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Bezpečnost při použití 
Kromě možného rizika, vyplývajícího z reaktivních komponent, 
mohou reagencie obsahovat také nereaktivní složky, jako jsou 
konzervační látky (např. azid sodný nebo jiné) a detergenty. 
Celková koncentrace těchto komponent je nižší, než jsou po-
volené limity uváděné v direktivě 67/548/EEC a 88/379/EEC a 
následných modifikacích a pozměˇnovacích návrzích o klasifi-
kaci, označování a balení nebezpečných přípravků (reagen-
cií). Nicméně se doporučuje s reagenciemi zacházet opatrně, 
zabránit požití, vniknutí do očí, zabránit kontaktu s pokožkou a 
sliznicemi a používat laboratorní reagencie dle zásad správné 
laboratorní práce. 

Souhrn 
Zvýšená hladina α1-kyselého glykoproteinu se může objevovat 
při zánětlivých procesech a u tumorů s nekrozou buněk. Hla-
dinu α1-kyselého glykoproteinu lze také použít při diferenco-
vání stavů akutní fáze zánětu (zvýšená sérová hladina) a vlivu 
estrogenů (normální nebo snížená hladina 

Princip 
Stanovení α1-kyselého glykoproteinu je založeno na turbidi-
metrické specifické reakci mezi anti-α1-kyselým glykoprotei-
nem (polyklonální antisérum) a  odpovídajícím antigenem při 
optimálním pH a v přítomnosti polyethylenglykolového polymé-
ru (PEG) Turbidita imunokomplexu je úměrná koncentraci a-
nalytu v analyzovaném vzorku. 

Reagencie 
Reagencie, které jsou skladované při 2-8 °C v uzavřené la-
hvičce,  jsou stabilní do data exspirace  uvedené na balení. 
Složení soupravy a počáteční koncentrace reaktivních kom-
ponent: 

REAGENT A 
Fosfátový pufr 20 mmol/L pH7,5, PEG ≤ 7%, chlorid sodný 
150 mmol/L, azid sodný < 0,1% 

REAGENT B 
Anti -α1-kyselý glykoprotein –polyklonální antisérum, azid 
sodný <0,1% 

REAGENT C 
Goodův pufr 50 mmol/L pH 7,5, chlorid sodný 150 mmol/L, 
azid sodný < 0,1% 

SERVICE VIAL (POMOCNÉ NÁDOBKY) 
20 mL pomocná nádobka může být použita pro přípravu roz-
toku BC, hodí se k umístění do některých automatických a-
nalyzátorů. Aplikační listy pro většinu běžných přístrojů lze 
zaslat na vyžádání. 
Čárové a číselné kody na lahvičkách, pokud jsou vytištěny na rea-
genčních etiketách, jsou připraveny pro použití výrobku na analyzáto-
rech Hitachi 911/912.  Podrobné informace o aplikacích jsou 
k dispozici na vyžádání. 

PŘÍPRAVA REAKČNÍCH ROZTOKŮ 
REAGENT A:  : je připraven k přímému použití. Reagent 
v uzavřené lahvičce je stabilní do data exspirace uvedené na 
štítku. Stabilita: 120 dní při 2-8 °C po otevření, pokud nedo-
jde ke kontaminaci a lahvičky jsou zpětně uzavřeny ihned po 
použití.. 

Roztok BC:  zředˇte  1 objemový díl reagentu B se 3 objemo-
vými díly reagentu C, jemně promíchejte tak, aby se ne-
vytvořila pěna.  Stabilita: 60 dní při 2-8 °C po přípravě, po-
kud nedojde ke kontaminaci a lahvička je zpětně uzavřena i-
hned po použití. 

KALIBRACE 
pro kalibraci je doporučováno použít následující materiál: 

Plasmaproteins Cal  REF 11200D 3x1 mL 
Kapalný koncentrovaný kalibrátor je používán pro přístroje, které pře-
dřeďují vzorky. 
Plasmaproteins Cal 3x  REF 11206D 4x1 mL 

Kapalný koncentrovaný kalibrátor je používán pro přístroje, které 
nepředřeďují vzorky. 
Pro přípravu kalibrační křivky (viz. tabulka) použijte kalibrátor 
REF 11200D. Kalibrátor se na rozdíl od vzorků a kontrol, neředí 
v poměru 1:21. 

PŘÍPRAVA KALIBRAČNÍ KŘIVKY 
Pracovní ka-
librátory 

1 2 3 4 5 

Plasmaproteins 
Cal – REF11200D 

200 µL - - - - 

Fyziolog.roztok 800 µL 300 µL 300 µL 300 µL 300 µL 
Prac.kalibrátor 1 - 300 µL - - - 
Prac.kalibrátor 2 - - 300 µL - - 
Prac.kalibrátor 3 - - - 300 µL - 
Prac.kalibrátor 4 - - - - 300 µL 
Ředicí poměr 1 : 5 1 : 10 1 : 20 1 : 40 1 : 80 

[analyt] mg/dL 
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 „Plasmaproteins Cal“ REF11200D. 
Analyt = α1-kyselý glykoprotein 

KONTROLA  KVALITY 
Pro kontrolu správnosti testu je doporučováno použít  násle-
dující kontrolní materiály s různými hladinami analytu: 

Immuno Control 1  REF 11210  1x5 mL 

Immuno Control 2  REF 11212 1x5 mL 
Kapalné kontrolní  sérum. Použijte dle instrukcí  přiložených 
k soupravě. 
Immuno Control Set  
(2 levels) 

REF 11211A 2x (2x1) mL 

Dvě hladiny kapalného kontrolního séra. Použijte dle instrukcí 
přiložených k soupravě. 

