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Heterogenní imunoanalýza
- TORCH
V øíjnu tohoto roku byly uvedeny na trh
první parametry z indikaèní skupiny
TORCH pro stanovení na analyzátorech
Elecsys 2010/Modular Analytics E170
a cobas e601/e411. Pøi konstrukci tìchto

testù se vycházelo z více ne desetiletých
dobrých zkueností ze systému Cobas
Core a navíc nìkteré vlastnosti se podaøilo jetì vylepit.

u
u
u
u

Elecsys Toxo IgG
Elecsys Toxo IgM
Elecsys Toxo IgG PreciControl
Elecsys Toxo IgM PreciControl

kat. è.: 04618815 (100 testù)
kat. è.: 04618858 (100 testù)
kat. è.: 04618823 (16 x 1 ml)
kat. è.: 0461s8866 (16 x 0,67 ml)

u
u
u
u

Elecsys Rubella IgG
Elecsys Rubella IgM
Elecsys Rubella IgG PreciControl
Elecsys Rubella IgM PreciControl

kat. è.: 04618793 (100 testù)
kat. è.: 04618831 (100 testù)
kat. è.: 04618807 (16 x 1 ml)
kat. è.: 04618840 (8 x 1 ml)
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Elecsys Toxo IgG
Souprava pro kvantitativní stanovení IgG
protilátek Toxoplasmosy gondii v lidském
séru a plasmì.

Klinická indikace
l Stanovení IgG protilátek Toxoplasmosy

gondii je pouíváno ke zhodnocení sérologického stavu T. gondii.
l Detekce IgG protilátek indikuje akutní
nebo latentní infekci.
l Diagnóza akutní infekce bìhem tìhotenství je prokázána sérokonverzí nebo signifikantním nárùstem titru protilátek(IgG a/
nebo IgM) v po sobì jdoucích stanoveních.
Princip metody
Elecsys Toxo IgG je jednokrokový sandwich test (DAGS=Double Antigen
Assay) zaloený na rekombinantním povrchovém antigenu SAG1 (take nazývaném
p30). Tento rekombinantní SAG 1 má
exaktnì definovanou strukturu, která zabraòuje vazbì protilátek IgM. Z tohoto
dùvodu jsou zachyceny pouze IgG protilátky (a také IgA a IgE).

Elecsys Toxo IgM
Souprava pro kvalitativní stanovení IgM
protilátek Toxoplasmosy gondii v lidském
séru a plasmì.
Klinická indikace
l Detekce Toxo IgM protilátek pøedpokládá
akutní, recentní nebo reaktivovanou infekci.
Princip metody
Elecsys Toxo IgM je jednokrokový µ-capture test zaloený na rekombinantním povrchovém antigenu SAG1 (také nazývaném p30). Antigen má polymerní strukturu, která dovoluje vazbu IgM protilátek.
Toxo IgG protilátky ze vzorku jsou zachyceny pomocí neznaèeného monomerního
antigenu SAG1 (obsaen v R1, není pøítomen na schématu).
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Vlastnosti metod Elecsys Toxo IgG a IgM

Reaktivita k persistentnímu IgM

V panelu 35 vzorkù s persistentními protilátkami Toxo IgM (>3 mìsíce po infekci),
které byly shledány jako positivní u konkurenèní metody, pouze 24 z nich jich bylo
potvrzeno jako positivní metodou Elecsys
Toxo IgM a 25 z nich metodou Cobas
Core Toxo IgM recomb.
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Interpretace výsledkù Elecsys Toxo IgG
Povrchový antigen Toxoplasmosy

SAG1 (p30)

Nereaktivní:
Neurèitelný:
Reaktivní:

< 1 IU/mL
≥ 1 - < 3 IU/mL
≥ 3 IU/mL

V pøípadì neurèitelného výsledku je nutné mìøení zopakovat. V pøípadì, e je vzorek stále neurèitelný, je potøeba do dvou
týdnù provést druhý odbìr.
Výsledky ≥ 3 IU/mL jsou povaovány
za pozitivní a indikují buï akutní nebo latentní infekci. Diagnóza akutní infekce je
podporována signifikantním nárùstem titru IgG protilátek do 2 týdnù po 1. odbìru
a také specifickými výsledky IgM.

