NEFA-HR(2)

Να διαβάσετε προσεκτικά!

HP 434-91795
0318D5

Μέθοδος ACS-ACOD
Για τον ποσοτικό προσδιορισµό Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων (NEFA) στον Ορό
Χρήση

Αντιδραστήρια

Η δοκιµασία Wako NEFA-HR(2) είναι µία χρωµογονική ενζυµατική
δοκιµασία για τον ποσοτικό προσδιορισµό in-vitro των ελεύθερων
λιπαρών οξέων (NEFA) στον ορό.

Περιχεόµενο και συνθήκες φύλαξης

Περίληψη και εξήγηση της δοκιµασίας

R2 Set:

Τα συνδεδεµένα µε την αλβουµίνη ελεύθερα λιπαρά οξέα (NEFA) στον ορό
είναι µια σηµαντική πηγή ενέργειας στον περιφερικό ιστό. Η
συγκέντρωση NEFA στον ορό εξαρτάται από την ισορροπία
απορρόφησης µεταξύ ήπατος και περιφερικού ιστού και της
απελευθέρωσης από τον λιπώδη ιστό. Σε περίπτωση σωµατικής
κόπωσης µειώνεται η περιεκτικότητα σε NEFA και αυξάνεται σε στέρηση
τροφής, υποθερµία, σε πανικό λόγω στρες ή κατά το κάπνισµα. Αύξηση
και µείωση παρατηρούνται και σε ζαχαρώδη διαβήτη, ηπατικές και
ενδοκρινικές νόσους.
Τα NEFA προσδιορίζονταν µε µέθοδο εκχύλισης µε οργανικό διαλύτη, η
εκτέλεση της οποίας ήταν δυσχερής. Διαδόθηκε η ενζυµατική µέθοδος
µε ακυλο-CoA οξειδάση (ACOD) λόγω της εξαιρετικής ειδικότητας και της
ακρίβειας κατά την εκτέλεση. Το NEFA-HR(2) είναι ένα σετ
αντιδραστηρίων για τον προσδιορισµό των ελεύθερων λιπαρών οξέων
και βασίζεται στην ενζυµατική µέθοδο µε χρήση 3-µεθυλ-N-αιθυλ-N-(βυδροξυαιθυλ)-ανιλίνης (MEHA) σαν µωβ χρωµογόνο. Επιτυγχάνονται
αξιόπιστα αποτελέσµατα χωρίς παρεµβολές από ασκορβικό οξύ και
χολερυθρίνη.

Μέθοδος της δοκιµασίας

R1 Set:

R1a
R1:
R2a:
R2:

Aντιδραστήριο χρώσης Α
Διάλυµα Α
Aντιδραστήριο χρώσης Β
Διάλυµα Β

Φύλαξη σε 2–10 °C
Φύλαξη σε 2–10 °C

Συστατικά
R1 Set:
R1a:
Αντιδραστήριο
χρώσης Α

(µετά την ανασύσταση)
ACS
CoA
ATP
4-AA
AOD
Αζωτούχο νάτριο
(λυοφιλιοποιηµένο
αντιδραστήριο χρώσης)

R1: Διάλυµα Α

Φωσφορικό ρυθµιστικό
διάλυµα, ph7,0
Αζωτούχο νάτριο

0,53 U/mL
0,31 mmol/L
4,3 mmol/L
1,5 mmol/L
2,6 U/mL
0,062 %
(0,8 %)
50 mmol/l
0,05 %

R2 Set:
R2a:
Αντιδραστήριο
χρώσης Β

(µετά την ανασύσταση)
ACOD
POD

12 U/ml
14 U/ml

R2: Διάλυµα Β

MEHA

2,4 mmol/l

Τα µη εστεροποιηµένα λιπαρά οξέα (NEFA) στο δείγµα µεταβάλλονται µε
συνθετάση του ακυλο-CoA (ACS) σε ακυλο-CoA, AMΡ και φωσφωρικό οξύ
(PΡi) µε συµβολή του συνενζύµου Α (CoA) και τριφωσφορικής αδενοσίνης
(ΑΤΡ).
Σχηµατίζεται ακυλο-CoA το οποίο µετατρέπεται µε συµβολή οξειδάσης
του ακυλο-CoA (ACOD) σε ενοϋλοCoA και υπεροξείδιο υδρογόνου. Με
παρουσία υπεροξειδάσης (POD) σχηµατίζεται, µε ποσοτική οξείδωση µε
3-µεθυλ-N-αιθυλ-N-(β-υδροξυαιθυλ)-ανιλίνης (MEHA) και 4-Αµινοπυρίνης
(4-ΑΑ), το υπεροξείδιο του υδρογόνου δίνει µωβ χρωµατοσύµπλεγµα.
Με τη µέτρηση της απορρόφησης του µωβ χρώµατος µπορεί να
προσδιοριστεί η συγκέντρωση των λιπαρών οξέων NEFA.

