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GAMA GT  
 

SZASZ, standardizováno k IFCC 
 
Dvousložková souprava, kapalná činidla, určená ke stanovení Gama GT v lidském séru nebo plazmě. 
 

REF  Cont  

D95604 4x50 ml R1 
 1x50 ml R2 

 

Parametry měření 

Metoda: kinetické měření, nárůst absorbance 
Vlnová délka: 405 nm (400-420 nm) 
Vzorek: sérum, heparinová plazma 
Teplota: 37°C 
Blank: destilovaná voda 
Linearita: do 4,73 µkat/l (Szasz, start 

substrátem) 
 do 3,87 µkat/l (Szasz , start 

vzorkem) 
 do 5,35 µkat/l (IFCC, start 

substrátem) 
 do 4,37 µkat/l (IFCC, start vzorkem) 
Mez detekce: 0,011 µkat/l 
Mez stanovitelnosti: 0,033 µkat/l 

 

Princip 

 γ-GT  
L-γ -glutamyl-3-karboxy-
4-nitroanilid + 
glycylglycin 

——> L-γ-glutamylglycylglycin 
+ 
5-amino-2-nitrobenzoát 

 
Množství uvolněného 5-amino-2-nitrobenzoátu je přímo úměrné katalytické koncentraci γ-GT ve vzorku 
séra. Stanovení se provádí kinetickým měřením nárůstu absorbance při 405 nm. 

 
Složení a výsledná koncentrace  

R1  glycylglycin  100 mmol/l 

 Tris, pH 8,25 100 mmol/l 

R2  L-γ -glutamyl-3-karboxy-4-
nitroanilid 

    4 mmol/l 

 

Příprava činidel 
Pro start substrátem jsou činidla připravena k přímému použití. Pro start vzorkem se pracovní činidlo 
připraví smícháním 4 dílů činidla R1 a 1 dílu činidla R2. Maximální hodnota absorbance pracovního činidla 
je 1,30 (měřeno proti vodě při 405 nm). 

 

Stabilita a skladování činidel 
Činidla skladujeme při teplotě 2-8°C. Jsou stabilní po celou dobu exspirace, vyznačené na obalu, zabrání-
li se kontaminaci po otevření originálního balení. Pracovní činidlo je stabilní po dobu 4 týdnů při teplotě 2-
8°C, při laboratorní teplotě 5 dnů. Nedodržení uvedených doporučení zbavuje firmu DIALAB jakékoliv 
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zodpovědnosti. 

 

Vzorek 

Sérum nebo heparinová plazma. Přednost má stanovení v séru, nesmí se použít oxalát, citrát a NaF, 
neboť inhibují γ-GT. Zabraňte hemolýze! Katalytická koncentrace γ-GT ve vzorku se nemění po dobu 7 
dní, je-li uchováván při teplotě –20 až +25 °C.   
Odběr doporučujeme provést do zkumavky: 
"VACUETTE" pro sérum (červené) nebo, "VACUETTE" s heparinem (zelené). 
 

Interferující látky 
Hemoglobin do koncentrace 4,0 g/l, bilirubin do koncentrace 684 μmol/l a kyselina askorbová do 
koncentrace 3 mg/l, triacylglyceroly do koncentrace 22,6 mmol/l neruší stanovení.  
 
 

Provedení testu 

Start substrátem 
Činidla a vzorky inkubujeme na laboratorní teplotu. 
 
Do zkumavky pipetujeme: 

činidlo R1 1,00 ml 

vzorek 0,10 ml 

Promícháme, inkubujeme 1 minutu a přidáme: 
 

činidlo R2 0,25 ml 

 
Promícháme, odečteme počáteční absorbanci 1 minutu po přidání substrátu. Odečítáme absorbance 
přesně po 1, 2 a 3 minutách. Stanovíme ΔA/min z lineární části průběhu měření. 
 

Start vzorkem 
Činidla a vzorky inkubujeme na laboratorní teplotu. Do zkumavky pipetujeme: 

pracovní činidlo  1,00 ml 

vzorek 0,10 ml 

 
Promícháme, odečteme počáteční absorbanci 1 minutu po pipetování. Odečítáme absorbance přesně po 
1, 2 a 3 minutách. Stanovíme ΔA/min z lineární části průběhu měření. 

 

Kalkulace 
ΔA/min= [ΔA/min vzorek]- [ΔA/min blank] 
µkat/l γ -GT = Δ A/min x faktor 
 
              SZASZ    IFCC 
faktor pro start substrátem 23,7 26,8 
faktor pro start vzorkem  19,3 21,8 
 

Referenční rozmezí 

Dle SZASA 
muži <0,82 µkat/l 
ženy <0,53 µkat/l 

 
Dle IFCC 
 ženy muži 
dospělý <0,63µkat/l <0,92 µkat/l 

1den – 6 měsíců 0,25 – 2,20 µkat/l 0,20 – 2,03 µkat/l 
6 měsíců – 1 rok 0,017 – 0,65 µkat/l 0,017 – 0,65 µkat/l 
1 rok – 12 let 0,067 – 0,37 µkat/l 0,050 – 0,37 µkat/l 
13 – 18 let 0,067 - 0,40 µkat/l 0,033 – 0,70 µkat/l 

* Doporučujeme stanovit si vlastní rozmezí normálních hodnot 
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Analytické parametry stanovení 
Linearita 
Průběh stanovení je lineární do hodnoty ΔA/minutu 0,200. Při vyšší katalytické koncentraci γ -GT 
stanovení opakujeme ze vzorkem ředěným 1+1 roztokem NaCl o koncentraci 0,154 mol/l.  Změřený 
výsledek násobíme faktorem 2. 
 

Přesnost  (při 37°C) 
 

Intra-assay  
n = 20 

Průměr  
[µkat/l] 

SD  
[µkat/l] 

CV  
[%] 

Vzorek 1 0,665 0,017 2,48 
Vzorek 2 1,23 0,014 1,16 
Vzorek 3 3,44 0,022 0,64 

 

Inter-assay  
n = 20 

Průměr 
[µkat/l] 

SD  
[µkat/l] 

CV  
[%] 

Vzorek 1 0,693 0,010 1,49 
Vzorek 2 1,21 0,10 0,85 
Vzorek 3 3,42 0,012 0,36 

 

Porovnání metod 

Při porovnání Dialab Gama GT, stand. k IFCC (y) s komerčně dostupným testem (x) (51 vzorků) byly 
získány následující výsledky: 
 y = 1.005 x – 0.01 µkat/l; r= 0.999. 
 
Při porovnání Dialab Gama GT, Szasz (y) s komerčně dostupným testem (x) (51 vzorků) byly získány 
následující výsledky: 
 y = 0,996 x + 0,023 µkat/l; r=1,000. 
 

Kalibrace 
Doporučujeme používat: 

REF   

DIACAL AUTO   D98485 

 
Kontrola kvality 

Všechna komerční kontrolní séra, kde je uvedena hodnota pro tuto metodu stanovení.  
Doporučujeme používat: 
 

REF  

DIACON N   D98481 
DIACON P   D98482 

 
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. 
 

Bezpečnostní opatření a varování 
Činidla obsahují azid sodný jako konzervant (0,95 g/l). Nepolykejte! Předejděte kontaktu s kůží a sliznicí. 
Dodržujte správnou laboratorní praxi. 
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Určeno pro "in vitro" diagnostické použití. 
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