Dùleité:
Neurèitelný nebo lehce positivní výsledek
mùe ji indikovat akutní infekci (také pøi
absenci IgM protilátek). Namìøená hodnota Toxo IgG protilátek musí být vdy
doprovázena názvem metody, kterou byla
stanovena. Namìøené hodnoty napøíè
konkurenèními metodami se mohou velmi
liit.

Interpretace výsledkù Elecsys Toxo IgM
Nereaktivní:
Neurèitelný:
Reaktivní:

< 0,8 COI
≥ 0,8 - < 1 COI
≥ 1 COI

V pøípadì neurèitelného výsledku je nutné mìøení zopakovat. V pøípadì, e poté je
vzorek stále neurèitelný, je potøeba do 2-3
týdnù provést druhý odbìr.

Dùleité:
Velikost COI neindikuje celkové mnoství
protilátek IgM pøítomných ve vzorku. Namìøená hodnota Toxo IgM protilátek musí
být vdy doprovázena názvem metody,
kterou byla stanovena. Namìøené hodnoty napøíè konkurenèními metodami se mohou liit.

Strukturní model

Shrnutí
Elecsys Toxo IgG vykazuje excelentní sensitivitu v kombinaci s velmi vysokou specifièností. Vysoká pøesnost pøes celý mìøící rozsah a do 650 IU/ml navíc poskytuje
reprodukovatelnou kvantifikaci.
Elecsys Toxo IgM vykazuje rovnì velmi vysokou sensitivitu a navíc je ménì
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sensitivní k persistentnímu IgM ne konkurenèní metody na trhu.
Kombinace tìchto dvou testù zaruèuje
spolehlivou detekci akutní infekce Toxoplasmosy (napø. bìhem tìhotenského
screeningu).
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Elecsys Rubella IgG
Souprava pro kvantitativní stanovení IgG
protilátek viru Rubelly v lidském séru
a plasmì.
Klinická indikace
l Kvantitativní stanovení IgG protilátek
se pouívá ke zhodnocení imunitního stavu organismu k viru Rubelly.
l Kvantitativní stanovení IgG protilátek
se dále indikuje po pøedchozí virové expozici, zpùsobené buï infekcí nebo vakcinací.
l Nárùst hladin IgG protilátek od prvního
k druhému odbìru mùe indikovat akutní
infekci Rubelly.

Princip testu
Elecsys Rubella IgG je kvantitativní test
zahrnující paralelnì probíhající metody:
a) DAGS (Double Antigen Sandwich) zaloen na rekombinantním antigenu E1
b) Capture zaloen na Rubella Like Particles =RLPs.

Elecsys Rubella IgM
Souprava pro kvalitativní stanovení IgM
protilátek viru Rubelly v lidském séru
a plasmì.
Klinická indikace
l Stanovení protilátek Rubella IgM se pouívá s cílem odhalit akutní infekci viru
Rubelly.
Princip testu
Elecsys Rubella IgM je jednokrokový µcapture test zaloený na rekombinantních
Rubella Like Particles = RLPs.
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Vlastnosti metod Elecsys Rubella IgG a IgM

Interpretace výsledkù Elecsys Rubella IgG
Nereaktivní:
Reaktivní:

< 10 IU/mL
≥ 10 IU/mL

NCCLS doporuèuje Cut off - 10 IU/ml.

Dùleité:
Namìøená hodnota Toxo IgG protilátek
musí být vdy doprovázena názvem metody, kterou byla stanovena. Namìøené
hodnoty napøíè konkurenèními metodami
se mohou liit.

Diagnóza akutní infekce je podporována
signifikantním nárùstem titru IgG protilátek v po sobì jdoucích odbìrech a také
specifickými výsledky IgM.
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Interpretace výsledkù Elecsys Rubella IgM
Nereaktivní:
Neurèitelný:
Reaktivní:

< 0,8 COI
≥ 0,8 - < 1 COI
≥ 1 COI

V pøípadì neurèitelného výsledku je nutné mìøení zopakovat. V pøípadì, e poté je
vzorek stále neurèitelný, je potøeba do 1
týdne provést druhý odbìr.

