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Το προϊόν προστατεύεται από μία ή περισσότερες πατέντες καταχωρημένες στις 

ΗΠΑ, την Ευρώπη ή/και άλλες χώρες.  

Το προϊόν T006 έχει επικυρωθεί στο αυτόματο Σύστημα ADVIA® Chemistry XPT 
System Siemens (ADVIA® είναι εμπορικό προϊόν της εταιρείας Siemens Healthcare 

A/S), και αυτές οι οδηγίες χρήσεις αφορούν στο βιοχημικό αναλυτή Siemens ADVIA® 

Chemistry XPT.  

Παραπομπή στην ιστοσελίδα http://www.virogates.com για τις οδηγίες χρήσης του 
προϊόντος σε άλλους βιοχημικούς αναλυτές και άλλες γλώσσες. Εναλλακτικά, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για οδηγίες στη γλώσσα σας.  

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  
Για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση  
Το αντιδραστήριο suPARnostic® TurbiLatex χρησιμοποιείται για τον αυτόματο 
προσδιορισμό του διαλυτού υποδοχέα του ενεργοποιητή του πλασμινογόνου τύπου 
ουροκινάσης (suPAR) στο ανθρώπινο πλάσμα, με EDTA ή ηπαρίνη, σε ng/mL, στο 
αναλυτικό σύστημα Siemens ADVIA® Chemistry XPT. Ο suPARnostic® είναι 
προγνωστικός βιοδείκτης χρόνιων φλεγμονών και ανοσολογικής ενεργοποίησης σε 
διάφορα νοσήματα. Ο suPARnostic® μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διαστρωμάτωση 
του κινδύνου ασθενών με οξεία ιατρικά νοσήματα.  
 

  

http://www.virogates.com/
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Ο suPAR ΕΙΝΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ  
Ο suPAR είναι η διαλυτή μορφή του υποδοχέα του ενεργοποιητή του 
πλασμινογόνου τύπου ουροκινάσης (uPAR). Η ποσότητα του suPAR είναι μέτρο 

ανοσολογικής ενεργοποίησης και φλεγμονής.1 Ο suPAR είναι βιοδείκτης που 
αυξάνει με την παρουσία και τη σοβαρότητα της νόσου. Ο suPAR έχει αρνητική 
προγνωστική αξία για τον αποκλεισμό της εξέλιξης της νόσου. Αυτό σημαίνει ότι οι 
ασθενείς με χαμηλά επίπεδα suPAR (<3 ng/ml) έχουν καλή πρόγνωση και χαμηλό 
κίνδυνο επανεισαγωγής στο νοσοκομείο και θνητότητας2 ώστε να επιτραπεί να τους 
δοθεί εξιτήριο. Τα ψηλά επίπεδα suPAR (<6 ng/ml) αποτελούν ισχυρό δείκτη 

χρόνιας φλεγμονής και σημαντικό κίνδυνο αρνητικών εκβάσεων 
συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης θνητότητας (στο νοσοκομείο, 30 
ημέρες, ή 90 ημέρες)3 ώστε οι ασθενείς να υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις.  
 

Η χρήση του suPAR στην καθημερινή κλινική πρακτική προσθέτει σημαντική γνώση 
στην κύρια αξιολόγηση του ασθενή και βασίζεται σε συστήματα βαθμολογίας 
έγκαιρης προειδοποίησης και πρότυπων παραμέτρων για την πρώιμη εισαγωγή των 
ασθενών με οξύ ιατρικό πρόβλημα. Επομένως ο suPAR έχει ευρεία εφαρμογή, π.χ. 

στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, ειδικά σε σχέση με την απόφαση εξιτηρίου ή 
όχι των ασθενών, καθώς και στην ταυτοποίηση των αδιάγνωστων φλεγμονωδών 
παθήσεων.Τυχαιοποιημένες επεμβατικές μελέτες έδειξαν ότι η διαλογή των 
ασθενών βάσει των επιπέδων του suPAR αύξησε τον αριθμό των ασθενών για 
εξιτήριο (χαμηλού ρίσκου) κατά 34%4 και ελάττωσε τον αριθμό των ημερών 
νοσηλείας.5 

 

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  
Όλα τα άτομα έχουν μετρήσιμα επίπεδα suPAR. Στους υγιείς αιμοδότες (N = 9305) η 
μέση τιμή suPAR για άνδρες ηλικίας 18-65 ετών είναι 2.22 ng/mL (25-75%,εύρος 

1.76-2.90 ng/mL),6 για γυναίκες ηλικίας 18- 65 ετών είναι 2.56 ng/mL (25-75%,εύρος 

2.05-3.23 ng/mL),6 για ασθενείς του τμήματος των επειγόντων περιστατικών 
περίπου 3-6 ng/mL,2,3,7 και για ασθενείς με σοβαρή νόσο και οργανική ανεπάρκεια ο 
suPAR είναι συχνά διψήφιος.8,9 Όσο ψηλότερη είναι η τιμή του τόσο μεγαλύτερος 
είναι ο κίνδυνος εξέλιξης της νόσου και τόσο χειρότερη η πρόγνωση.  
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ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ suPAR  

suPAR τιμές Κλινική απόφαση 

<3 ng/mL Ενισχύει την απόφαση για εξιτήριο του 
ασθενή. Η υποκείμενη υγεία 
εμφανίζεται καλή και η πρόγνωση για 
την επιβίωση είναι υψηλή. 

3-6 ng/mL Υπάρχει ενεργός πάθηση ή συν-

νοσηρότητα. Επανεισαγωγές στο 
νοσοκομείο και αυξημένη θνητότητα 
είναι αναμενόμενες μετά από 
παρακολούθηση 6 μηνών. 

>6 ng/mL Χρειάζεται προσοχή. Υψηλός κίνδυνος 
θνητότητας. Επιβάλλονται επιπλέον 
εξετάσεις για να ανιχνευθεί η παρουσία 
σοβαρής νόσου. 

Πίνακας 1: Απλοποιημένο σχήμα για την λήψη κλινικής απόφασης βάσει των τιμών του 
suPAR (στοιχεία από νοσοκομείο της Δανίας).2  

Στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη το κλινικό ιστορικό του 
ασθενή καθώς και τα αποτελέσματα άλλων διαγνωστικών εξετάσεων. Η απόφαση 
για εξιτήριο από το νοσοκομείο μπορεί επομένως να μη ληφθεί αποκλειστικά από 
την τιμή του suPAR.  

 

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  
Η δοκιμασία suPARnostic® TurbiLatex αποτελεί θολοσιμετρική ανοσολογική εξέταση 
που προσδιορίζει ποσοτικά τον suPAR σε δείγματα ανθρωπίνου πλάσματος. Το 
πρώτο στάδιο της εξέτασης είναι η επώαση του δείγματος ανθρώπινης προέλευσης 
(πλάσμα με EDTA ή ηπαρίνη) με το αντιδραστήριο R1. Μετά από επώαση 5 λεπτών 
προστίθεται το αντιδραστήριο R2, και η αντίδραση ξεκινά. Το ρυθμιστικό διάλυμα 
της αντίδρασης R2 αποτελεί εναιώρημα από σωματίδια Latex επενδυμένα με 
μονοκλωνικά αντισώματα αρουραίου και ποντικού έναντι του suPAR. Μετά την 
προσθήκη του R2 αρχίζει η διαδικασία της συσσωμάτωσης του suPAR. Το επίπεδο 
της συσσώρευσης προσδιορίζεται από το ποσό του σκεδασμένου φωτός κατά τη 
μέτρηση της απορρόφησης του φωτός. Η γραμμική καμπύλη βαθμονόμησης που 
κατασκευάζεται πριν την αρχή της εξέτασης χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τη 
συγκέντρωση του suPAR στα δείγματα ανθρωπίνου πλάσματος.  
 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ 

Παρεχόμενα αντιδραστήρια: 

• Αντιδραστήριο 1–Αραιωτικό ρυθμιστικό διάλυμα.  
• Αντιδραστήριο 2–Αντιδραστήριο σωματιδίων Latex.  
•Οδηγίες χρήσης.  
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Το κιτ περιέχει έτοιμο προς χρήση R1 Αραιωτικό ρυθμιστικό διάλυμα και R2 
Διάλυμα Latex με σωματίδια επενδυμένα με anti-suPAR αντισώματα. Ο όγκος είναι 
αρκετός για μια πλήρη συσκευή για το σύστημα ADVIA® Chemistry XPT. 

