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SOUHRN 
β 2-Mikroglobulin (β2M) je protein s nízkou molekulovou 
hmotností, který se v malých množstvích nachází v různých 
tělních tekutinách, např. v krvi, moči a mozkomíšním moku.  
Měření množství β2M v séru a moči je užitečné při 
diagnostikování onemocnění ledvin, různých maligních nádorů a 
také při posuzování léčby a prognózy choroby. 
 
PRINCIP 
Beta-2 Micro Latex CN je latexové imunostanovení vyvinuté pro 
měření hladiny β2M ve vzorcích séra a moči. Když dojde k reakci 
typu antigen-protilátka mezi β2M ve vzorku a protilátkou proti 
β2M, která byla absorbována do latexových částic, výsledkem je 
aglutinace. Aglutinace je detekována jako změna absorbance, 
která je úměrná množství β2M ve vzorku. 
 
REAGENTY 
Reagencie, které jsou skladované při 2-8 °C v uzavřené lahvičce 
a chráněné před přímým světlem, jsou stabilní do data exspirace 
uvedeného na balení. 
Komponenty soupravy a počáteční koncentrace reaktivních 
složek: 
REAGENT 1 
glycinový pufr pH 9,0, azid sodný < 0,1% 
REAGENT 2 
glycinový pufr pH 7,3, azid sodný < 0,1% 
Anti-β2M polyklonální protilátky kovalentně vázány na latexové 
částice v suspenzi 0,3 %. 
 
PŘÍPRAVA ROZTOKŮ REAGENTŮ 
REAGENT 1 a REAGENT 2: Připraveno k použití. Reagenty 
v neotevřených lahvičkách jsou stabilní do data expirace 
uvedeného na obalu. 
 
STABILITA PO OTEVŘENÍ 
60 dnů při 2-8 °C. 
 
KALIBRACE 
Ke kalibraci se doporučuje použití následujících materiálů: 
Beta-2 Micro Cal Set (4 množství) REF 11524H 4x(1x2) mL 
Kapalné kalibrační sérum. Při použití se řiďte pokyny přiloženými 
k soupravě. 
 
STABILITA KALIBRACE 
12 týdnů. 
Opakujte kalibraci při každé změně šarže reagentu. 
 
KONTROLA KVALITY 
K ověření správnosti testu se doporučují tyto kontrolní materiály: 
Immuno Control Set (2 množství) REF 11211A 2x(2x1) mL 
Kapalné kontrolní sérum. Při použití se řiďte pokyny přiloženými 
k soupravě. 
STANDARDIZACE  
WHO (World Health Organization), 1st International Standard 
(1985). 
 

PŘEVODNÍ KOEFICIENT 
β2M [ mg/L ] x 1000 =  β2M [ μg/L ] 
 
VZOREK 
Sérum nebo plazma (EDTA, heparin, citrát sodný). Vzorky 
odebírejte postupem NCCLS (viz literatura1). 
 
STABILITA VZORKU 
Sérum a plazma: 3 dny při 2-8 °C nebo 6 měsíců při -20 °C. 
Moč: 2 dny při 2-8 °C.  
 
VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
• Pro diagnostické použití in vitro. 
• Nepoužívejte komponenty po datu jejich expirace. 
• 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. Doporučuje se, aby 
veškeré komponenty lidského původu byly považovány za 
potenciálně infekční a bylo s nimi manipulováno v souladu 
s požadavky BOZP týkajícími se patogenů v krvi.2. 
V souvislosti s materiály, které obsahují nebo mohou 
obsahovat infekční agens, je třeba uplatňovat 2. úroveň 
biologické bezpečnosti3 nebo jiná vhodná biologická 
bezpečnostní opatření4,5. 

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

 
POTŘEBNÉ NÁSTROJE A MATERIÁLY 
NEDODÁVANÉ SE SOUPRAVOU 
• Běžné laboratorní vybavení. 
 
ANALYTICKÝ POSTUP 
Viz přiložené aplikace. 
 
REFERENČNÍ ROZMEZÍ 
Sérum nebo plazma: 0,8 – 1,8 mg/L 
Moč: 0,03 – 0,10 mg/24 hodin 
 

Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila své očekávané 
rozmezí. Pro diagnostické účely by měly být získané výsledky 
vždy hodnoceny s přihlédnutím k anamnéze a veškerým 
ostatním klinickým nálezům. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sentineldiagnostics.com
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VÝKONNOST 
AUTOMATICKÝ ANALYZÁTOR  

HITACHI 917  
 

CITLIVOST 
LOQ (mez stanovitelnosti): 1,5 mg/L. Hodnota LOQ byla 
vypočtena na 6 rostoucích úrovních získaných ředěním.  
Výsledek je uváděn jako nejnižší koncentrace VK % < 20 %. 

 
PŘESNOST VE STANOVENÍ 

 

Sérum: byla stanovena na 20 replikátech každé kontroly (3 
testované úrovně - L1/L2/L3). S těmito výsledky: 

mg/L L1 L2 L3 
Střední hodnota 0,61 1,78 7,63 
SO 0,02 0,02 0,05 
VK % 3,51 1,11 0,66 

 
Moč: byla stanovena na 20 replikátech každé kontroly 
(3 testované úrovně - L1/L2/L3). S těmito výsledky: 

μg/L L1 L2 L3 
Střední hodnota 106,1 212,6 1879,5 
SO 3,86 3,00 6,27 
VK % 3,64 1,41 0,33 

 
PŘESNOST V ČASE 
Byla stanovena z 13x2x2 (den x běh x rep) testů u každé 
kontroly (2 úrovně – L1/L2). S těmito výsledky: 

mg/L L1 L2  
Střední hodnota 1,75 7,67  
SO 0,03 0,14  
VK % 2,01 1,86  

 
PŘESNOST 
Tento test (y) byl porovnán s komerčně dostupnou metodou 
(x). S těmito výsledky: 
 

Sérum: 
N = 105, r = 0,999, y = 0,988 x + 0,219 
 
Moč: 
N = 50, r = 1,000, y = 0,962 x + 10,948 

 
INTERFERENCE 

 

Sérum: 
na test nemá vliv přítomnost hemoglobinu do 500 mg/dL, 
konjugovaného bilirubinu do 30 mg/dL, triglyceridů do 1000 
mg/dL (intralipid). 
 
Moč: 
na test nemá vliv přítomnost kyseliny askorbové do 500 mg/dL, 
chloridu amonného do 500 mg/dL, hemoglobinu do 200 mg/dL. 

 
ANALYTICKÝ ROZSAH 

 

Sérum: 
0,2 - 80 mg/L. 
 

Moč: 
30 - 8000 µg/L (0,03 - 8,0 mg/L) 
 
Pokud je koncentrace ve vzorku vyšší než rozsah měření, je 
třeba vzorek zředit normálním fyziologickým roztokem 
v poměru 1:10  a výsledek vynásobit deseti. 

PROZÓNOVÝ EFEKT 
Prozónový efekt nebyl pozorován při koncentracích 100 mg/L 
u séra nebo moči. 

 
LIKVIDACE ODPADU 
Reagenty zlikvidujte v souladu s místními předpisy. 
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