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Copper  
Přímé kolorimetrické stanovení mědi bez deproteinizace v séru a plasmě 

 REAGENT A: 5 x 10 mL  -  REAGENT B: 1 x 3 mL  - REAGENT C: prášek  -  STANDARD: 1 x 10 mL REF   17106 
 

IVD  :  pro in vitro diagnostiku STANDARD/CALIBRATOR :  termín se vztahuje ke standardu/kalibrátoru 
REAGENT :  termín se vztahuje k jednotlivému činidlu    CONTROL :  termín se vztahuje ke kontrole 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
•    Mimo samotného rizika, které přinášejí reaktivní komponenty, mohou reagencie obsahovat nereaktivní součásti jako jsou   

konzervační složky (azid sodný a jiné) a detergenty.  Tento výrobek neobsahuje žádné nebezpečné složky v množstvím 
větším než jsou prahové hodnoty uvedené v nařízeních 67/548/EEC a 88/379/EEC a dodatcích týkajících se modifikace, 
úpravy, klasifikace, značení a balení nebezpečných látek. (reagentů). Přesto se doporučuje zacházet s reagenciemi 
opatrně, zabránit požití, kontaktu s kůží, sliznicemi, očními spojivkami a rohovkou. S reagenciemi zacházejte v souladu s 
dobrou  laboratorní praxí. 

 
SOUHRN 
Dvoumocná měď (Cu++) tvoří komplexy s proteiny.  Hlavní funkcí metaloproteinů obsahujících měď je oxidace a redukce;  
nejznámější enzymy obsahující měď se vážou a reagují přímo s molekulárním kyslíkem.  V plazmě je průměrně 95% mědi 
vázáno na alfa-2-globulin ceruloplazmin, oxidázu s ferroxidázovou aktivitou.  Existují důkazy, že deficience mědi je spojována s 
onemocněním srdce, kostí, kloubní arthritidou a osteoporózou.  Snížená antioxidační ochrana je výsledkem snížené 
koncentrace mědi. 
 
PRINCIP 
V prostředí pufru o pH 4.7 je měď uvolněna z jejího nesoucího proteinu ceruloplazminu a následně vytváří se specifickým 
komplexním činidlem 3,5-DiBr-PAESA [4-(3,5-dibromo-2-pyridylazo)-N-ethyl-N-(3-sulfopropyl)anilin] stabilní zbarvený komplex.  
Intenzita zbarvení tohoto komplexu je úměrná množství mědi ve vzorku. 
 
REAGENCIE 
Reagencie skladované při 2-8 °C v neotevřených lahvičkách jsou stabilní do data expirace označené na obalu. 
Reagencie musí být čiré, pokud jsou zakalené-nepoužívejte je. 
Komponenty kitu a iniciální koncentrace reaktivních složek : 
-     REAGENT A 
 acetátový pufr  ≥ 1 mol/L pH 4.7 
- REAGENT B 
 komplexní činidlo 3,5-DiBr-PAESA 0.4 mmol/L 
- REAGENT C 
 redukující kyselina: askorbová kyselina v prášku 
- Lžičky 
- STANDARD 
 standard mědi 100 µg/dL (15.73 µmol/L) 
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. 
 
POZNÁMKY A OMEZENÍ 
1) Používejte zkumavky na jedno použití a skleněné pomůcky omyté v 1M roztoku kyseliny chlorovodíkové a dest. vody. 
2) ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O ČINIDLECH: 
 -  hodnota STANDARDU je ověřena za využití NIST (National Institute of Standards and Technology) referenčních   
          standardů. 
 - pracovní roztoky musí být čiré,nepoužívat při výskytu zákalu. 
 - REAGENT A obsahuje močovinu jako aditivum.  Při vyšetření vzorku v režimu “random access” na automatických 

analyzátorech zajistěte, aby po vyšetření hladiny mědi bezprostředně nenásledoval test na stanovení močoviny. 
 
Příprava reagenčních roztoků 
Roztok AC:  přidejte jednu lžičku s obsahem REAGENTU C do jedné lahvičky s REAGENTEM A.  Míchejte dokud nedojde ke 
kompletnímu rozpuštění.  Stabilita: 15 dní  při  2-8 °C pokud je vyloučena kontaminace a lahvička je uzavřena ihned po použití. 
REAGENT B:  připraven k použití.  Reagencie v uzavřené lahvičce je stabilní do data expirace vyznačené na obalu.  Stabilita: 
90 dní při 2-8 °C po otevření, pokud je vyloučena kontaminace a lahvička je uzavřena ihned po použití. 
STANDARD:  připraven k použití. Reagencie v uzavřené lahvičce je stabilní do data expirace vyznačené na obalu. Stabilita: 
120 dní při 2-8 °C po otevření, pokud je vyloučena kontaminace a lahvička je uzavřena ihned po použití. 
 
KONTROLA KVALITY 
K ověření přesnosti testu se doporučuje použití kontrolního materiálu (sér) s různými hladinami analytu: 
Clin Chem Control 1  REF  16150 6x5mL 
Lyofilizované kontrolní sérum.  Dodržujete instrukce obsažené v kitu. 
Clin Chem Control 2  REF  16250 6x5mL 
Lyofilizované kontrolní sérum.  Dodržujete instrukce obsažené v kitu. 
 
