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REF 11506H 
 

RF 
Latex Autom NG  

 
Kvantitativní imunoturbidimetrické stanovení 
revmatoidního faktoru (RF) v séru a plasmě  

 
REAGENT 1: 1 x 42 mL - REAGENT 2: 1 x 16 mL 

 

IVD 

STANDARD/CALIBRATOR: název pro standard/kalibrátor 
 REAGENT:  název pro jednotlivé reagencie         CONTROL: název pro kontrolu 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Vedle rizikových reaktivních složek mohou reagencie 
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 1999/45/EC a pozdějšími úpravami a dodatky 
o klasifikaci, značení a balení nebezpečných přípravků 
(reagencií). Přesto se doporučuje zacházet s reagenciemi 
opatrně, zamezit jejich požití nebo styku s očima, pokožkou 
a sliznicemi a laboratorní reagencie používat v souladu se 
zásadami Správné laboratorní praxe  
SOUHRN 
Revmatoidní faktor je autoprotilátka proti lidskému IgG, která se 
za určitých okolností objevuje ve vysoké koncentraci v séru, 
např. u pacientů s revmatoidní artritidou. Měření hladiny RF se 
používá při určování diagnozy, efektu terapie a stanovení prog-
nozy u revmatoidní artritidy,  lupénky (systemic lupus erythema-
tosus), chronické hepatopatie a jiných onemocnění.  
PRINCIP 
RF Latex Autom je latexové imunostanovení vyvinuté pro měř-
ení hladiny RF v krvi. Výsledkem reakce antigen – protilátka, při 
které reagují RF ze vzorku a denaturovaný lidský IgG, který je 
adsorbován na latexových částicích, je aglutinace. Aglutinace je 
detekována jako změna absorbance, která je úměrná množství 
RF ve vzorku.  
REAGENCIE 
Reagencie, které jsou skladované při 2-8 °C v uzavřené 
lahvičce a chráněné před přímým světlem,  jsou stabilní do data 
exspirace  uvedené na balení. 
Složení soupravy a počáteční koncentrace reaktivních 
komponent: 
REAGENT 1 
glycinový pufr  pH 8.0, azid sodný < 0.1% 
REAGENT 2 
Denaturovaný lidský IgG adsorbovaný na latexových částicích 
0.17% suspenze, pH 7.3, 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: 

RF Cal Set 10-20-40-80-120 IU/mL  REF 11523D 5x1 mL 
Kapalné kalibrační sérum. Řidˇte se instrukcemi uvedenými 
v příbalovém letáku. 

  

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

Immuno Control 1  REF 11210  1x5 mL 
Immuno Control 2  REF 11212 1x5 mL 
Immuno Control Set  REF 11211A 2x(2x1) mL 

Kapalné  kontrolní  sérum. Použijte dle instrukcí  přiložených 
k soupravě. 

STANDARDIZACE 
WHO (World Health Organization) 64/2, 1st International Stan-
dard (1970). 

Koncentrace RF je uvedena v příbalových letácích, včetně 
každého kalibrátoru a kontrol. 

VZOREK 
Sérum nebo plasma (heparin, EDTA, citrát). Vzorky odebrat dle 
postupu NCCLS uvedených v literatuře (1). Stabilita vzorku: 3 
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:  660 (640-680) nm 
Tlouštˇka kyvety:  1 cm 
Teplota:  37 °C 
Ředěný vzorek/REAGENT 1/ REAGENT 2: 1/30/10 
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: 
 reagenčn

í blank 
kalibrátor Vzorek 

/  kontrola 
Fyziolog.roztok 20 µL - - 

RF Cal - 20 µL - 

vzorek - - 20 µL 

REAGENT 1 600 µL 600 µL 600 µL 
Důkladně promíchejte a inkubujte 5 min při pracovní teplotě. 
Poté přidejte: 
REAGENT 2 200 µL 200 µL 200 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 
1. nakreslete kalibrační závislost vynesením přírůstku 

absorbancí na osu Y proti odpovídajícím koncentracím 
v IU/ml každého kalibrátoru, které jsou vyneseny na ose 
X. 

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

3. Z kalibrační závislosti určete hodnotu koncentrace v IU/ml 
u vzorků a kontrol 

 

REFERENČNÍ ROZMEZÍ 
Sérum nebo plasma:   ≤  18 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 pacientovu anamnézu a další 
klinické nálezy. 
 
 

PERFORMANCES  
Hitachi 917 

 
SENSITIVITA 
3.0 IU/mL. Přesnost byla spočítána při 21 opakováních ve 
fyziologickém roztoku a označena jako "střední nulová 
hodnota + 3 SD". 
 
 
PROZONOVÝ EFEKT 
Až do koncentrace 5000 IU/mL nebyl pozorován žádný 
prozonový efekt 

 
PŘESNOST PŘI STANOVENÍ ANALYTU 
V JEDNÉ DÁVCE: 
Přesnost byla stanovena na základě testování všech hladin 
kontrol ve 21 opakováních (4 hladiny – L1/L2/L3/L4). Byly 
získány tyto výsledky* 
 
 

(IU/mL) L1 L2 L3 L4 
Průměrná 
hodnota 18.1 22.0 49.3 55.2 

SD 0.27 0.19 0.26 0.25 
CV% 1.48 0.86 0.52 0.46 

 
 
PŘESNOST PŘI STANOVENÍ ANALYTU 
VE VÍCE DÁVKÁCH 
Přesnost byla stanovena na základě testování jednotlivých 
hladin kontrol ve dvou sériích a dvou opakováních po dobu 
21x1x3 (den x série x opakování - 4 hladiny - L1/L2/L3/L4).  
Byly získány tyto výsledky* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Průměrná 

hodnota 
 

Mezi dny 
 

Celkem 
 

 IU/mL SD  CV%   SD  CV% 
  L1 17.5 0.82 4.70 0.83 4.74 
  L2 20.1 1.03 5.12 1.00 5.00 
  L3 48.1 0.89 1.86 0.93 1.94 
  L4 57.6 1.44 2.49 1.43 2.49  

* Reprezentativní data; výsledky z různých laboratoří se 
mohou od těchto údajů lišit. 
 
 
SPRAVNOST 
tento test (y) byl srovnáván s komerčně dostupnou metodou 
(x).  Výsledky jsou následující:  
N = 76    R = 0.990     y  = 0.953 x  - 1.34 
Minimální testovaná hodnota: 0 IU/mL – Maximální testovaná 
hodnota: 118 IU/mL 
 
 
ROZSAH MERENI 
3.0 - 120 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 bilirubinu do 
koncentrace 60 mg/dL, hemoglobinu do koncentrace 
1000 mg/dL, triacylglycerolů do koncentrace 1500 mg/dL. 
 

ŘESENI ODPADU 
Reagencie musí být likvidovány v souladu s místrními 
předpisy. 
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