Προϊόν/Ρυθμιστικό διάλυμα R1 σε mL R2 σε mL Αριθμός 
εξετάσεων 

T006 (ADVIA® Chemistry XPT System) 17.7 6.9 188* 

*ο αριθμός των εξετάσεων αναφέρεται στον πραγματικό αριθμό των εξετάσεων στο 
φιαλίδιο όταν όλο το αντιδραστήριο μεταφερθεί στην άδεια συσκευή, 

συμπεριλαμβανομένου του νεκρού όγκου και εξαιρουμένων 12 εξετάσεων για τη 
βαθμονόμηση. Ο αριθμός των εξετάσεων αναφέρεται στην συσκευή Siemens 20 mL με 
νεκρό όγκο 1.5 mL. 

Απαιτούμενα υλικά που δεν παρέχονται: 
• suPARnostic® TurbiLatex Βαθμονομητές T007. 

• suPARnostic® TurbiLatex Οροί ελέγχου T003. 

• Αναλυτής Κλινικής Χημείας. 

• Ρυθμιζόμενη πιπέτα με ρύγχη, 20 μL-200 μL. 

• Γάντια μιας χρήσης. 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ  
Όταν η μέτρηση γίνεται στον αναλυτή ADVIA® Chemistry XPT System 1 mL του 
αντιδραστηρίου R2 και 3 mL του αντιδραστηρίου R1 είναι αρκετά για 40 εξετάσεις. 
Δεν περιλαμβάνεται ο νεκρός όγκος των φιαλιδίων.  

 

ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΛΥΤΗ 

Πριν την ανάλυση, το αντιδραστήριο R1 τοποθετείται στην κατάλληλη θέση στο 
δίσκο RTT 1 και το αντιδραστήριο R2 στον δίσκο RTT-2. Για περισσότερες 
πληροφορίες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο Siemens ADVIA® XPT από την Siemens 
Healthcare A/S. 

 

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
Φυλάξτε στους 2-8°C.  

Τα αντιδραστήρια suPARnostic έχουν 12 μήνες διάρκεια ζωής από την ημερομηνία 
παραγωγής τους. Πριν τη χρήση ελέγξτε την ημερομηνία λήξης στην ετικέτα. Τα 
αντιδραστήρια έχουν 8 εβδομάδες σταθερότητα πάνω στον αναλυτή σε 
θερμοκρασία 2-8°C και διενεργείται μηνιαία βαθμονόμηση. Εάν τα αντιδραστήρια 
δεν αποθηκευτούν σωστά η σταθερότητα τους μπορεί να επηρεαστεί, να καταστούν 
ακατάλληλα και να δώσουν λανθασμένα αποτελέσματα. 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  
Είδος δείγματος   Απαιτήσεις δείγματος  
Πλάσμα    10 µL  
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ  
Η συλλογή δειγμάτων αίματος πρέπει να διεξάγεται από ειδικευμένο και 
εκπαιδευμένο προσωπικό σε συνθήκες αντισηψίας με χρήση εγκεκριμένων 
τεχνικών φλεβοπαρακέντησης. Για την προετοιμασία του πλάσματος, ολικό αίμα 
συλλέγεται σε ένα σωληνάκι συλλογής αίματος με αντιπηκτικό EDTA ή ηπαρίνη. Το 
αίμα φυγοκεντρείται στα 3,000 x g για 1-10 λεπτά και το πλάσμα διαχωρίζεται από 
τα ερυθροκύτταρα. Συνιστάται να αποφεύγεται η χρήση αιμολυμένων, μολυσμένων 
ή υπερλιπαιμικών δειγμάτων.  
 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  
Προτιμάται η ανάλυση των δειγμάτων να γίνεται όσο το δυνατόν ταχύτερα. Τα 
δείγματα του πλάσματος σε EDTA και ηπαρίνη είναι σταθερά για:  
• 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (20-25°C).  

• 3 ημέρες σε 2-8°C.  