Dùleité:
Velikost COI neukazuje na celkové mnoství protilátek IgM pøítomných ve vzorku.
Namìøená hodnota Toxo IgM protilátek
musí být vdy doprovázena názvem metody, kterou byla stanovena. Namìøené
hodnoty napøíè konkurenèními metodami
se mohou liit.

Virus Rubelly

Shrnutí
Elecsys Rubella IgG zaruèuje díky vysoké
pøesnosti pøes celý mìøící rozsah reprodukovatelnou kvantifikaci a spolehlivé porovnávání výsledkù. Sensitivita tohoto
testu je srovnatelná s ostatními konkurenèními metodami a kvantitativní korelace se pohybuje od 97 - 100 %. U vybraných Rubella IgG negativních vzorkù byla
zjitìna excelentní specifiènost 100 %.

Elecsys Rubella IgM dosahuje v èasné akutní infekci sensitivity (80-96 %),
která je srovnatelná s ostatními metodami
na trhu. V pozdní akutní fázi dosahuje sice
nií sensitivity (33-43 %), co je ale kompensováno velmi dobrou specifièností
(98,74 - 98,99 %). Dalí devizou testu je
velmi nízká sensitivita k persistentnímu
IgM (21-56 %), která nabývá nejniích
hodnot mezi konkurenèními metodami.
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COBAS INTEGRA® 400/400+/800
S pøíchodem analyzátorù øady cobas dochází ke zmìnì nìkterých reagencií pro
analyzátory Cobas Integra.
Vechny kazety se s postupem èasu
zmìní na nový c pack. Tento proces je
ji v bìhu a s øadou nových kazet ji ve
svých analyzátorech pracujete.
U nìkterých metod byly ve starém formátu kazet pouity sklenìné nádobky.
Pøechodem na c pack bylo nutno tyto metody transformovat do plastových nádobek. Tyto kazety dostaly nové katalogové èíslo. Jedná se o CKL 200 testù kat.
è. 04524977 (døíve 20759236), CKMBL 100
testù kat. è. 04525299 (døíve 20759244)
a UIBC 100 testù kat. è. 04536355 (døíve
20737631). Nastavení analyzátoru pro tyto
testy zùstává nezmìnìno, mìní se pouze
katalogové èíslo.
Metody, kde jedna reagencie byla ve
formì granulátu, bylo nutné upravit na kapalnou formu a proto byly pøipraveny
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druhé generace tìchto testù, které je mono také pouít na cobas c 501. Je to
IRON2 200 testù kat. è. 03183696 (døíve
20737585 150 testù). V nové generaci testù bude ji jedna cílová hodnota v kalibrátoru Cfas pro oba analyzátory Integra
400+ i Integra 800. Dále byla pøipravena
CHE2 200 testù kat. è. 04498577 (døíve
20737380). Zmìna se netýká metody ACP
která zùstává ve starém formátu.
Byly pøipraveny nové generace i pro
dalí metody HDLC3 200 testù kat. è.
04399803 (døíve 03038637 175 testù). Úpravou metody dolo ke sníení interference
imunoglobulinù, triglyceridù a volných
mastných kyselin. Dále se objeví nová
GLU3 800 testù kat. è. 04404483 (døíve
20763020), CREJ2 700 testù kat. è.
04810716 (døíve 20764345) a BILT2 250
testù kat. è. 03146022 metoda DPD. Souprava BILTS 250 kat. è. 03261638 zùstává
nadále na trhu.
Aplikace UREA zùstává nezmìnìna
mìní se pouze katalogové èíslo Urea/BUN
500 testù kat. è. 04460715 (døíve kat.è.
20763039).
Ke zmìnám bude docházet prùbìnì
po vyèerpání zásob starého zboí. Pøíbalové letáky nových produktù v èeském jazyce jsou prùbìnì aktualizovány a naleznete je na naich webových stránkách
http://www.roche-diagnostics.cz/.

