RF-HA II

Να διαβάσετε προσεκτικά!
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Ανοσοθολοσιµετρική εξέταση
Για τον ποσοτικό προσδιορισµό του Ρευµατοειδούς Παράγοντα στον Ορό
Χρήση για την οποία προορίζεται

Απόδοση

Περίληψη και επεξήγηση της εξέτασης

(1) Ορθότητα
Όταν µετράται δείγµα γνωστής συγκέντρωσης η µετρούµενη τιµή είναι στο
εύρος ± 15% της γνωστής συγκέντρωσης.

Η RF-HA II είναι µια in vitro δοκιµασία για τον ποσοτικό προσδιορισµό της δραστηριότητας του ρευµατοειδούς παράγοντα (RF) στον ορό.
Ο ρευµατοειδής παράγων (RF) περιέχεται στον ορό των ασθενών µε ρευµατοειδή
αρθρίτιδα. Λόγω του µεγάλου βαθµού ειδικότητας του, η ανίχνευση του RF µε ορολογικές εξετάσεις έχει αποδειχθεί ότι είναι χρήσιµη για την κλινική διάγνωση και την
πρόγνωση της ρευµατοειδούς αρθρίτιδας.1 Ο RF είναι ένα αυτοαντίσωµα της
ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης G (IgG). Η πιο συµβατική ορολογική εξέταση για τον RF
είναι η µέθοδος που βασίζεται στη συγκόλληση σωµατιδίων (π.χ., latex και ερυθροκύτταρα) που έχουν ευαισθητοποιηθεί µε ανθρώπινη γ-σφαιρίνη.1 Οι δοκιµασίες για
τον RF έχουν βελτιωθεί και έχουν αναφερθεί περισσότερες εξετάσεις ποσοτικού
προσδιορισµού για τον RF (πχ. ανοσονεφελοµετρική εξέταση και ανοσοθολοσυµετρική εξέταση). Η µέθοδος ανοσοθολοσιµετρικής εξέτασης (TIA) έχει τα εξής πλεονεκτήµατα: ευκολία στη χρήση, ακριβή ποσοτικό προσδιορισµό, δυνατότητα εφαρµογής σε αυτοµατοποιηµένους αναλυτές. Η εξέταση Wako RF-HA II είναι ένα υψηλής
ειδικότητας αντιδραστήριο που βασίζεται στη ανοσοθολοσυµετρική εξέταση.

(3) Ακρίβεια
απόκλιση (CV) είναι µέσα στο 10 %. (Σε περίπτωση δείγµατος µε 30 IU/mL RF ή
περισσότερο).
(4) Μετρήσιµο εύρος
10–500 IU/mL RF (Στην περίπτωση χρήσης της πρότυπης διαδικασίας). Στην περίπτωση χρήσης της δοκιµασίας πολλαπλών σηµείων µε 500 IU/mL ως µέγιστη
συγκέντρωση.
(5) Συσχέτιση

Αρχή της µεθόδου

Όταν ένα δείγµα αναµειχθεί µε το αντιδραστήριο 1 και το αντιδραστήριο 2, ο
ρευµατοειδής παράγοντας του δείγµατος συνδέεται ειδικά µε τη συγκολληµένη δια
θερµότητας ανθρώπινη IgG στα αντιδραστήρια για να σχηµατίσει ένα αδιάλυτο
συσσωµάτωµα που προκαλεί αυξηµένη θολοσιµετρία στο διάλυµα. Ο βαθµός
θολερότητας του διαλύµατος µπορεί να µετρηθεί οπτικά και είναι ανάλογος µε τη
δραστηριότητα του ρευµατοειδούς παράγοντα στο δείγµα του ασθενούς.

Δείγµα
Συντελεστής συσχέτισης
Εξίσωση παλινδρόµησης
x
y

Ορός
r = 0,993 (n = 92)
y = 0,91x + 11,7
Wako RF-HA II (TIA) / IU/ml
Προϊόν της εταιρίας A (TIA) / IU/ml

Παρεµβαλλόµενες ουσίες

Αντιδραστήρια
Περιχεόµενο και συνθήκες φύλαξης
R1:
R2:

(2) Ευαισθησία
α) Όταν ως δείγµα χρησιµοποιείται απεσταγµένο νερό η απορρόφηση είναι
0,050 ή λιγότερο.
β) Όταν ως δείγµα χρησιµοποιείται ένας ορός-µάρτυρας (100 IU/mL RF), η απορρόφηση είναι0,020–0,100.