R1: Αναµιγνύετε καλά το περιεχόµενο µίας φιάλης µε αντιδραστήριο
χρώσης Α (R1a) µε Διαλύτη Α (R1). Φύλαξη του διαλύµατος χρήσης
στους 2–10 °C και κατανάλωση εντός 1 µηνός.
R2: Αναµιγνύετε καλά το περιεχόµενο µίας φιάλης µε αντιδραστήριο
χρώσης Β (R2a) µε Διαλύτη Β (R2). Φύλαξη του διαλύµατος χρήσης
στους 2–10 °C και κατανάλωση εντός 1 µηνός.

Αντίδραση

Συλλογή και φύλαξη δειγµάτων

Παρασκευή των αντιδραστηρίων

Για τον προσδιορισµό να χρησιµοποιούνται δείγµατα ορών.
Συνιστάται ο άµεσος προσδιορισµός των τιµών µετά τη λήψη αίµατος,
διότι τα ένζυµα όπως η λιπάση λιποπρωτεϊνης, φωσφολιπάση κ.λ.π.
υδρολύουν τα λιπαρά και σχηµατίζονται λιπαρά οξέα. Για τη φύλαξη
να καταψύχονται τα δείγµατα ορού. Σταθερότητα 2 ηµέρες στους 4 °C1.
Η ηπαρίνη in vivo προκαλεί τη διέγερση της λιπάσης λιποπρωτεϊνης,
πράγµα που οδηγεί σε αύξηση των λιπαρών οξέων σε θεραπεία
ηπαρίνης. Το αίµα αυτών των ασθενών µπορεί να προσδιοριστεί µόνο
κατάλληλη µε προεπεξεργασία2.

Διαδικασία εκτέλεσης
Θερµοκρασία: 37 °C (Hitachi® 737)

Βαθµονοµητής: Wako NEFA Standard (προσφέρεται χωριστά.)
Υπολογισµός της συγκέντρωσης NEFA
Η συγκέντρωση NEFA προσδιορίζεται µε τη βοήθεια της καµπύλης
βαθµονόµησης.

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.
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.

Παραγωγός:

EL 0318D5

1

Παράγοντες µετατροπής: mg/dL = mmol/L x 28,2
(υπολογιζόµενο για το ελαϊκό οξύ, MW = 282)
mmol/L (mval/L = mEq/L) = mg/dL x 0,035

Αποτελέσµατα
Τα τελικά αποτελέσµατα υπολογίζονται αυτοµάτως και
εκτυπώνονται σε µονάδες συγκέντρωσης mEq/L. Να χρησιµοποιείτε
πάντα την ίδια µονάδα µέτρησης για τον βαθµονοµητή.

Όρια αναφοράς3
Άνδρες: 0,1–0,60 mmol/l (2,8–16,9 mg/dl)
Γυναίκες: 0,1–0,45 mmol/l (2,8–12,7 mg/dl)
Επιεδή οι τιµές εξαρτώνται από την ηλικία, το φύλο, τη διατροφή, τη
χώρα και από άλλους παράγοτνες, πρέπει κάθε εργαστήριο να
προσδιορίζει δικές του τιµές για αυτή τη διαδικασία.
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NEFA-HR(2)
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Μέθοδος ACS-ACOD
Για τον ποσοτικό προσδιορισµό Ελεύθερων Λιπαρών Οξέων (NEFA) στον Ορό
Χαρακτηριστικά απόδοσης

Έλεγχος ποιότητας

(1) Ορθότητα
Εάν στη δοκιµασία χρησιµοποιηθεί ένα δείγµα ορού ελέγχου
γνωστής συγκέντρωσης, τότε η τιµή µέτρησης κυµαίνεται σε ±15 %
της γνωστής συγκέντρωσης.

Συνιστάται πρόγραµµα ελέγχου ποιότητας για όλα τα κλινικά
εργαστήρια.

(2) Ευαισθησία
a) Εάν χρησιµοποιηθεί καθαρό νερό σαν δείγµα, η απορρόφηση δεν
είναι µεγαλύτερη από 0,140.
b) Εάν χρησιµοποιηθεί ένα πρότυπο γνωστής συγκέντρωσης
(ελαϊκό οξύ 1 mEq/L), η απορρόφηση είναι 0,100–0,380.
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(3) Ακρίβεια
Εάν γίνει δοκιµασία σε ένα δείγµα 5 ή περισσόερες φορές εντός
ενός κύκλου, ο συντελεστής διασποράς (CV) δεν είναι µεγαλύτερος
από 1,5 %.
(4) Εύρος µέτρησης
0,01–4,00 mEq/L NEFA (µε εφαρµογή των διαδικασιών εκτέλεσης)

Συσχέτιση
Υλικό δείγµατος

Ορός

Συντελεστής συσχέτισης

r = 0,997 (n = 50)

Εξίσωση γραµµικής
εξάρτησης

y = 1,013x - 0,043

y

Wako NEFA-HR(2) (ACS – ACOD-Methode, mEq/l)

x

Wako NEFA C (ACS – ACOD-Methode, mEq/l)

Βιβλιογραφία

Πληροφορίες για παραγγελία
Αρ. παραγγ.

