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PRZEcHo\ĄryWAc W TEN4P. 1 s30"c

BlAŁKo (cAŁKoWlTE)

C€

odczynniki do pomiaru stęŹenia bialka
użlku in v;lr, vJ labolatorium klinicznym

Tylko do

BIURET

ZASADA METODY

C

HARAKTERYSTYKA

Białko W próbie badanej reagUje zjonami miedzi (l|) w środowisku zasadowyrn two'ząc baMny
kcmp]eks, któlego siężenie można zmierzyĆ spektrofotometrycznie1.

-

Granica detekcjl: 4.6 g/l

zAWARToŚc oPAKoWANA
Nrkat.1180C Nrkat.11500 Nrkat.11572
1x50ml
1x5ml

A. OdEynnik

S. Standard

2x250ml

Nrkat.11553

1x250ml
'1 x5ml

1x5ml

'1

-

-

'1:2 i

standard białka: Albumina wolu' SięŹenie podane jest na etykiecje' Wartośc stężenia
zgodna ze Standaldowym Materiałem Referencyjnym 927 (Nalodowy lnst},tui standardÓw i

odczynnik

91,
57gr

Siandard białka (s): Po otwarciu pĘechowywaĆ W teinp' 2-8oc'

20
20

9i I
1.9"1 I
1.6

25
25

_ Czułość:5 mA'Ug

-

temp. 15-30"C.

odczynnik i standed są stabj|ne do daty ważnoŚci podanej na etykiecie' jeżeli Są szczelnie

|
|

44

W

n

1'1% l
0,e% |

Średnie stęże|ie

PoprawnośÓ; Wyniki uzyskane
systematycznych w poróWnaniu
eksperymentÓW

(A): PrzechowywaÓ

|
|

odtwaza1nośĆ (międzyseryjna):

Technologii, USA).

PRZECHOV\TYWANIE

cV

u9Ą
57stt

mol/1, deiergent.

s.

stężenie

Ślednie

Żra3y (C): R34: Powoduje poparzenia' s2&45: w przypadku kontadu z oczami natychmiast
przeplukać je duża. ilością Wody i zasięgnąć porady lekarskiej' W razie wypadhr lub złega
natychmlast zasięgnąć pora dy lekarskiej'

povr,tózyc pomiar.

Pov',tazalnośc (wewnątŻseryjna):

rll

Odczynnik. Octan miedzi ill) 0 mmolit, jodek petasu 12 mmoi/, wodorotienek sodu 1,15

samopaczucia

ETROLOG ICZNA

Granica liniowośc]: 150 g/l. Pzy wyższych wańościach rozcieńczyć prÓbę Wodą destylowaną
w siosunku

lx5ml

sKŁAD
A.

M

pŻy uŻyci] tego

z

odczynnika

nie

Wykazały

ro,żnic

odczynnikami referencyjnymi (Uwaga 2). SzczegÓły
porÓWnawczych dostępne są na Życzenie.

lnteńerencje: Hemoglobina (2.5 g/l) i lipemia inteńerują' Bilirubina (20 mg/d]) nie wpi5łła na
i substancje mogąinterferowaĆ3,

wyniki. lnne lek]

Podana charaktelystyka metlologiczna została uzyskana w pzypadku użycia analizatora'
Wyniki mogą rÓżnic się przy uŹyciu innego aparatu lUb W procedUŻe manualnej.

HA,RAKTERYSTYKA DIA,GNOSTYCZNA

zamknięte olaŻ jeżeli nie dopuścisię do ich zEnieczyszcŻenia podcŻas Użycia'

C

Oznaki zepsucia:

Wększoścz białek znajdujących się w osoczu podlega synlezie w wąirobie. GłÓv,'nym
Wyjąlkiem są immunoglobuliny, które są w}.twaŻane pQez komórki osocza W Śledzionie'

_ odczynnik: obecnośc zawiesiny, zmętnienie, absorbancja ślepejpowyżej 0.150 pzy 545 nm.
_ Standard: obelnośĆzawiesiny' zmęln,enie.

