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REF 17401B - 17616 
 
 
 

Lipase Color 
Liquid 

Kinetické, kolorimetrické přímé stanovení lipázy 
v séru a plasmě 
 

REF 17401B:   REAGENT 1: 4 x 10 mL  -  REAGENT 2: 1 x 8 mL 
                         CALIBRATOR: 1 x 1 mL 
 

REF 17616:      REAGENT 1: 4 x 50 mL  -  REAGENT 2: 2 x 21 mL 
                         CALIBRATOR: 2 x 1 mL 

STANDARD/CALIBRATOR: název pro standard/kalibrátor 
 REAGENT:  název pro jednotlivé reagencie         CONTROL: název pro kontrolu 
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BIOLOGICKÁ RIZIKA 
Pro výrobu tohoto produktu byla použita lidská matrice 
z vybraných dárců. Každý dárce byl testován za použití 
koncesovaných reagencií a byl shledán negativní pro HbsAg, 
HCV a nereaktivní pro protilátky proti HIV1 a HIV2. Protože však 
žádný test nemůže poskytnout stoprocentní záruku, že lidská 
krev není přenašečem infekčních agens, je třeba zacházet s tímto 
výrobkem za stejných bezpečnostních opatření, za jakých se 
pracuje s pacientskými vzorky. 

 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
Vedle rizikových reaktivních složek může produktu 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 produktem opatrně, zamezit jeho požití nebo styku s 
očima, pokožkou a sliznicemi a laboratorní reagencie používat v 
souladu se zásadami správné laboratorní praxe. 
 
SHRNUTÍ 
Enzymy lipázy se tvoří v pankreatu, v malém množství jsou 
vylučovány slinnými žlázami, žaludeční, plicní a střevní sliznicí. 
Stanovení lipázy se využívá v diagnostice a léčbě onemocnění 
pankreatu, akutní a chronické pankreatitidy, a obstrukční chronické 
pankreatitidy. 
 
PRINCIP 
Metoda na stanovení lipázy je založena na štěpení specifického 
chromogenního substrátu 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid-
(6’-methylresorufin)-ester na stabilní mikro-částice. Za přítomnosti 
specifických aktivátorů z pankreatické lipázy jako: kolipáza, 
vápenaté ionty, a žlučové kyseliny se substrát přemění na 1,2-O-
dilauryl-rac-glycerol a glutaric acid-6’-methylresorufin-ester, které 
se samovolně rozloží na glutarovou kyselinu a  metylresorufin. 
Zvýšení absorbance při 580 nm, způsobené tvorbou 
metylresorufinu, je přímo úměrné aktivitě lipázy ve vzorku. 
 
REAGENCIE 
Reagencie skladujte při teplotě 2-8 °C. Neotevřené lahvičky jsou 
stabilní do data vyznačeného na obalu. 
Součásti kitu a počáteční koncentrace reaktivních komponent: 
- REAGENT 1 

tris pufr 40 mmol/L  pH 8.3,  colipase  ≥  1 mg/L,  desoxycholát 
≥  1.8 mmol/L,  taurodesoxycholate  ≥  7.0 mmol/L 

- REAGENT 2 
 tartratový pufr 15 mmol/L  pH 4.0,  lipase substrát  ≥  0.7 

mmol/L,  vápenaté ionty  ≥  1 mmol/L 
- CALIBRATOR (lyofilizovaný) 
 aktivita lipázy (U/L methylresorufin at 37 °C) je uvedená na 

štítku lahvičky 
- CALIBRATOR (lyofilizovaný) 

aktivita lipázy (U/L methylresorufin at 37 °C) je uvedená na 
štítku lahvičky 
 

Čárové kódy a kódy na lahvích, jsou uvedeny, jedná-li se o 
reagencie určené pro analyzátor Hitachi 911/912.  Aplikace a 
detailní informace jsou k dispozici na požádání. 

 

 
POZNÁMKY A OMEZENÍ 
1) Aktivita lipázy je uvedena na štítku CALIBRATOR - U/L,  

metylresorufinová  metoda při 37 °C – může být převedena na 
turbidimetrickou  U/L při 37 °C s trioleinovým  substrátem  
(Roche turbidimetrie) vynásobením hodnoty uvedené na štítku 
faktorem 6,2. 