• -20°C για μεγαλύτερη αποθήκευση.  
Πέντε κύκλοι ψύξης /απόψυξης σε 5 ημέρες δεν επηρεάζουν τη συγκέντρωση του 
suPAR στο δείγμα.  
 

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ  
Μαζί με τα αντιδραστήρια suPARnostic® TurbiLatex, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για 
βαθμονόμηση οι βαθμονομητές suPARnostic® TurbiLatex T007. Το εργαστήριο 
πρέπει να καθορίζει τη δική του συχνότητα βαθμονόμησης. Συνιστάται η 
επανάληψη της βαθμονόμησης τουλάχιστον μια φορά τον μήνα και η 
επαναβαθμονόμηση όταν ανοίγεται προς χρήση νέα παρτίδα αντιδραστηρίων 
TurbiLatex. 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
Ο έλεγχος ποιότητας των αντιδραστηρίων suPARnostic® TurbiLatex πρέπει να 
διενεργείται μετά από κάθε βαθμονόμηση με τους ορούς ελέγχου suPARnostic® 
TurbiLatex T003. Το εύρος και τα όρια του ποιοτικού ελέγχου πρέπει να 
ανταποκρίνονται στη γνώση και την εμπειρία του εκάστοτε εργαστηρίου. Εάν οι 
τιμές είναι εκτός των ενδεδειγμένων άνω και κάτω ορίων, το εργαστήριο πρέπει να 
κάνει διορθωτικές κινήσεις. 
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  
Η κλινική πρόγνωση δεν πρέπει να εξαρτάται εξ ολοκλήρου από το αποτέλεσμα της 
εξέτασης suPARnostic® QuickTriage. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων πρέπει να 
συμπεριλαμβάνει το κλινικό ιστορικό του ασθενή και τα αποτελέσματα άλλων 
διαγνωστικών εξετάσεων εάν είναι διαθέσιμα.  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
Για τη χρήση των αντιδραστηρίων suPARnostic® TurbiLatex απαιτείται ο χρήστης να 
είναι πλήρως εκπαιδευμένος στη λειτουργία του βιοχημικού αναλυτή. 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  
Για επαγγελματική εργαστηριακή χρήση 

• Μη χρησιμοποιείτε τα συστατικά του κιτ πέραν της ημερομηνίας λήξης.  
• Μην εναλλάσσετε τα καπάκια στα δοχεία των αντιδραστηρίων γιατί μπορεί να 
προκληθεί επιμόλυνση ή ανάμιξη.  
• Μην αναμιγνύετε αντιδραστηρίων από κιτ διαφορετικών παρτίδων.  
• Μην καταψύχετε κάποιο από τα συστατικά του κιτ. 
• Μη βάζετε την πιπέτα στο στόμα σας ή μην καταπίνετε κάποιο από τα 
αντιδραστήρια.  
• Μην καπνίζετε, τρώτε ή πίνετε όταν διενεργείτε την εξέταση ή σε περιοχές 
διαχείρισης των δειγμάτων ή των αντιδραστηρίων.  
• Μην ανακατεύετε δείγματα αίματος διαφορετικών ασθενών ή διαφορετικά 
δείγματα αίματος του ίδιου ασθενή. 
• Τα ανθρώπινα δείγματα μπορεί να είναι μολυσμένα από λοιμώδεις παράγοντες. 
Μην τα καταπίνετε, μην εκθέτετε ανοιχτά τραύματα ή μην αναπνέετε αερολύματα. 
Φοράτε προστατευτικά γάντια και απομακρύνετε με κατάλληλο τρόπο τα βιολογικά 
δείγματα.  
• Προσέχετε την πιθανή αραίωση του suPAR σε περίπτωση μετάγγισης, έγχυσης 
κλπ.  
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ  
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται κατωτέρω ελήφθησαν από τη χρήση των 
αντιδραστηρίων suPARnostic® TurbiLatex στο αναλυτικό σύστημα Siemens ADVIA® 
Chemistry XPT. Τα στοιχεία είναι έγκυρα μόνο για το αναλυτικό σύστημα Siemens 
ADVIA® Chemistry XPT. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα υπολογίζονται με γραμμική παλινδρόμηση. Εάν χρησιμοποιηθεί 
διαφορετική μέθοδος υπολογισμού τότε θα πρέπει να επικυρωθεί. Ελέγξτε την 
προσαρμογή της καμπύλης με τους ορούς ελέγχου suPARnostic® TurbiLatex και 
προβείτε σε διορθωτικές ενέργειες εάν τα αποτελέσματα είναι εκτός των άνω και 
κάτω ορίων.  
 

ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Το εύρος μέτρησης της εξέτασης suPARnostic® TurbiLatex test είναι 1.8 ng/mL έως 
16.0 ng/mL στο αναλυτικό σύστημα Siemens ADVIA® Chemistry XPT. Δεν συνιστάται 
η αραίωση των εκτός ορίων δειγμάτων.  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (LIMITS OF BLANK-LOB)  

Τέσσερα δείγματα ανθρώπινου πλάσματος σε αραίωση 1:16 με νερό μετρήθηκαν 
20 φορές. Συνολικά έγιναν 80 μετρήσεις του Τυφλού σε 2 ημέρες.  

 

ΟΡΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ (LIMIT OF DETECTION-LOD) 
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Πέντε δείγματα χαμηλής συγκέντρωσης μετρήθηκαν 12 φορές εις διπλούν στη 
διάρκεια 2 ημερών. Το LOD για το suPAR προσδιορίστηκε σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute)10 

πρωτοκόλλου και με ψευδώς θετικά (α) λιγότερα από 5% και ψευδώς αρνητικά (β) 
λιγότερα από 5%, βάσει 120 προσδιορισμών, 60 Τυφλών και 60 Δειγμάτων χαμηλής 
συγκέντρωσης. 

 

ΟΡΙΟ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ (LIMIT OF QUANTIFICATION-LOQ), LOQ = LOD  

Αποδεκτό Ολικό Σφάλμα = 30% suPARnostic® ELISA.  

Συλλογή αίματος με EDTA ως αντιπηκτικό 

 LOB LOD LOQ 

Αποτέλεσμα 0.3 ng/mL 0.6 ng/mL 0.6 ng/mL 

Όριο Αποτέλεσμα <LOB LOB <Αποτέλεσμα 
<LOD 

Αποτέλεσμα ≥LOQ 

Αναφορά Ο Αναλυτής δεν 
ανιχνεύεται 

Συγκέντρωση <0.3 

ng/mL 

Ο Αναλυτής είναι 
παρών, δεν μπορεί 
να μετρηθεί 

Συγκέντρωση <0.6 

ng/mL 

Ο Αναλυτής μπορεί 
να μετρηθεί  

Συγκέντρωση ≥0.6 

ng/mL 

 

Συλλογή αίματος με Ηπαρίνη ως αντιπηκτικό 

 LOB LOD LOQ 

Αποτέλεσμα 0.6 ng/mL 1.0 ng/mL 1.0 ng/mL 

Όριο Αποτέλεσμα <LOB LOB<Αποτέλεσμα 

<LOD 

Αποτέλεσμα ≥LOQ 

Αναφορά Ο Αναλυτής δεν 
ανιχνεύεται 

Συγκέντρωση <0.6 

ng/mL 

Ο Αναλυτής είναι 
παρών, δεν μπορεί 
να μετρηθεί 

Συγκέντρωση <1.0 

ng/mL 

Ο Αναλυτής μπορεί 
να μετρηθεί  

Συγκέντρωση ≥1.0 

ng/mL 

Τα LOB και LOD ορίστηκαν σύμφωνα με το CLSI EP17.1 Το LOQ ορίστηκε από το 
τροποποιημένο πρωτόκολλο CLSI EP17.1 
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ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ  
Δείγματα με παθολογικά ψηλά επίπεδα αιμοσφαιρίνης, λιπιδίων, ή χολερυθρίνης 

μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση της δοκιμασίας και την ευαισθησία της. Οι 
ουσίες που αναφέρονται κάτωθι έχουν ελεγχθεί για παρεμβολές στα αντιδραστήρια 
suPARnostic® TurbiLatex.  