PRZYGOTOWANIE ODCZYN NIKOW
odczyrnik

'

Analizator, spektrofotomeir

lub foiometr z filtrem o długoścj fali 545

t

1onnr

StabilnoŚĆ pzez 8 dni w temp. 2-80c'

Nie należy stosowac innych antykoagulantów

ze

standardowymi

procedurami.

ocjpipetowaó do oznaczonych probÓWek:

(Uwaga

Próba badana
ocjęynnik (A)

2'

Standard

Y

standard białka (s)

Próba badana

2.

:-.

1-0 ml

1-U ml

W

20 !)
1.0 ml

temperatuze pokojowej'

3. odczyiaĆ

absorbancje (A) slandardu i prÓby badanej przy 545 nm wobec próby ślepe]
Barwa jest stabilna przez pzynajmniej 2 godziny.

OBLICZENIA
W próbie

1, odczynnik ien może byĆ stosowany W analizatolach automatycznych. Aplikacje do wielu z
nich dostępne sąna życzenie.

20 pl

Dokładnie v'rymieszaó i pozoslawiĆ probóvlki na 10 minut

stężenie bialka

chorób nerek lub poważnyc'r opaŻeń23'

UWAGI
1 )

PIóba ślepa
Vr'oda deslylowana

wlewy dożyllie)' zabuŻoną syntezę (poważne niedozywienie, puewiekie choroby Wątroby,
Zabuzenia Wchlaniania jelitowego), puez nadmiemą utratę bjalka na skutek pŻewlekłych
Diagnoza klinlczna nie powinna byó siawiana na podstawie Wyników pojedynczego badania, ale
powinna lączyć zalóWno dane kliniczne jak i laboratoryjne.

niż heparyna'

WYKONA,NIE OZNACZENIA
1.

Kalibracja za pomocą dostarczonego pierwotnego standardu ciekłego może powodo}vaÓ
efeki matrycowy, szczególnie w pzypadku niektórych analizatorów' W tych pzypadkach
zaleca się kalibrację przy uŹyciu siandardU na baŻe surowicy (Surowica kalibracyjna' nr kat.
1801 1).
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szpikU kostnym.

Hipoproteinemia może byc wył,ołana pęez hemodylucję (zespoly zatrzymania soli, intens}ryne

MATERIAŁ Do BADAŃ
Surowica lub heparynizoy{ane osocze pobrane zgodnie

i

Dwoma głÓwnymi prŻyczynami zmian Stężenia białka całkowitego w surowicy są zmiana w
objetości Wody w osoczu i zmiana stężenia jednego lub więcej białek zawańych \ł sUrowjcy'
Hiperprotejnemia moŻe być spowodowana odwodnieniem (nieodpovliednie wchłanianie \łody,
ostre wymioty' biegunka' choroba Addisona' kwasica cukrŻycowa) oraz moŹe byÓ skutkiem
wŻrostu siężenia białek specncznych (immunoglobulin p]zy pŻewlekłych iniekcjach, pny
rozsianym raku szpiku kostnego)24,

standald sągotowe do Użycia.

WYPOSMENIE DODATKOWE
-

Węzłach chłonnych

Effects of drlgs on clinical laboratory tests, 4th ed.

1997.

A SEndaldu

WARToŚcl REFERENcYJNE
Surowica, doroś|i2:
Pac]enc

chodzący

Pacjenci

|

leżący |

6a_83

!ł

60-78

gł

SĘżenie jest niŻsze u dŻieci. stężenie białka całkowitego w osoczu Jest o 2 do 4 g/l wyższe z
powodU obecności fibrynogenu' jak i innych śladowych obecności białek2.

Podane zakresy mająjedynie charakter orientacyjny: każde laboratorium powinno ustaIic vilasny
zakres Wańości referencyjnych.

KoNTRoLA JAKoŚcl
W

celu weryłikacji wykonania Procecjury oznaczenia zaleca się uż}łVanie surowicy konkolnej
biochemicznej poziom I (nr kat. 18005 i 18009) i poziom ll (nr kat. 18007 i 18010).

Każde laboratorium powinno uslaiic własny' wewnęlŻny system koniroli jakości i procedur
naprawczych, jeŻeli WańoŚci kontrolne nle mieszcząsię w zakresie dopuszczalnych tolerancji'
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