Ρυθµιστικό διάλυµα
Αντιδραστήριο RF

Φυλάξτε στους 2–10 °C
Φυλάξτε στους 2–10 °C

Συστατικά
R1:
Ρυθµιστικό διάλυµα

Ρυθµιστικό διάλυµα Good’s (pH 7,4)
Αζίδιο του Νατρίου

50 mmol/l
0,09 %

R2:
Αντιδραστήριο RF

Ανθρώπινη IgG συγκολληµένη δια
θερµότητας
Αζίδιο του Νατρίου

≤ 0,5 mg/ml
0,09 %

Παρασκευή των αντιδραστηρίων

R1: Χρήση RF-HA II Αντιδραστηρίου 1 όπως παρέχεται. Μετά το άνοιγµα του φιαλιδίου, το διάλυµα αυτό παραµένει σταθερό για 1 µήνες σε θερµοκρασία 2–10°C.
R2: Χρήση RF-HA II Αντιδραστηρίου 2 όπως παρέχεται. Μετά το άνοιγµα του φιαλιδίου, το διάλυµα αυτό παραµένει σταθερό για 1 µήνες σε θερµοκρασία 2–10°C.

Συλλογή και επεξεργασία δειγµάτων

Χρησιµοποιήστε ορό ως δείγµα. Συνίσταται η µέτρηση του RF αµέσως µετά τη
συλλογή του ορού.

Φυσικοχηµικές ενδείξεις αστάθειας

Η ύπαρξη ιζήµατος στο αντιδραστήριο ή τιµές ελέγχου πέραν των ορίων που
αναφέρει ο κατασκευαστής αποτελούν ένδειξη για αστάθεια του αντιδραστηρίου.

Συσκευές

Το αντιδραστήριο σχεδιάστηκε για χρήση σε αυτόµατους αναλυτές που προσφέρονται στο εµπόριο. Ως προς την περιγραφή του χειρισµού του αναλυτή και τις
προδιαγραφές παραπέµπουµε στο εγχειρίδιο του κατασκευαστή της συσκευή. Μία
πρακτική αξιολόγηση της διαδικασίας από τον χρήστη στον τόπο χρήσης µε
προσδιορισµό επαρκούς αριθµού κατάλληλων ορών ελέγχου και ασθενών είναι
απαραίτητη.

Διαδικασία εκτέλεσης

Θερµοκρασία: 37 °C (Hitachi® 917)

Βαθµονοµητής Wako RF-TIA Calibrator Set (προσφέρεται χωριστά.)
Υπολογισµός της συγκέντρωσης RF
Η συγκέντρωση RF προσδιορίζεται µε τη βοήθεια της καµπύλης βαθµονόµησης
που δηµιουργείται από την απορρόφηση του βαθµονοµητή.
Εφαρµογή σε αυτόµατους αναλυτές
Εισάγετε τις παραµέτρους σύµφωνα µε τις Οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή του
αναλυτή. Εάν µας το ζητήσετε σας αποστέλλουµε εφαρµογές για αυτόµατους
αναλυτές.

Αποτελέσµατα

Τα τελικά αποτελέσµατα υπολογίζονται αυτόµατα και τυπώνονται µε µονάδες
συγκέντρωσης. Η µονάδα συγκέντρωσης των αποτελεσµάτων είναι IU/mL. Το σήµα
µέτρησης της εξέτασης RF-HR II µετατρέπεται σε τελική τιµή συγκέντρωσης µε τη
βοήθεια µίας µη γραµµικής µαθηµατικής συνάρτησης. Το µαθηµατικό µοντέλο µε
το οποίο γίνεται η προσαρµογή καµπύλης καθώς και η αριθµητική προσέγγιση
εξαρτώνται από τον τύπο του αναλυτή που χρησιµοποιείται. Η επικύρωση της
καταλληλότητας της µαθηµατικής συνάρτησης που χρησιµοποιείται αποτελεί
ευθύνη του χειριστή.

Το ασκορβικό οξύ, η χολερυθρίνη και η αιµόλυση δεν επηρεάζουν σηµαντικά τη
δοκιµασία.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

