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ASO Latex Autom  

 
Kvantitativní imunoturbidimetrické stanovení protilá-

tek proti streptolysinu O (ASO) v séru a plasmě 
 
REAGENT 1: 2 x 15 mL - REAGENT 2: 2 x 20 mL 

IVD

STANDARD/CALIBRATOR název pro standard/kalibrátor 
 REAGENT:  název pro jednotlivé reagencie         CONTROL: název pro kontrolu 
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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 povolené limity uváděné 
v direktivě 67/548/EEC a 88/379/EEC a následných modifikacích a 
pozměˇnovacích návrzích o klasifikaci, označování a balení nebez-
pečných přípravků (reagencií). 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 
Mnoho lidí, kteří jsou  infikováni hemolytickým streptokokem, 
vytváří protilátky proti streptolysinu O, což je exotoxin pro-
dukovaný streptokoky. Následně se pak měření ASO  používá 
při diagnostice, sledování  a hodnocení progrese onemocnění 
způsobených hemolytickým streptokokem (revmatická 
horečka, akutní glomerulonefritida, scarlatina, tonsillitis). 

Princip 
ASO Latex Autom je latexové imunostanovení vyvinuté pro 
měření hladiny ASO v krvi. Výsledkem reakce antigen – 
protilátka, při které reagují protilátky proti ASO ze vzorku a 
streptolysin O, který je adsorbován na latexových částicích, je 
aglutinace. Aglutinace je detekována jako změna absorbance, 
která je úměrná množství ASO ve vzorku. 

Reagencie 
Reagencie, které jsou skladované při 2-8 °C v uzavřené lah-
vičce a chráněné před přímým světlem,  jsou stabilní do data 
exspirace  uvedené na balení. 
Složení soupravy a počáteční koncentrace reaktivních kom-
ponent: 

REAGENT 1 
glycinový pufr  pH 8,3, azid sodný < 0,1% 

REAGENT 2 
Streptolysin O polyklonální, adsorbovaný na latexových 
částicích v 0,17% suspenzi, pH 8,2,  azid sodný <0,1% 
 
Čárové a číselné kody na lahvičkách, pokud jsou vytištěny na 
reagenčních etiketách, jsou připraveny pro použití výrobku na 
analyzátorech Hitachi 911/912.  Podrobné informace o aplikacích jsou 
k dispozici na vyžádání. 
 

Příprava reakčních roztoků 
REAGENT 1 a REAGENT 2: jsou připraveny k přímému 
použití. Reagenty v uzavřených lahvičkách jsou stabilní do 
data exspirace uvedené na štítku. Stabilita: 60 dní při 2-8 °C 
po otevření, pokud nedojde ke kontaminaci a lahvičky jsou 
zpětně uzavřeny ihned po použití. 

KALIBRACE 
pro kalibraci je doporučováno použít následující materiál: 

ASO Calibrator – 500 IU/mL  REF 11520D 1x5 mL 
Kapalné kalibrační sérum. Řidˇte se instrukcemi uvedenými 
v příbalovém letáku. 

 

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. 

STANDARDIZACE 
WHO (World Health Organization) 64/2, 1st International Stan-
dard (1970). 
Koncentrace ASO je uvedena v příbalových letácích, včetně 
každého kalibrátoru a control. 

VZOREK 
Sérum nebo plasma (heparin, EDTA, citrát). Vzorky odebrat 
dle postupu NCCLS uvedených v literatuře (1). Stabilita vzor-
ku: 2 dny při 2-8 °C. 

Přístroje a materiál potřebný k analýze, který není 
součástí soupravy 

• Běžné laboratorní vybavení 
• Fotometr s filtry nebo spektrofotometr 

Analytický postup 
Vlnová délka:  570 (550-580) nm 
Tlouštˇka kyvety:  1 cm 
Teplota:  37 °C 
Ředěný vzorek/REAGENT 1/ REAGENT 2: 1/23.3/40 
Reakce:           fixed time ( 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 
/ kontrola 

Fyziolog.roztok 12 µL - - 

ASO Cal - 12 µL - 

vzorek - - 12 µL 

REAGENT 1 280 µL 280 µL 280 µL 

Důkladně promíchejte a inkubujte 5 min při pracovní teplotě. Poté 
přidejte: 

REAGENT 2 480 µL 480 µL 480 µL 

Důkladně promíchejte a inkubujte 1 minutu  při pracovní teplotě. 
Odečtěte první absorbanci proti reagenčnímu blanku: kalibrátor 
(A1C), vzorky a kontroly (A1S). Po přesně 5ti minutách odečtěte 
druhou absorbanci proti reagenčnímu blanku: kalibrátor (A2C), 
vzorky a kontroly (A2S). Vypočtěte přírůstek absorbancí pro každý 
kalibrátor (A2C-A1C), vzorky a kontroly (A2S-A1S). 

----------------------------------------------------------------------------------------  
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VÝPOČET 

[(A2S – A1S) / (A2C – A1C)] X 500  =  IU ASO / mL vzorku 
 

REFERENČNÍ ROZMEZÍ 
Sérum nebo plasma:  muži < 200 IU/mL 
 Děti < 150 IU/mL 
Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila své vlastní 
referenční rozmezí. Z diagnostického hlediska by měly být 
získané výsledky interpretovány vždy s ohledem na pacien-
tovu anamnézu a další klinické nálezy 
 
 

Informace o testu 
 

DETEKČNÍ LIMIT 
10 IU/mL.  Detekční limit presentuje nejnižší měřitelnou kon-
centraci analytu, která může být odlišitelná od nulové koncen-
trace. 
 

PROZONOVÝ EFEKT 
až do koncentrace 5600 IU/mL nebyl pozorován žádný prozo-
nový efekt. 
 
 
Přesnost v sérii: bylo měřeno 20 opakování každé kontroly 
(testovány 3 hladiny L1/L2/L3). Výsledky byly následující:  
 
 L1 L2 L3 
Průměr 
(IU/mL) 46.8 80.2 221.7 
SD 1.07 1.31 2.618 
CV% 2.29 1.63 1.18 

 
Přesnost v čase: byla měřena po dobu 12 dnů pro každou 
kontrolu – 3 různé hladiny(L1/L2/L3). Výsledky jsou následu-
jící: 
 
 L1 L2 L3 
Průměr 
(IU/mL) 48.80 78.80 219.80 
SD 2.83 2.60 5.24 
CV% 5.81 3.30 2.38 

 

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

 

N = 50,  R = 0.908,     y  = 1.065 x  + 14.667 
Minimální testovaná hodnota: 9,0 IU/mL – maximální testova-
ná hodnota: 368,0 IU/mL. 
 

ROZSAH MERENI 
10 - 1200 IU/mL. Vzorky s koncentrací nad analytické rozmezí 
musí být přiměřeně zředěny fyziologickým roztokem 1:10 a 
výsledky  vynásobeny 10x. 

 
INTERFERENCE 

Test není neovlivˇnován  přítomností konjugovaného a fetální-
ho bilirubinu do koncentrace 20 mg/dL, hemoglobinu do kon-
centrace 0,5 g/dL, lipémie (<5% intrafat, což odpovídá kon-
centraci triacylglycerolů do 1500 mg/dL). 

 

Řešení odpadů 
Reagencie musí být likvidovány v souladu s místrními před-
pisy. 
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