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REF 11504D 
 
 

Lp(a) Ultra 

 

Kvantitativní immunoturbidimetrické stanovení 
Lipoproteinu (a) [Lp(a)] v séru a plasmě 
 

REAGENT 1: 1 x 18 mL  -  REAGENT 2: 1 x 9 mL 
 

 

STANDARD/CALIBRATOR: : termín použitý pro standart / kalibrační materiál 
 REAGENT:  termín označuje jednu reagencii         CONTROL: termín pro kontrolu 
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SHRNUTÍ 
Lipoprotein (a) se vyskytuje ve stěnách tepen a může mít 
atherogenitální efekt. Protože je jeho struktura podobná 
plasminogenu, může také zabránit fibrinolýze a proto se chovat 
thrombogenně. Nadměrná koncentrace Lp(a) v séru, 
upozorňuje na zvýšené nebezpečí atherosklerózy a infarktu. 
V kombinaci se zvýšenou hladinou LDL Cholesterolu, se riziko 
infarktu zvyšuje přibližně šestkrát. 
 
PRINCIPLE 
Lp(a) Ultra je latexové immunostanovení vyvinuté k  měření 
hladiny Lp(a). Když dojde k reakci  antigen-protilátka dojde 
mezi Lp(a), obsaženým ve vzorku, a anti- Lp(a) protilátkou, 
která je absorbovaná na latexových částicích, k aglutinační 
reakci. Tato aglutinace se detekuje jako změna absorbance. 
Hodnota změny absorbance je úměrná množství Lp(a) ve 
vzorku. 
 
REAGENCIE 
Reagencie skladujte při teplotě 2-8 °C. Neotevřené lahvičky 
jsou stabilní do data vyznačeného na obalu. Chraňte před 
slunečním zářením. 
Součásti kitu a počáteční koncentrace reaktivních komponent: 
- REAGENT 1 
 glycinový pufr  pH 9.0,  azid sodný < 0.1% 
- REAGENT 2 
 anti-Lp(a) polyklonální protilátka absorbována na 

latexových částicích v 0.4% suspenzi pH 7.3,  azid sodný < 
0.1% 

 

Čárové kódy a kódy na lahvích, jsou uvedeny, jedná-li se o reagencie 
určené pro analyzátor ADVIA.  Aplikace a detailní informace jsou 
k dispozici na požádání. 
 
Příprava pracovních roztoků 
REAGENT 1 a REAGENT 2:  k přímému použití. Reagencie 
v neotevřené lahvičce je stabilní do data vyznačeného na 
obalu. Stabilita po otevření: 60 dní při 2-8 °C pokud nedojde ke 
kontaminaci a lahvičky jsou ihned po použití zavírány. 
 
KALIBRACE 
Pro kalibraci se doporučuje použít následující položku: 
Lp(a) Cal Set REF  11522D 5x1 mL 
Lyofilizované kalibrační sérum, 5 hladin.  Používejte dle 
instrukcí na letáčku v kitu. 
 
KONTROLA KVALITY 
K ověření přesnosti se doporučuje použití následujících 
kontrolních sér s různými hladinami analytu: 
Lipids Control REF  34Q021 2x2 mL 
Lyofilizované kontrolní sérum, 2 hladiny. Používejte dle 
instrukcí na letáčku v kitu. 
 
STANDARTIZACE 
Spolehlivost metody je ověřena použitím vnitřního standartu, 
který byl získán z čistého materiálu. 
 
 
 

VZOREK 
Sérum nebo plasma (Na-heparin, Li-heparin, Na-EDTA, 
K-EDTA). Vzorky odebírejte v souladu s NCCLS, popis je 
uveden v literatuře(1). 
Stabilita vzorků:  8 hodin při  2-8 °C nebo 7 dní při -20 °C. 
 
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
• Pro diagnostické použití in vitro. 
• Nepoužívejte komponenty po datu jejich exspirace. 
• Nemíchejte látky ze sad různých šarží. 
• Bezpečnostní listy jsou k dispozici na www.sentineldiagnostics.com 

nebo se obraťte na místního zástupce. 

•  UPOZORNĚNÍ: V souvislosti s tímto produktem se 
manipuluje se vzorky odebranými lidem. Doporučujeme, aby 
byl veškerý lidský materiál považován za potenciálně infekční 
a při manipulaci s ním byly důsledně dodržovány předpisy 
BOZP pro práci s krevními patogeny2. V souvislosti 
s materiály, které obsahují nebo které by mohly obsahovat 
infekční agens, dodržujte postupy pro stupeň biologického 
rizika 23 či jiné podobné postupy pro ochranu proti 
biologickým rizikům4,5. 

