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Bile Acids TBA 
 

 

Enzymatické kolorimetrické stanovení celkových  
žlučových kyselin v  sér 

 

REAGENT 1a: 5 x 10 mL - REAGENT 1b: (lyophilized)  5 x 10 mL 
  REAGENT 2: 1 x 13 mL - STANDARD:  1 x 5 mL 

 

STANDARD/CALIBRATOR: Tento termín označuje standard /  kalibrátor 
 REAGENT:  Tento termín  označuje jednotlivé  reagencie         CONTROL: Tento termín označuje kontrolu 
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SOUHRN 
Žlučové kyseliny jsou metabolizovány v játrech a z tohoto 
důvodu slouží jako marker jaterních funkcí. Hladina celkových 
žlučových kyselin je zvýšena u pacientů s akutní hepatitidou, 
chronickou hepatitidou, jaterní cirhosou a karcinomem jater. 
 
PRINCIP 
V přítomnosti NAD, enzymu 3-alpha hydroxysteroid 
dehydrogenasy (3-alpha HSD) se žlučové kyseliny mění na  
3-keto steroidy a NADH.  Utvořený NADH reaguje s 
nitrotetrazoliniovou modří (NBT) a za přítomnosti enzymu 
diaphorasy vytváří formazanové barvivo. Barevná intenzita 
formazanového barviva je proporcionální koncentraci žlučových 
kyselin ve vzorku.   
 
REAGENCIE 
Reagencie  skladované při 2-8 °C  v neotevřených lahvičkách  
jsou stabilní do data expirace označeného na obalu. 
Reagencie musí být čiré; nepoužívejte je pokud jsou 
zkalené  
Složky soupravy a iniciální koncentrace  reaktivních složek :  
REAGENT 1a 
fospfát sodný 65 mmol/L  pH 7.0, EDTA 0.77 mmol/L, azid 
sodný < 0.1% 
REAGENT 1b lyofilizát 
oxamic acid 45 mmol/L, diaphorasy 250 U/L, NAD+  
2.0 mmol/L, NBT 0.25 mmol/L, 3-oxo-5-beta steroid delta4-

dehydrogenasy 0.4 kU/L 
REAGENT 2 
3-alpha-HSD ≥  500 U/L,  azid sodný < 0.1% 
STANDARD 
standard žlučových kyselin,  koncentrace je označena na 
etiketě lahvičky. 
Čárový kód a kódovací číslo lahvičky, pokud je vytištěno na 
označení reagentů je určeno pro použití v Hitachi 911/912 
analyzátorech Podrobné informace jsou k dispozici na vyžádání 
 
UPOZORNĚNÍ A OMEZENÍ 

INFORMANCE O REAGENCIÍCH: 
- hodnota STANDARDU je ověřena za použití vnitřních 

standardů, získaných vážením purifikovaného materiálu 
- REAGENT 1a musí být čirý; nepoužívejte zkalený. 
- Roztok R1 má typicky žluté zabarvení. 
 
Příprava  reagenčních roztoků 
Roztok R1: Rozřeďte obsah jedné lahvičky REAGENT 1b s 
obsahem jedné lahvičky REAGENT 1a; 10 minut nechejte 
ustát a pak jemně promíchejte.  Stabilita: 7 dnů při 2-8 °C 
nebo 4 týdny při -20 °C, pokud je vyloučena kontaminace a 
lahvičky jsou znovu uzavřeny okamžitě po použití. 
REAGENT 2: je připraven k užití.  Reagent je stabilní v 
neotevřené lahvičce až do data expirace uvedeného na 
obalu. 
Stabilita: 90 dnů při 2-8 °C po otevření, pokud je vyloučena 
kontaminace a lahvička je znovu uzavřena okamžitě po 
použití. 

STANDARD: je připraven k použití.  Reagent je stabilní v 
neotevřené lahvičce až do data expirace uvedeného na obalu. 
Stabilita: 120 dnů při 2-8 °C po otevření, pokud je vyloučena 
kontaminace a lahvička je znovu uzavřena okamžitě po 
použití. 
 

KONTROLA KVALITY 
K ověření přesnosti testu se doporučuje použít následující 
kontrolní materiály s různou hladinou analytu: 
Bile Acids Controls   REF 16002A 2x(2x3) mL 
Lyofilizovaná kontrola. Při použití postupujte podle návodu 
obsaženého v soupravě. 
 

VZOREK 
Čerstvé sérum. Vyvarujte se hemolyzovaných nebo vysoce 
lipemických vzorků Vzorky odebírejte v souladu s NCCLS. 
Postup je popsán v literatuře1.  Stabilita vzorku : 5 dní při  
2-8 °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. 

