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CERULOPLASMIN 
 

 

Kvantitativní turbidimetrické imunostanovení ceruloplasminu v lidském séru. 

 

 

 

A00531  1 x 10 ml antiséra 

  5 x 25 ml pufru 

 

Diagnostický význam 
Ceruloplasmin je hlavní bílkovinou v krevním séru, která přenáší ionty dvojmocné mědi. Měď je vázána velmi 

pevně a není možné ji vyměnit za měď přidanou in vitro. Ceruloplasmin vzniká v hepatocytech, z nichž je 

uvolňován do krve. Biologicky působí ceruloplasmin jako oxidáza katalyzující přeměnu dvojmocného železa na 

trojmocné. Dědičný nedostatek ceruloplasminu (tzv. Wilsonova choroba) se projevuje trvale pozitivní bilancí 

mědi a jejím ukládáním do nervové a jaterní tkáně a do rohovky. 

 

Parametry měření 
Metoda: Imunoturbidimetrie  

Reakce Měření reakce antigen / protilátka metodou end-point, nelineární 

Vlnová délka: při 340 nm 

Teplota: 18- 37
o
C 

Linearita: do 1 g /l  

Citlivost testu je 0,04 g/l (Cobas Mira) 

Hook efekt Bez diluce vzorku ˃ 4,6g/l (Cobas Mira) 

 S dilucí vzorku ˃ 4 g/l (Cobas Mira) 

Počet testů 

-Manuálně 

--bez diluce 133 

--s dilucí 200 

-přístroj  v závislosti na aplikaci 

 

Složení činidel 
Protilátka proti lidskému ceruloplasminu 

Polyklonální protilátka stabilizovaná ve fosfátovém pufru s přídavkem polymerů. Obsahuje azid sodný 0,095 % 

 

Pufr 

Fosfátový pufr s přídavkem polymerů 4%, obsahuje azid sodný 0,095 %. 

 

Pomocné činidlo (není součástí soupravy) 

NaCl 0,154 mol/l 
 

Příprava činidel 
Činidla jsou připravena k použití a jsou stabilní do uvedeného data exspirace, pokud jsou skladována při  

2-8°C, 1 měsíc při teplotě 18-25°C. Činidla nezamrazujte. 

 

Vzorek 
Čerstvé sérum. Sérum lze skladovat 48 hodin při 2-8°C. Pro delší skladování je nutné sérum zamrazit (při -20°C 

po dobu 3 měsíců). 

 

Odběr doporučujeme provést do zkumavky: 

"VACUETTE" pro sérum (červená). 
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Provedení testu 
 

Provedení bez ředění vzorku 

Vzorek a kontrolu použijeme neředěné. 

 

Pro sestrojení kalibrační křivky si připravíme sadu kalibrátorů postupným ředěním výchozího kalibrátoru 

v poměru 1:2 (pro další ředění použijeme naředěný kalibrátor z předchozího kroku) roztokem NaCl (0,154 

mol/l). Jako bod nula použijeme roztok NaCl. Nebo použijeme kalibrátor s 5-ti hladinami koncentrace. 

 

Smícháme 8 μl vzorku, kalibrátoru a kontroly s 900 μl pufru. Odečteme absorbanci  A1  vzorku, kalibrátoru a 

kontroly při 340 nm. Přidáme 75 μl antiséra, inkubujeme 5 minut při testovací teplotě a odečteme absorbanci A2 

vzorku, kalibrátoru a kontroly při 340 nm. 

 

Provedení s ředěním vzorku 

Vzorek a kontrolu zředíme v poměru 1 :10 roztokem NaCl (0,154 mol/l). 

 

Pro sestrojení kalibrační křivky si připravíme řadu kalibrátorů ředěním výchozího kalibrátoru v poměru 1:10, 

1:20, 1:40, 1:80, 1:160 roztokem NaCl (0,154 mol/l). Jako bod nula použijeme roztok NaCl. 

 

Smícháme 50μl ředěného vzorku, kalibrátoru a kontroly s 900μl pufru. Odečteme absorbanci  A1  vzorku, 

kalibrátoru a kontroly při 340 nm. Přidáme 50μl antiséra, inkubujeme 5 minut při testovací teplotě a odečteme 

absorbanci A2 vzorku, kalibrátoru a kontroly při 340 nm. 

 
 

Kalkulace 
Vypočítáme ΔA = A2 - A1 pro vzorek, kalibrátory a kontrolu. 

Sestrojíme kalibrační křivku. Hodnoty absorbance kalibrátoru (ΔA) vyneseme do grafu proti příslušné 

koncentraci. Hodnotu koncentrace pro vzorek a kontrolu odečteme z kalibračního grafu. 