Δείγματα αναφοράς (Ref. 1 ~1.5 ng/mL and Ref. 6 ~13.9 ng/mL) ελέγχθηκαν εις 
τριπλούν με την προσθήκη της παρεμβαλλόμενης ουσίας. Τα αποτελέσματα 
συγκρίθηκαν με τον ορό ελέγχου (Ref. 1/Ref. 6 με 0.9% φυσιολογικό ορό). Η 
αποδεκτή διακύμανση για την κλινική συνάφεια καθορίστηκε στα 2*SD σε 
μετρήσεις στην ίδια συσκευή (Within-Device).  

Δεν παρατηρήθηκε παρεμβολή σε τιμές χαμηλότερες από τις ακόλουθες 
συγκεντρώσεις.  
Ουσία Συγκέντρωση 

Χολερυθρίνη 350 µmol/L 

Αιμοσφαιρίνη 1.4 g/L 

Τριγλυκερίδια 3.3 g/L 

Οι μελέτες παρεμβολής διενεργήθηκαν με το τροποποιημένο πρωτόκολλο CLSI EP7-

A2.10 

Σε άλλες μελέτες παρεμβολής που διεξήχθησαν δεν παρατηρήθηκε παρεμβολή στις 
ακόλουθες συγκεντρώσεις:  

Ουσία Συγκέντρωση 

Ρευματοειδής παράγοντας >440 IU/mL 

HAMA Τίτλος >640* 

*>640 φορές μεγαλύτερη δραστικότητα από μια γνωστή αρνητική συγκέντρωση. Οι 
δοκιμασίες αυτές διεξήχθησαν στον αναλυτή Roche Cobas® c111.  

Ο Ρευματοειδής παράγοντας και τα διαλύματα HAMA παρασκευάστηκαν με την 
προσθήκη συμπυκνωμένου Ρευματοειδή παράγοντα και διαλύματος HAMA σε 
δεξαμενές ανθρώπινου πλάσματος.  

Σπάνιες περιπτώσεις νοσημάτων όπως είναι η γαμμαπάθεια, ειδικά τύπου IgM 
(μακροσφαιριναιμία Waldenström), μπορούν να δώσουν ανακριβή αποτελέσματα. 
Σε λίγες περιπτώσεις φαίνεται να επηρεάζονται οι οροί ασθενών με επιβεβαιωμένη 
διάγνωση αντί-TPO ή άλλων αυτοάνοσων νοσημάτων.  
Παρόλο που λαμβάνονται προφυλάξεις για την ελαχιστοποίηση της παρεμβολής 
των ετεροφιλικών αντισωμάτων, μπορεί να παρατηρηθούν εσφαλμένα 
αποτελέσματα. Επομένως, κάθε τιμή suPAR μεγαλύτερη των 10 ng/mL θα πρέπει να 
διερευνάται προσεκτικά, και ασυνήθιστα ψηλά αποτελέσματα π.χ. άνω των 20 
ng/mL ίσως να είναι ψευδώς θετικά λόγω παρεμβολών.  

Για διαγνωστικούς σκοπούς τα αποτελέσματα πρέπει πάντα να συγκρίνονται με το 
ιατρικό ιστορικό του ασθενή, τις κλινικές μελέτες και άλλα ευρήματα.  
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ΓΡΑΜΜΙΚΟΤΗΤΑ  
Η δοκιμασία suPARnostic® TurbiLatex είναι γραμμική από 1.8 ng/mL έως 26.5 
ng/mL.  

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ‘ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ’ HOOK EFFECT  

Το suPARnostic® TurbiLatex δεν εμφάνισε φαινόμενο «αγκίστρου» σε 
συγκεντρώσεις μικρότερες των 47.5 ng/mL (αυτή είναι η ψηλότερη συγκέντρωση 

suPAR που εξετάστηκε). Το suPARnostic® TurbiLatex δεν εμφάνισε φαινόμενο 
«αγκίστρου» σε συγκεντρώσεις μικρότερες των 70.0 ng/mL (αυτή είναι η ψηλότερη 
συγκέντρωση suPAR που εξετάστηκε).  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ 

Χαμηλά, μεσαία και ψηλά δείγματα μετρήθηκαν εις διπλούν σε δυο διαφορετικές 
δοκιμασίες ανά ημέρα για 20 ημέρες.  

Οι μεταβλητοί παράγοντες κατά την ενδιάμεση μελέτη πιστότητας είναι:  
• Χρήστες (2 διαφορετικοί). 
• Παρτίδες αντιδραστηρίων (2 διαφορετικές). 
• Βαθμονομητές (10 κύκλοι με 2 διαφορετικές παρτίδες). 
• Ημέρες (20). 