VZOREK 
Nehemolyzované sérum nebo plazma.  Používejte pouze solí heparinu jako antikoagulans.  Odebírejte vzorky v 
souladu s NCCLS postupem uvedeném v literatuře (1).  Stabilita vzorku:  24 hodin přit 2-8 °C nebo 15 dní při 
-20 °C. 
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Potřebné, ale nedodávané přístrojové vybavení a materiál  
• Běžné laboratorní vybavení                    • Filtrový fotometr nebo spektrofotometr 
 
ANALYTICKÉ MĚŘENÍ 
Vlnová délka: 582 (570-590) nm 
Délka průchodu světla: 1 cm 
Teplota: 37 °C 
Vzorek/Roztok AC/REAGENT B: 1/20/1 
Reakce: krajní bod (zvyšující se) 
 

Před použitím nechejte reagencie vytemperovat na laboratorní teplotu. 
Částečná proporcionální změna reakčních objemů, popsaných v tomto analytickém postupu nezmění výsledek. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Vlož do kyvety Reagent Blank Vzorek Standard 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Destilovaná voda 50 µL - - 
Vzorek - 50 µL - 
STANDARD - - 50 µL 
Roztok AC 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Opatrně promíchejte a odečítejte absorbanci vzorku (ABS) proti Reagent Blanku. Přidejte: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
REAGENT B 50µL 50µL 50 µL 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Opatrně promíchejte a po 4-5 minutách při pracovní teplotě odečtěte absorbanci Vzorku (AS) a Standardu (AST) 
proti Reagent Blanku.  Konečné zbarvení je stabilní po dobu nejméně 1 hodiny. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

VÝPOČET 
[(AS-ABS) / AST]  x  100  =  µg mědi/dL vzorku 
 

Konverzní (přepočítávací) faktor: 
měď: [ µg/dL ] x 0.1573  =  měď [ µmol/L ] 
 

REFERENČNÍ HODNOTY: 
Muži: 70 - 140 µg/dL  (11.0 - 22.0 µmol/L) 
Ženy: 80 - 155 µg/dL  (12.6 - 24.4 µmol/L) 
 

Doporučuje se stanovení vlastních hodnot v každé laboratoři v očekávaném rozmezí. 
 

CHARAKTERISTIKA 
Interference: test není ovlivněn přítomností konjugovaného a nekonjugovaného bilirubinu do 15 mg/dL, hemoglobinu do 0.5 
g/dL, a triglyceridů do 1000 mg/dL. 
Rozsah měření: 3 - 500 µg/dL.  Vzorky s koncentrací mědi vyšší než 500 µg/dL (78.65 µmol/L) musí být ředěny 1:10 s 
fyziologickým roztokem a výsledek musí být vynásoben 10. 
Intra-Assay přesnost: byla určena na Hitachi 717 na 20 replikátech každé kontroly (testovány 3 hladiny mědi - L1/L2/L3).  
Výsledky jsou následující: 
L1: průměr 71.80 µg/dL, SD 2.19, CV% 3.05  /  L2: průměr 120.65 µg/dL, SD 2.64, CV% 2.19  /  L3: průměr 170.65 µg/dL, SD 
2.68, CV% 1.57. 
Inter-Assay přesnost: byla určena na Hitachi 717 po dobu 10 dnů na 2 replikátech každé kontroly – 3 různé hladiny(L1/L2/L3).  
Výsledky jsou následující: 
 Průměr Within Run Run to Run Total Total 
 µg/dL SD CV% SD CV% SD CV% 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
L1 72.60 2.41 3.32 0.96 1.32 2.59 3.57 
L2 121.20 2.98 2.46 1.06 0.87 3.16 2.61 
L3 170.00 1.97 1.16 1.76 1.04 2.65 1.56 
Sensitivita: 3 µg/dL.  Sensitivita byla vypočítána na základě 10 replikátů fyziologického roztoku a byla vyjádřena jako “mean 
zero value + 3 SD". 
Přesnost: tento test na stanovení mědi (y) byl porovnán s atomovou absorpční metodou (x).  Výsledky jsou následující: 
N = 60,  r = 0.9624,  y =  0.9774  x  +  2.5776 
 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Reagencie musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. 
 

LITERATURA 
1) NCCLS Document: “Procedures for the Collection of Arterial Blood Specimens;  Approved Standard - Third Edition (1999)”. 
2) Kaplan, L.A., Pesce, A.J.: “Clinical Chemistry”, Mosby Ed. (1996). 
3) EU-Dir 1999/11 Commission Directive of 8 March 1999 adapting to technical progress the principles of Good Laboratory 

Practice as specified in Council Directive 87/18/EEC. 
4) Jakobs, D.S., Kasten, Jr., B.L., Demmott, W.R., Wolfson, W.L.: “Laboratory Test Handbook”, Lexi-Comp and Williams & 

Wilkins Ed. (2nd Edition - 1990). 
5) Abe, A., Yamashita, S., Noma, A.:"Sensitive, direct colorimetric assay for copper in serum".  Clin.Chem., 35/4, 552-554   
      (1989). 
 

17106-1.0/ 09 CE 
 

 


