickým roztokem a výsledky musí být násobeny faktorem 
ředění. 
 
Spodní detekční limit: 4 mg/dL.  Spodní detekční limit 
odpovídá nejnižší měřitelné koncentraci, kterou lze odlišit od 
nulového standardu. 
 
Prozone efekt: Nebyl pozorován žádný   prozone efekt až do 
koncentrace 3420 mg/dL. 
 
Následuící data pro Intra-Assay, Inter-Assay parametry a 
přesnost jsou reprezentativní pro výsledky získané na 
automatických analyzátorech s odděleným náhodným  
přístupem  a s automatickým ředěním vzorků. Tato data se 
mohou lišit podle charakteristiky těchto přístrojů. 
 
Intra-Assay Přesnost : Po 20 násobném opakování měření 
každé kontroly (2 testované  hladiny – L1/L2) bylo dosaženo 
těchto výsledků :  L1: průměr 17,80 mg/dL, SD 0,62, CV% 3,46  
/  L2: průměr 53,15 mg/dL, SD 2,32, CV% 4,37. 
Inter-Assay Přesnost : Po 10 dnech opakovaného měření 
každé kontroly  - 2 různé hladiny (L1/L2) bylo dosaženo těchto 
výsledků : 

 
 Střed Uvnitř cyklu Cyklus od cyklu Celkově 
 mg/dL SD CV% SD CV% SD CV%

  L1 19.85 0.57 2.87 0.81 4.09 0.99 5.00 

  L2 55.45 0.77 1.39 2.25 4.06 2.38 4.29 
 

Přesnost: tento test (y) byl srovnáván s komerčně dostupnou 
turbidimetrickou metodou (x). Výsledky byly následující: 
N = 60,  r = 0.98436,  y =  0,99921x + 3,0116. 
   
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Reagencie musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. 
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