Συλλογή αίματος με EDTA ως αντιπηκτικό 

Ενδιάμεση 
Πιστότητα 

Μέση τιμή 

ng/mL 

Επαναληψιμότητα 
CV 

Μεταξύ 
δοκιμασιών 
CV 

Μεταξύ 
ημερών CV 

Στο πλαίσιο 
της 
συσκευής 
CV 

Χαμηλή 3.0 9.1% 6.9% 10.4% 13.8% 

Μεσαία  4.7 7.8% 5.2% 5.8% 9.5% 

Ψηλή 8.7 3.9% 2.6 4.0% 5.3% 

 

Συλλογή αίματος με ηπαρίνη ως αντιπηκτικό 

Ενδιάμεση 
Πιστότητα 

Μέση τιμή 

ng/mL 

Επαναληψιμότητα 
CV 

Μεταξύ 
δοκιμασιών 
CV 

Μεταξύ 
ημερών CV 

Στο πλαίσιο 
της 
συσκευής 
CV 

Χαμηλή 3.2 7.7% 3.7% 7.4% 10.0% 

Μεσαία  4.5 7.0% 4.6% 6.4% 9.5% 

Ψηλή 8.2 5.1% 2.0 5.4% 7.4% 

Τέσσερεις φορές διπλά ανά ημέρα για 20 ημέρες.  
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ΑΚΡΙΒΕΙΑ (ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΥ)  
Το suPARnostic® TurbiLatex βαθμονομείται έναντι εσωτερικού ορού ελέγχου 
πιστοποιημένου με την suPARnostic® ELISA. Η μέγιστη διακύμανση που επιτρέπεται 
μεταξύ της suPARnostic® ELISA και του TurbiLatex είναι 15% και μεταξύ παρτίδων 
του TurbiLatex είναι 10%.  

Έγιναν υπολογισμοί μεροληψίας (Bias) και συσχέτισης με τον αναλυτή Cobas c111 

suPARnostic® TurbiLatex για να εκτιμηθεί η ικανότητα του TurbiLatex να μετρήσει 
τον suPAR στα δείγματα ασθενών.  

Αποτελέσματα: 
Είδος 
δείγματος 

Αριθμός 
ζευγών 

Κλίση y-σημείο 
τομής 

Συσχέτιση 
Pearson 

Εύρος 

Τιμών 

Πλάσμα με 
EDTA 

105 0.87 0.15 0.998 1.9-15.1 

ng/mL 

Πλάσμα με 
Ηπαρίνη 

105 0.80 0.08 0.997 2.1-13.8 

ng/mL 

X = Cobas c111 suPARnostic® TurbiLatex, Y = ADVIA XPT suPARnostic® TurbiLatex. 

 

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ  
Το suPARnostic® TurbiLatex βαθμονομείται έναντι εσωτερικού ορού ελέγχου 
πιστοποιημένου με τη suPARnostic® ELISA. Η μέγιστη διακύμανση που επιτρέπεται 
μεταξύ της suPARnostic® ELISA και του TurbiLatex είναι 15% και μεταξύ παρτίδων 
του TurbiLatex είναι 10%.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
Απομακρύνετε αχρησιμοποίητα αντιδραστήρια και απόβλητα σύμφωνα με τους 
κανονισμούς εθνικούς, ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς. 

   
Αρ. Καταλόγου Περιέχει ποσότητα για 

<n> εξετάσεις 

Χρήση έως  

   

In vitro διαγνωστική 
ιατρική συσκευή 

Όρια θερμοκρασίας  Παρτίδα (LOT) Αρ.  