 

REAGENT 1b 
  
NEBEZPEČÍ: obsahuje DIMETHYLFORMAMID 
 
 

Standardní věty o nebezpečnosti: 
• H360 Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle 

matky. 
Pokyny pro bezpečné zacházení: 
• P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce. 
• P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny 

pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim. 
• P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné 

brýle/obličejový štít. 
• P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte 

lékařskou pomoc/ošetření. 
• P405 Skladujte uzamčené. 
• P501 Zlikvidujte obsah/obal v souladu platnými předpisy 

http://www.sentineldiagnostics.com


REF 17002B Bile Acids TBA CS 

 2/2

Další potřebné vybavení a materiály, které nejsou 
součástí soupravy  

• Obvyklé laboratorní vybavení 
• Fotometry s filtry nebo spektrofotometr 
 

ANALYTICÝ  POSTUP 
Vlnová délka: 546 (540-570) nm 
Délka průchodu světla: 1 cm 
Teplota: 37 °C 
Vzorek/Roztok R1/REAGENT 2: 1/2/0.5 
Reakce: fixní čas (nárůst) 

 
Před použitím nechejte reagencie vytemperovat na laboratorní 
teplotu.Částečná proporcionální změna reakčních objemů, 
posaných v tomto analytickém postupu nezmění výsledek. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vlož do kyvety Vzorek Vzorek Standard Standard 
 Blank  Blank 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vzorek 0.2 mL 0.2 mL - - 
STANDARD - - 0.2 mL 0.2 mL 
Roztok R1 0.4 mL 0.4 mL 0.4 mL 0.4 mL 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opatrně promíchejte a inkubujte 5 minut při pokojové teplotě.  
Přidejte: 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
REAGENT 2 - 0.1 mL - 0.1 mL 
Destilovaná voda 0.1 mL - 0.1 mL - 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opatrně promíchejte a inkubujte přesně 5 minut při pokojové teplotě. 
Okamžitě odečtěte absorbanci vzorku (AS) a standardu (AST) proti  
Blank vzorku  (ABS) a  Blank  standardu (ABST). 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VÝPOČET 
(AS-ABS) / (AST-ABST) x [STD]* = µmol žlučových kyselin / L 
vzorek 
 
* = koncentrace žlučových kyselin (µmol/L) vyznačených na 
obalu lahvičky se standardem. 
 
REFERENČNÍ HODNOTY 
Serum (na lačno):  0 - 6 µmol/L 
 
Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila vlastní rozmezí 
očekávaných hodnot. 
 
CHARAKTERISTIKY  
(stanovené na  Hitachi automatických  analyzátorech) 
 
Interference: Tento test není ovlivněn přítomností bilirubin do 
výše 20 mg/dL, hemoglobinu do 1 g/dL a triglyceridů do výše  
250 mg/dL. 
 
Rozsah měření: 1.0 - 200 µmol/L. Vzorky s koncentrací vyšší 
než 200 µmol/L musí být ředěny 1:10 fyziologickým roztokem a 
výsledek musí být násoben 10. 
 
Intra-Assay přesnost: byla stanovena při 20 opakováních   
každé kontroly (2 hladiny - L1/L2).  Výsledky byly následující  
L1: průměr 6.59 µmol/L, SD 0.14, CV% 2.20 / L2: průměr 73.58 
µmol/L, SD 0.67, CV% 0.91. 
 
Inter-Assay Přesnost: byla stanovována po 10 dnů při  
2 opakováních každé kontroly (2 hladiny - L1/L2).  Výsledky 
byly následující: 

 
 
 

Střed Uvnitř cyklu Cyklus od 
cyklu Celkeml 

 µmol/L SD CV% SD CV% SD CV% 
L1 6.63 0.17 2.56 0.22 3.37 0.28 4.23 
L2 74.40 1.35 1.82 1.39 1.87 1.94 2.61 

 

Sensitivita: 1.0 µmol/L. Sensitivita byla počítána při  
10 opakováních ve fyziologickém roztoku a označena jako 
"středná nulová hodnota + 3 SD". 
 
Přesnost: Tento test (y) byl srovnáván s komerčně       
dostupnými metodami (x).  Výsledky byly následující: 
N = 42,  r = 0.985,  y =  0.98 x + 0.89 

 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Reagencie musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. 
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  Vysvětlení symbolů 
         In vitro diagnostický zdravotnický  
                     prostředek 
         Katalogové číslo 
          Kód šarže 
          Obsah soupravy 

           Pozor, prostudujte průvodni dokumentaci 

           Viz návod k použití 

              Spotřebujte do (poslední den v měsíci) 

   XXX    Obsahuje materiál na <n> testů 

            Teplotní omezení 

           Výrobce 
 

Poznámka: Změny oproti starší verzi jsou vyznačeny za svislou 
čarou na okraji textu. 

 