• Για διαγνωστική χρήση in vitro.
• Για επαγγελµατική χρήση µόνο. Παρακαλούµε ανατρέξτε στους τοπικούς και
εθνικούς κανονισµούς.
• Μη χρησιµοποιείτε σε ανθρώπους ή ζώα in vivo.
• Φυλάξτε τα αντιδραστήρια κάτω από τις καθορισµένες συνθήκες. Μη χρησιµοποιείτε τα αντιδραστήρια µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην
ετικέτα κάθε αντιδραστηρίου.
• .Δεν υπάρχει εγγυηµένη απόδοση αν τα αντιδραστήρια χρησιµοποιηθούν σε
άλλη διαδικασία ή για άλλους σκοπούς.
• Μη χρησιµοποιείτε τα αντιδραστήρια που περιγράφονται παραπάνω για καµία
άλλη διαδικασία από αυτή που περιγράφεται εδώ.
• Μη χρησιµοποιείτε αντιδραστήρια που από λάθος καταψύχθηκαν. Τέτοια αντιδραστηρια µπορεί να δώσουν λανθασµένα αποτελέσµατα.
• Μη χρησιµοποιείτε τους περιέκτες ή άλλα υλικά του σετ για κανένα άλλο σκοπό
από αυτόν που περιγράφεται εδώ.
• Μετά το άνοιγµα, δεν συνίσταται η αποθήκευση για µεγάλη χρονική περίοδο.
Οταν αποθκεύετε ανοιγµένα αντιδραστήρια, να κλείνετε καλά τα φιαλίδια και
να φυλάσσετε στην ενδεικνυόµενη θερµοκρασία.
• Επίδραση περίσσειας αντιγόνου δεν εµφανίζεται έως 7.300 IU/mL RF (όταν χρησιµοποιείται η πρότυπη διαδικασία).
• Οταν ο RF στο δείγµα υπερβαίνει τις 500 IU/mL, αραιώστε το δείγµα µε φυσιολογικό ορό, επαναλάβετε την µέτρηση και πολλαπλασιάστε επί τον συντελεστή
αραίωσης,
• Σε µερικές περιπτώσεις εµφανίζονται ψευδώς υψηλά ή χαµηλά αποτελέσµατα
λόγω µη ειδικής θολερότητας.
• Εαν ένα αποτέλεσµα είναι αµφθσβητίσιµο, εξετάστε την καµπύλη της αντίδρασης ή αραιώστε το δείγµα και επαναλάβετε.
• Αν τα αντιδραστήρια έρθουν σε επαφή µε το στόµα, τα µάτια ή το δέρµα, ξεπλύνετε αµέσως µε µεγάλη ποσότητα νερού. Αν χρειάζεται ζητήστε συµβουλή
γιατρού.
• R2 (Aντιδραστήριο RF) παρασκευάζεται από ανθρώπινο ορό που εξετάστηκε και
βρέθηκε αρνητικός για HBsAg, αντι-HIV1&2 αντισώµατα και αντι-HCV αντίσωµα.
Επειδή καµία εξέταση δεν µπορεί να εξασφαλίσει πλήρως ότι τα προϊόντα που
προέρχονται από ανθρώπινο αίµα δε θα µεταδώσουν µολυσµατικούς παράγοντες, συνιστάται ο χειρισµός του αντιδραστηρίου RF-HA II µε τις ίδιες προφυλάξεις που χρησιµοποιούνται για τα δείγµατα των ασθενών.
• Τα αντιδραστήρια 1 και 2 περιέχουν 0,09% αζιδίου του νατρίου ως συντηρητικό.
Το αζίδιο του νατρίου µπορεί να αντιδράσει µε το χαλκό και το µόλυβδο των
υδραυλικών εγκαταστάσεων και να σχηµατίσει εκρηκτικά συστατικά. Παρόλο
που τα αντιδραστήρια περιέχουν ελάχιστες ποσότητες αζιδίου του νατρίου, οι
αποχετεύσεις θα πρέπει να ξεπλένονται µε µεγάλη ποσότητα νερού, όταν πετάτε
τα αντιδραστήρια.
• Όταν πετάτε τα αντιδραστήρια, απορρίψτε τα σύµφωνα µε τους τοπικούς ή
εθνικούς κανονισµούς.

Έλεγχος ποιότητας
Συνιστάται πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας για όλα τα κλινικά εργαστήρια.
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Πληροφορίες για παραγγελία
Κωδικός No.

Προϊόν

Συσκευασία

419-70757

RF-HA II

R1:
R2:

2 x 50 ml
2 x 15 ml

419-77902

RF-TIA Calibrator Set

CAL:

5 συγκεντρ. x για 1 ml

Αναµενόµενες τιµές2
Ορός: 20 IU/mL ή λιγότερο.

Παραγωγός:

EL 0318D1

1

FUJIFILM Wako Chemicals Europe GmbH
Fuggerstr. 12 · 41468 Neuss · Germany
Telephone: +49 2131 311 272 · Fax: +49 2131 311 110
diagnostics_wkeu@fujifilm.com · www.wako-chemicals.de