• Tento produkt obsahuje azid sodný; podrobný výčet je 
uveden v části REAGENCIE tohoto příbalového letáku. Při 
styku s kyselinami dochází k uvolňování velmi toxického 
plynu. Tento materiál a nádobu, v níž je uchováván, 
zlikvidujte bezpečným způsobem. 

 
Potřebný, ale nedodávaný materiál  
• Běžné laboratorní vybavení 
• Fotometr nebo spektrofotometr 
 
ANALYTICKÉ MĚŘENÍ 
Vlnová délka 700 (680-720) nm 
Délka průchodu světla: 1 cm 
Teplota: 37 °C 
Vzorek/REAGENT 1/REAGENT 2: 1/40/20 
Reakce: fixovaný čas (zvyšující se) 
 
Reagencie nechte před použitím vytemperovat na laboratorní 
teplotu. 
Částečná změna reakčních objemů, které jsou popsány v tomto 
analytickém postupu, nezmění výsledek.  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Do kyvety dejte: Reakční kalibrátor vzorek 
 Blank  kontrola 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Standardní fyziologický roztok 15 µL - - 
Pracovní kalibrátory (1,2,3,4,5) - 15 µL - 
Vzorek / Kontrola - - 15 µL 
REAGENT 1 600 µL 600 µL 600 µL 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opatrně zamíchejte a při laboratorní teplotě inkubujte 5 minut. Přidejte: 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
REAGENT 2 300 µL 300 µL 300 µL 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 

http://www.sentineldiagnostics.com


REF 11504D Lp(a) Ultra CS 

 2/2

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opatrně zamíchejte a při laboratorní teplotě inkubujte 1 minut. 
Nejprve odečítejte Absorbance kalibrátoru (A1C),vzorků a kontrol 
(A1S) proti reagenčnímu Blanku. Po 5 minutách odečítejte druhé 
absorbance kalibrátoru (A2C),vzorků a kontrol (A2S) proti 
reagenčnímu Blanku.  Spočítejte rozdíl Absorbancí každého 
kalibrátoru (A2C - A1C), Vzorků a Kontrol (A2S - A1S). 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

VÝPOČET 
1. Na milimetrový papír nakreslete kalibrační křivku. Absorbance 

vyneste na osu Y, odpovídající koncentrace (v ng/mL) všech 
pracovních kalibračních roztoků na osu X. 

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

3. Z kalibrační křivky odečtěte hodnoty koncentrací v ng/mL vzorků 
a kontrol. 

 
Přepočítávací faktor:  
Lp(a):  [ mg/dL ] x 0.01  =  Lp(a)  [ g/L ] 

 
REFERENČNÍ HODNOTY 
Lp(a):  < 30  mg/dL 
 
Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila svůj okruh 
očekávaných hodnot.  Výsledek by měl být vždy hodnocen společně 
s dokumentací pacienta a ostatními klinickými příznaky. 

 
 

CHARAKTERISTIKA 
(měřeno na Hitachi 917) 
Interference: výsledek testu není ovlivněn přítomností 
bilirubinu až do 30 mg/dL, hemoglobinu do 500 mg/dL, 
triglyceridů do 6000 mg/dL a RF do 500 IU/mL. 
Rozsah měření: 3.0 - 130 mg/dL.  Vzorky s vyšší 
koncentrací, než je rozsah měření, musí být vhodně naředěny 
fyziologickým roztokem. Výsledek se poté násobí ředícím 
faktorem. 
Intra-Assay Přesnost: 10x se opakovalo měření každé 
kontroly (2 testované hladiny - L1/L2), získal se následující 
výsledek:   
L1: průměr 21.91 mg/dL, SD 0.438, CV% 2.00  /  L2: průměr 
54.67 mg/dL, SD 0.686, CV% 1.26. 
Spodní detekční limit: 3.0 mg/dL.  Spodní detekční limit 
představuje nejnižší měřitelnou koncentraci, která může být 
ještě rozeznatelná od nulového standartu. 
Prozone effect: Nebyl pozorován žádný „prozone effect“ až 
do koncentrace 660 mg/dL. 
Přesnost: tento test (y) byl srovnáván s komerčně dostupnou 
EIA metodou (x).  Výsledek je následující: 
SERUM:  N = 66,  r = 0.989,  y =  1.108 x  -  1.44 
PLASMA:  N = 57,  r = 0.990,  y =  1.079 x  -  0.16 

 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Nepoužité reagencie musí být likvidovány v souladu 
s místními předpisy. 
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Poznámka: Změny oproti starší verzi jsou vyznačeny za svislou čarou na 
okraji textu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