Προϊόν

Συσκευασία

434-91795

NEFA-HR(2) R1 Set

R1a: 4 x για 50 mL
R1: 4 x 50 mL

436-91995

NEFA-HR(2) R2 Set

R2a: 4 x για 25 mL
R2: 4 x 25 mL

270-77000

NEFA Standard

CAL: 2 x 10 mL

Παρεµβολές
a) Η χολερυθρίνη µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση των τιµών.
b) Το ασκορβικό οξύ και η αιµόλυση δεν επιδρούν σηµαντικά στις
τιµές.
c) Το κιτρικό άλας, ο οξαλικός σίδηρος, το EDTA και το φθοριούχο
νάτριο σε συνηθισµένες ποσότητες δεν έχουν σηµαντική επίδραση
στο αποτέλεσµα της µέτρησης.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Μόνο για διαγνωστική χρήση in-vitro.
Η εφαρµογή αυτής της δοκιµασίας επιτρέπεται µόνο σε
εκπαιδευµένο και ειδικευµένο προσωπικό. Ισχύουν οι σχετικές
εθνικές και τοπικές προδιαγραφές και νόµοι.
Δεν επιτρέπεται η χρήση σε ανθρώπους και ζώα in-vivo.
Τα αντιδραστήρια να χρησιµοποιούνται µόνο για την πιο πάνω
περιγραφόµενη δοκιµασία. Δεν εγγυούµεθα τη σωστή λειτουργία σε
περίπτωση που τα αντιδραστήρια χρησιµοποιηθούν σε άλλες
δοκιµασίες και για άλλους σκοπούς.
Κατά την χρήση αναλυτών να ακολουθείτε τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο του κατασκευαστή!
Φύλαξη των αντιδραστηρίων υπό τις αναφερόµενες συνθήκες. Μη
χρησιµοποιείτε τα αντιδραστήρια µετά από την ηµεροµηνία λήξης
που αναφέρεται στη συσκευασία κάθε αντιδραστηρίου.
Σε περίπτωση εκ παραδροµής κατάψυξης των αντιδραστηρίων, να
µην χρησιµοποιούνται! Τα αντιδραστήρια αυτά µπορούν να
οδηγήσουν σε εσφαλµένα αποτελέσµατα.
Μετά το άνοιγµα, συνίσταται η άµεση χρήση των αντιδραστηρίων.
Αφού ανοιχτεί ένα αντιδραστήριο, να το κλείσετε καλά και να το
φυλάξετε στην συνιστώµενη θερµοκρασία.
Να χρησιµοποιείτε τους περιέκτες και τα άλλα υλικά µόνο για τον
περιγραφόµενο σκοπό της δοκιµασίας.
Οι φιάλες έχουν κλειστεί αεροστεγώς. Να αποµακρύνετε αργά το
πώµα, ώστε να µην διαφύγει υλικό.
Εάν χρησιµοποιηθεί το αντιδραστήριο NEFA ταυτόχρονα για
προσδιορισµό χοληστερίνης ή τριγλυκεριδίων, δεν αποκλείεται να
προσροφηθούν τα ένζυµα χοληστερόλη εστεράση και λιποπρωτεϊνη
λιπάση του αντιδραστηρίου στην κυβέτα και να επηρεάζονται οι
τιµές του NEFA.
Να χρησιµοποιείτε το πρότυπο NEFA.
Αυτή η δοκιµασία να µην αποτελεί τη µοναδική βάση για την
κατάρτιση κλινικής διάγνωσης.
Σε περίπτωση επαφής µε το στόµα, το δέρµα ή τα µάτια, να τα
πλύνετε αµέσως µε πολύ νερό.
Προσοχή! Μη κοπείτε µε το αλουµινένιο πώµα όταν το έχετε
αφαιρέσει.
Κατά τη απόρριψη των αντιδραστηρίων να ακολουθείτε τις τοπικές
και εθνικές προδιαγραφές. Το διάλυµα Α περιέχει 3 mg/L
σιδηροκυανούχο κάλιο. (1 mg/L ως κυάνιο).
Όλα τα υλικά, συµπεριλαµβανοµένων των αντιδραστηρίων, που
έρχονται σε επαφή µε το δείγµα να θεωρούνται ως ενδεχοµένως
µολυσµατικά.
Το αζίδιο του νατρίου µπορεί µαζί µε χαλκό ή µόλυβδο να
σχηµατίσει εκρηκτικά µίγµατα. Αν και αν τα αντιδραστήρια
περιέχουν µόνο µηδαµινές ποσότητες αζωτούχου νατρίου, να
ξεπλυθούν οι αποχετεύσεις εντατικά µε νερό, µετά την απόρριψη
των αντιδραστηρίων.
Παραγωγός:

EL 0318D5
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