2) Některé lipázy mikrobiálního původu, použité při výrobě 
reagencií pro enzymatické stanovení triglyceridů, mohou být 
důvodem  silné adheze k plastovým kyvetám v přístroji. Proto 
se doporučuje v analyzátoru ověřit, možnou kontaminaci 
lipázou, provedením testu s reagenciemi pro stanovení lipázy. 
Před rutinním použitím se doporučuje nastavit vhodné 
podmínky, abychom se vyhnuly těmto problémům, např. 
(promytí kyselým roztokem). 

3) INFORMACE O REAGENCIÍCH 
- REAGENT 1 je v kapalné formě, v pracovní koncentraci, čirý, 
nepoužívejte pokud je zakalený 
- REAGENT 2 je zakalená, oranžově zabarvená mikro-emulze, 
nepoužívejte pokud zčervená. Při skladovacích podmínkách 
(např. nižší teplota než je uvedena) se mohou v lahvičce objevit 
precipitáty, které neovlivňují charakter reagencií. I přesto se 
doporučuje mírnou rotací lahvičky produkt, před použitím, 
resuspendovat. 
- rekonstituovaný  Lipase CALIBRATOR by měl být čirý, 
nepoužívejte pokud je zakalený. Aby jste se vyvarovali špatné 
klinické interpretaci, používejte pouze kalibrátory, které jsou 
v souladu s testovanými séry a kontrolním materiálem. 

 
 
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: 90 dní při 2-8 °C pokud nedojde ke 
kontaminaci a lahvičky jsou ihned po použití zavírány. 
Kalibrační roztok: obsah jedné lahvičky rekonstitujte s 1 mL 
destilované vody. Důkladně promíchejte, dokud se vše 
nerozpustí.  Stabilita: 7 dní při 2-8 °C, pokud nedojde ke 
kontaminaci a lahvičky jsou ihned po použití zavírány. Roztok 
kalibrátoru může být převeden do malé zkumavky a zamrazen. 
Stabilita: 3 měsíce při -20 °C. 
 
 
KONTROLA KVALITY 
K ověření přesnosti se doporučuje použití následujících 
kontrolních sér s různými hladinami analytu: 
Clin Chem Control 1 REF  16150 6x5 mL 
Lyofilizované kontrolní sérum.  Postupujte dle návodu, který je 
součástí kitu. 
Clin Chem Control 2 REF  16250 6x5 mL 
Lyofilizované kontrolní sérum.  Postupujte dle návodu, který je 
součástí kitu. 
 
 
VZORKY 
Čerstvé sérum nebo plasma získané s  Li-heparinem, Na-
heparinem nebo amonium-heparinem jako antikoagulantem. 
Vzorky odebírejte v souladu s popisem v NCCLS, uvedeno v 
literatuře(1).  Stabilita vzorku je 7 dní při  2-8 °C. 
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Potřebný, ale nedodávaný materiál  
• Běžné laboratorní vybavení 
• Fotometr nebo spektrofotometr 
 
ANALYTICKÉ MĚŘENÍ 
Vlnová délka: 580 (570-590) nm 
Délka průchodu světla: 1 cm 
Teplota: 37 °C 
Vzorek/REAGENT 1/REAGENT 2: 1/100/20 
Reakce: kinetická (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 Reagenční blank Vzorek Kalibrátor 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Destilovaná voda 0.01 mL - - 
Vzorek - 0.01 mL - 
Kalibrační roztok - - 0.01 mL 
REAGENT 1 1.0 mL 1.0 mL 1.0 mL 
REAGENT 2 0.2 mL 0.2 mL 0.2 mL 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Opatrně zamíchejte a inkubujte při laboratorní teplotě po dobu 1 
min. Počáteční absorbance odečítejte proti destilované vodě, 
současně začněte měřit čas. Absorbance odečtěte znovu po 1 a 
2 minutách.  Vypočítejte ∆A/min pro Reagenční blank, Kalibrátor 
a Vzorek. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VÝPOČET 
Odečtěte ∆A/min Reagenčního  Blanku od ∆A/min Kalibrátoru a 
vzorku. 
 