STANDARDIZACE 
CRM 470 (Certified Reference Material) od BCR (EG Com-
munity Bureau of Reference), odpovídá RPPHS (Reference 
Preparation for Protein in Human Serum). 
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VZOREK 
Sérum nebo plasma (heparin, EDTA). Vzorky odebrat dle pos-
tupu NCCLS uvedených v literatuře (1). Stabilita vzorku: 3 
dny při 2-8 °C. 

PŘÍPRAVA VZORKŮ/ KONTROL 
Před analýzou zředˇte vzorky a kontroly 1:21 ( 1 objemový díl 
+ 20 objemových dílů) fyziologickým roztokem. 

Přístroje a materiál potřebný k analýze, který není 
součástí soupravy 

• Běžné laboratorní vybavení 
• Fotometr s filtry nebo spektrofotometr 
• Destilovaná voda 
• Fyziologický roztok (chlorid sodný 9 g/L) 

Analytický postup 
Vlnová délka:  340 (334-365) nm 
Tlouštˇka kyvety:  1 cm 
Teplota:  37 °C 
Ředěný vzorek/REAGENT A/roztok BC: 1/18/2 
Reakce: end point (vzrůstající) 
Před použitím nechte reagencie vytemperovat na laboratorní teplotu. 
Změna reagenčních objemů při zachování jejich poměru 
nemá vliv na výsledek. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Napipetujte do kyvety: 

 reagenční 
blank 

kalibrátor Vzorek / kon-
trola 

Fyziolog.roztok 50 µL - - 

Prac.kalibrátor (1, 2, 
3, 4, 5) 

- 50 µL - 

Zředˇ.vzorek / kon-
trola (viz příprava) 

- - 50 µL 

REAGENT A 900 µL 900 µL 900 µL 

Roztok BC 100 µL 100 µL 100 µL 
Důkladně promíchejte a inkubujte 10 min při pracovní teplotě. 
Pro každý kalibrátor, vzorek a kontrolu změřte absorbanci pro-
ti reagenčnímu blanku. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
VÝPOČET 
1. nakreslete kalibrační závislost vynesením absorbancí na 

osu Y proti odpovídajícím koncentracím pracovních kali-
brátorů, které jsou vyneseny na ose X. 

2. Hodnotu absorbance vzorků a kontrol vyneste do grafu a 
najděte průsečík s kalibrační křivkou. 

3. Určete hodnotu koncentrace vzorků a kontrol z kalibrační 
závislosti. 

PREPOCITAVACI FAKTOR 
α1-kyselý glykoprotein [ mg/dL ] x 0.01 = α1-kyselý glykoprotein [ g/L ] 

REFERENČNÍ ROZMEZÍ 
50 - 120 mg/dL 
Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila své vlastní referenční 
rozmezí. Z diagnostického hlediska by měly být získané výsledky in-
terpretovány vždy s ohledem na pacientovu anamnézu a další klinické 
nálezy. 

Informace o testu 
DETEKČNÍ LIMIT 

8 mg/dL. Detekční limit presentuje nejnižší měřitelnou koncen-
traci analytu, která může být odlišitelná od nulové koncen-
trace. 
 

PROZONOVÝ EFEKT 
až do koncentrace 1900 mg/dL nebyl pozorován žádný prozo-
nový efekt. 
 
Následující data o přesnosti v sérii, přesnosti v čase a o 
správnosti byla získána měřením na automatickém ana-
lyzátoru s automatickým ředěním vzorků. Tato data se 
mohou lišit podle charakteristic přístrojů. 

 
Přesnost v sérii: bylo měřeno 20 opakování každé kon-
troly (testovány 2 hladiny L1/L2). Výsledky byly následující: 
L1:průměr 45,90 mg/dL, SD 1,41, CV % 3,07/ L2: průměr 
131,45 mg/dL, SD 2,26, CV % 1,72 

Přesnost v čase: byla měřena po dobu 10 dnů pro každou 
kontrolu – 2 různé hladiny(L1/L2). Výsledky jsou následující: 
 

 Průměr 
v sérii mezi  

sériemi 
Celk. 

 mg/dL SD CV% SD CV% SD CV% 
L1 49.10 0.95 1.93 1.77 3.61 2.01 4.10 
L2 136.10 1.48 1.09 4.94 3.63 5.16 3.79 

SPRAVNOST 
tento test (y) byl srovnáván s komerčně dostupnou turbidime-
trickou metodou (x). Výsledky jsou následující: 

 

N = 60   R = 0.99451      y = 0.97602 x  -  2.9841 
ROZSAH MERENI 

20 - 600 mg/dL. Vzorky s koncentrací nad analytické rozmezí 
musí být přiměřeně zředěny fyziologickým roztokem a výsled-
ky následně vynásobeny ředícím faktorem. 

INTERFERENCE 
test neovlivˇnuje přítomnost bilirubinu do koncentrace 30 
mg/dL, hemoglobinu do koncentrace 0,5 g/dL, lipémie (trigly-
ceridů  do koncentrace 1000 mg/dL) a rheumatoidního faktoru 
do koncentrace 1000 IU/mL.  Falešně snížené výsledky se 
mohou vyskytnout u pacientů  s monoklonální gamapatií 
(zvláště IgM typ). 

Řešení odpadů 
Reagencie musí být likvidovány v souladu s místrními předpi-
sy. 
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