Vzorky, jejichž koncentrace je vyšší než hodnota koncentrace nejvyššího kalibrátoru, musí být testovány znovu 

po naředění.  

 

Referenční rozmezí 
0,22 - 0,61 g/l 
 
Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní referenční hodnoty. 

 

Interference 
1. U některých vzorků se mohou vyskytnout nespecifické interference, které jsou způsobeny polymery 

přidanými do pufru. 

2. Lipemické vzorky je nutno před vlastním stanovením stočit (10 minut při 15000g).  

3. Stanovení může být rušeno přítomností prachových i jiných částic, které ovlivňují světelný paprsek. 

4. Nevyskytly se interference látek do uvedených koncentrací 

 

 
 

Upozornění 
1. Séra použitá k přípravě kontrol a kalibrátorů byla testována a shledána negativní na přítomnost protilátek 

proti HIV, HBsAg a HCV metodami doporučenými FDA. 

2. Souprava je pouze pro in vitro použití. 

3. Azid sodný může tvořit s těžkými kovy (měď, olovo) explozívní azidy v laboratorních odpadech. 

4. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou. V případě potřísnění omyjte postižené místo proudem vody. V případě 

nutnosti vyhledejte lékařskou pomoc. 
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Hodnocení funkční způsobilosti 
Správnost 
 

Kontrola Hodnota 

(g/l) 

Naměřená hodnota 

(g/l) 

 

Immunology 1 (Ciba Corning) 0,18 (0,14-0,22) 0,209 

Immunology 2 (Ciba Corning) 0,41 (0,33-0,49) 0,449 

Liquickeck 1 (Biorad) 0,16 (0,13-0,20) 0,186 

Liquickeck 2 (Biorad) 0,51 (0,41-0,61) 0,486 

Seronorm L (Nycomed) 0,20 (0,16-0,24) 0,154 

Seronorm N (Nycomed) 0,36 (0,29-0,43) 0,378 

Seronorm H (Nycomed) 0,58 (0,46-0,70) 0,380 

 

Přesnost 
Intra –Assay  (Cobas Mira) 

 

Očekávaná hodnota n Průměr S.D. C.V. 

 

Nízká 20 0,116 0,007 6,31 

Střední 20 0,315 0,007 2,07 

Vysoká 20 0,606 0,013 2,20 

 

Inter-Assay  

Kontrola byla měřena denně duplicitně po dobu 2 týdnů na Cobas Mira. 

Kontrola n Průměr S.D. C.V. 

 

Dialab 27 0,333 0,013 3,91 

 

Porovnání metod 
 

Při porovnání Dialab metody (y) s nefelometrickým testem (x) byly získány následující výsledky: 

 y = 1.1633 x – 0,056; r = 0,9962. 

 

Kalibrace 
Kalibrátory je nutno objednat zvlášť. 

 

 

 

A00701 Protein Calibrator Low  1 x 1 ml 

A00702  Protein Calibrator Low  1 x 5 ml 

A00580 Protein Calibrator High  1 x 1 ml 

A00703 Protein Calibrator High  1 x 5 ml 

A00704 Protein Calibrator 5 Series 5 x 1 ml 

 

Kalibrátor obsahuje hodnoty pro: IgA, IgD, IgM, IgG, C1 inhibitor esteráz, ceruloplasmin, AT-3, α-1 kyselý 

glykoprotein, albumin, C3, C4, α-1 antitrypsin, haptoglobin, transferin, fibronectin, κ- a λ- řetězce, prealbumin, 

α-2 makroglobulin. 

 

Kalibrátor  je připraven z defibrované lidské plazmy, stabilizován a přefiltrován přes filtr s velikostí pórů 0,2μ. 

Obsahuje azid sodný o koncentraci 0,095 %. 

 

Kontrola kvality 
Kontrolní séra je nutno objednat zvlášť. 

A00590 Protein Control   1 x 1ml 

A00800 Protein Control   1 x 5 ml 

A08591 Protein Control, nízká  1 x 1 ml 

A08823 Protein Control, nízká  1 x 5 ml 
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Automatizace 
Na požádání jsou k disposici aplikační listy pro běžné typy automatických analyzátorů. 

 

Odpadové hospodářství 
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 

 

Literatura 
1. Poulik, M.D., Weiss, M.L. in F.W. Putman, Editor, "The Plasma Proteins", vol.2, 2

nd
 edition, Academic 

Přes, New York, 52 - 108  

 

 

 

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

DIALAB spol. s r.o. 
Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5 

Tel./Fax:257 910 255 

            257 910 260 

            257 910 263 

e-mail: office@dialab.cz 

IČO: 14889200 
 

 

 
  

mailto:office@dialab.cz