∆A/min-Net  Kalibrátoru = (∆A/min Kalibrátoru – ∆A/min 
Reagenčního Blanku) 
 
∆A/min-Net  Vzorku = (∆A/min Vzorku – ∆A/min Reagenčního 
Blanku) 
 
(∆A/min-Net  Vzorku /∆A/min-Net  Kalibrátoru) x [CAL]* = 
aktivita lipázy ve vzorku 
 
[CAL]* = aktivita lipázy (metylresorufin při 37 °C) v 
CALIBRÁTORU v U/L 
 
Definice jednotek: jedna jednotka (U) je definována jako 
množství enzymové aktivity, které přemění 1 µmol 
metylresorufinu z 1,2-O-dilauryl-rac-glycero-3-glutaric acid-(6’-
metylresorufin)-esteru za minutu při 37 °C. 
 
 
REFERENČNÍ HODNOTY 
Lipáza - normální hodnoty (U/L metylresorufin při 37 °C): 
≤  38 U/L 
 

Studie byla dělána na 237 zdravých pacientech (116 mužů a 
121 žen), všichni byli předem testováni na pankreatickou 
amylázu, jejich hodnoty byly v normě. Získaná data byla 
zpracována neparametrickou metodou. Horní limit, vypočítaný 
z 97,5% testovaných je  37.8 U/L,  a 90% bylo v rozmezí mezi 
35.0 a 43.4 U/L;  95% testované populace měl hodnotu lipázy 
≤  37.8 U/L. 
Na různé populaci mohou být patrné mírné rozdíly. 
Doporučuje se, aby si každá laboratoř stanovila svůj vlastní 
okruh očekávaných hodnot. 
 

 
 
 

CHARAKTERISTIKA 
(stanoveno na automatickém analyzátoru Hitachi) 
 

Interference: triglyceridy neovlivňují stanovení lipázy, (-6%) z 
koncentrace 300 mg/dL.  Test není ovlivněn přítomností 
hemoglobinu až do 150 mg/dL a bilirubinu až do koncentrace 
20 mg/dL. 
 

Rozsah měření: 5 - 250 U/L.  Vzorky s aktivitou lipázy vyšší 
než 250 U/L  (metylresorufin při 37 °C) musí být naředěny 
v poměru 1:10 fyziologickým roztokem, a výsledek pak 
násoben 10x. 
 

Intra-Assay přesnost: 20x se opakovalo měření každé 
kontroly (3 hladiny - L1/L2/L3), získal se následující výsledek: 
L1: průměr 11.80 U/L, SD 2.63, CV% 22.27  /  L2: průměr 
119.20 U/L, SD 4.14, CV% 3.47  /  L3: průměr 215.35 U/L, 
SD 6.11,CV% 2.84. 

 

Inter-Assay přesnost: byla stanovena v souladu s NCCLS 
Dokumentem EP5-T (3 testované hladiny - L1/L2/L3).  
Výsledek byl následující:  
 

 Střední mezi běhy běd od běhu Celkový 
 U/L SD CV% SD CV% SD CV% 

L1 11.65 2.55 21.88 1.17 10.00 2.80 24.06

L2 119.55 4.13 3.45 5.43 4.54 6.82 5.71 

L3 215.03 5.97 2.78 10.79 5.02 12.33 5.73 
 

Sensitivita: 5 U/L.  Citlivost byla vypočítána na 10 replikách 
fyziologického roztoku a uvedena jako „střední nulová 
hodnota“ + 3 SD". 
 

Přesnost: tento test (y) byl srovnáván s metodou od firmy 
Roche (x), která používá stejný substrát (metylresorufin).  
Výsledek je následující:  
N = 101,  r = 0.99732,  y =  0.50054 x  +  3.9443 
 
 
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
Nepoužité reagencie musí být likvidovány v souladu 
s místními předpisy. 
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