(Παρτιδα Batch Αρ.) 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Για το Σύστημα ADVIA XPT  

 

Analytical Conditions = Συνθήκες Ανάλυσης, Calculation = Υπολογισμός, Condition No. = 

Αριθμός Συνθήκης, Definitions = Ορισμοί, Diluent Method = Μέθοδος Αραίωσης, Diluent 

Position = Θέση Διαλύτη, Diluent Sample Volume = Όγκος Αραιωτικού Δείγματος, Diluent 

Volume = Όγκος Διαλύτη , Mix = Μείγμα, Positions = Θέσεις, Reaction Time = Χρόνος 

Αντίδρασης, Reagent Code = Κωδικός Αντιδραστηρίου, Reagent Definition = Προσδιορισμός 

Αντιδραστηρίου, Sample Volume = Όγκος Δείγματος, Serum Sample Definition = 

Προσδιορισμός Δείγματος Ορού, Urine Sample Definition = Προσδιορισμός Δείγματος 

Ούρων, User defined value= Τιμή καθορισμένη από τον χρήστη, Version = Έκδοση, Volume = 

Όγκος 

 

Analytical conditions = Συνθήκες ανάλυσης, Calculation = Υπολογισμός, Definitions = 

Ορισμοί, Diluent Position = Θέση αραιωτικού, Diluent Volume = Όγκος αραιωτικού, 

Dilution Method = Μέθοδος αραίωσης, Dilution Sample Vol= Όγκος της αραίωσης 
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του δείγματος, Disable = Απενεργοποιώ, Display name = Εμφάνιση ονόματος, Enable 

= Ενεργοποιώ, LIS code = κωδικός LIS, Main wavelength = Κύριο μήκος κύματος, 
Name = Όνομα, Print name =  Εκτύπωση ονόματος, Reaction Sample Vol = Όγκος της 
αντίδρασης του δείγματος, Secondary wavelength = Δευτερεύον μήκος κύματος, 

Serum Repeat Definition (D1) = Ορισμός επανάληψης ορού, Urine Repeat Definition 

(D1) = Ορισμός επανάληψης ούρων 

 

Abnormal Values = Παθολογικές τιμές, Analyse Multipoint = Ανάλυση πολλαπλών 
σημείων, Analytical conditions = Συνθήκες ανάλυσης, Calculation = Υπολογισμός, 

Calculation Method = Μέθοδος υπολογισμού, Calibration Method = Μέθοδος 
βαθμονόμησης, Calibration = Βαθμονόμηση, Check Point = Σημεία ελέγχου, 

Common = Κοινό, Decimals = Δεκαδικά, Definitions = Ορισμοί, End (Point n) = Τέλος, 

Forward Point = Σημεία μπροστά, Increasing = Αυξημένο, High = Ψηλό, Judge Limit = 

Όριο εκτίμησης, Limit Value = Οριακή τιμή, Low = Χαμηλό, Main Measurement = 

Κύρια μέτρηση, Maximum Limit = Μέγιστο όριο, Prozone Detection Points = Σημεία 

ανίχνευσης προζώνης, Prozone Limit = Όριο προζώνης, Prozone Main Measurement 

= Κύρια μέτρηση της προζώνης, Qualitative Judgement = Ποιοτική εκτίμηση, 

Reaction Detection Points = Σημεία ανίχνευσης της αντίδρασης, Reaction Type = 

Τύπος αντίδρασης, Single Point Settings = Ρυθμίσεις ενός σημείου, Secondary 

Measurement = Δευτερογενής μέτρηση, Start (Point m) = Αρχή, Unit = Μονάδα, 

Urine = Ούρα, Variance = Διακύμανση 
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Axis Conversion Type = Τύπος μετατροπής των αξόνων, Blank – Any Value = Τυφλό-

οποιαδήποτε τιμή, Blank is Zero= Τυφλό είναι μηδέν, Curve Type = Τύπος καμπύλης, 

Diluent Position = Θέση διαλύτη, Diluent Vol = Όγκος διαλύτη, Dilution method = 

Μέθοδος αραίωσης, Dilution Sample Volume = Αραίωση του όγκου του δείγματος, 

Formula = Τύπος, Linear Correction = Γραμμική διόρθωση, Max Fit Deviation = 

Απόκλιση μεγίστης, Max Replicates Deviation = Μέγιστη απόκλιση των 

επαναλήψεων, Minimum Abs. Separation = Ελάχιστος διαχωρισμός απορρόφησης, 

Minimum Replicates = Ελάχιστες επαναλήψεις, Multipoint Settings = Ρυθμίσεις 

πολλαπλών σημείων, No Conversion = Μη μετατροπή, Points = Σημεία 


