
1 af 4 
AN 203 c501/2 Udgave 1.1 DK • JUNI 2019 

 

1ddddd

 

Applikationsnote  

suPARnostic® TurbiLatex 
soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) 

 

          T004 

  
  
 
 
 
 
Denne test er valideret på Roche Cobas® c501/c502 
(Cobas® er et varemærke tilhørende Roche) 

 
 
 
Produktet er beskyttet af et eller flere amerikanske, 
europæiske og/eller udenlandske patenter. 

 
Se http://www.virogates.com for applikationsnoter for andet 

biokemiske analyseudstyr og for brugervejledningen (IFU) på 

andre sprog, eller kontakt din lokale distributør.  Denne 

applikationsnote skal bruges i sammenhæng med 

brugervejledningen for suPARnostic® TurbiLatex.  

 
FORORD 
Denne applikationsnote er gældende for det biokemiske 

instrument Roche Cobas c501/c502. suPARnostic® TurbiLatex 

T004 er valideret på Cobas c502.   

 

Reagenserne skal overføres til de korrekte kassetter fra Roche 

før de kan bruges i Cobas c501/c502.            Reagens R1 

overføres til position A og R2 til position C. For yderligere 

oplysninger, se brugervejledningen for Roche Cobas c MULTI 

pack.  

 

Bemærk: suPARnostic® TurbiLatex-reagens 2 er anført som 

R3 på Roche Cobas-platformen. 

 

FORHOLDSREGLER OG ANBEFALINGER VEDR. 

REAGENSER 

· Til professionel brug.  

· Brug ikke kittets komponenter efter den anførte udløbsdato.  

· Byt ikke om på hætterne på reagensbeholderne, da det 

medfører risiko for kontaminering eller forveksling.  

· Bland ikke reagenser fra forskellige batches.  

· Undgå frysning af kittets komponenter.  

· Undgå at mundpipettere eller indtage nogen af reagenserne.  

· Undgå at ryge, spise eller drikke, når testen udføres eller i 

områder, hvor der håndteres prøver eller reagenser.  

· Bland ikke plasmaprøver fra forskellige patienter eller fra 

forskellige blodprøver fra den samme patient.  

· Humane prøver kan være kontaminerede med infektiøst 

materiale. Undgå at indtage eller indånde aerosoler, og 
undgå at udsætte huden for dem. Brug 
beskyttelseshandsker, og kassér biologiske prøver korrekt.  

· Vær opmærksom på mulig fortynding af suPAR ved 

transfusion, infusion eller lignende.  
  

 

 

ANTAL BESTEMMELSER 

1 ml R2-reagens rækker til 20 test ved måling på Roche 

Cobas® c501/c502. Dette omfatter ikke dødvolumen i 

kassetterne. 

 

KALIBRERING 

Sammen med suPARnostic® TurbiLatex skal suPARnostic® 

TurbiLatex Calibrators T002 bruges til kalibrering. Laboratoriet 

skal selv finde frem til, hvor ofte der skal kalibreres, men det 

anbefales at gentage kalibreringen mindst en gang om 

måneden, og kalibrering er påkrævet, når en ny batch af 

suPARnostic® TurbiLatex tages i brug.  

 
PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA 

Nedenstående resultater er opnået ved brug af suPARnostic® 

TurbiLatex på Roche Cobas® c502. De viste data gælder kun 

for Roche Cobas c501/c502.  

 

RESULTATER  

Resultaterne er beregnet ved lineær regression. Hvis der 

benyttes en anden beregningsmetode end lineær regression, 

skal denne metode valideres. Kontroller kurven ved hjælp af 

suPARnostic® TurbiLatex Controls, og foretag korrigerende 

handlinger, hvis resultaterne ligger uden for den øvre og nedre 

grænse.  

 

MÅLEOMRÅDE  

Måleområdet for suPARnostic® TurbiLatex er 1,8 ng/ml til 16,0 

ng/ml på Cobas® c501/c502.  

 

Det frarådes at fortynde prøver udover måleområdet, da dette 

ikke bidrager til den kliniske beslutningstagning. 

 

ANALYTISKE GRÆNSER 

GRÆNSE FOR BLANK PRØVE (LOB) 

Tre humane plasmaprøver fortyndet i faktor 1:16 med vand 

blev målt 20 gange. Der blev i alt lavet 60 blanke målinger på 1 

dag. 

  

DETEKTIONSGRÆNSE (LOD) 

Fem prøver med lav koncentration blev testet i 12 replikater i 2 

dage.  

 

LOD for suPAR blev bestemt i henhold til retningslinjerne i 

CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute)1 med en 

andel af falske positiver (α) på mindre end 5 % og falske 

negativer (β) på mindre end 5 %. Dette er baseret på 120 

bestemmelser med 60 blanke prøver uden suPAR og 60 

prøver med lav suPAR-koncentration. 
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KVANTIFICERINGSGRÆNSE (LOQ) 

LOQ=LOD 

 

Acceptabelt samlet fejlniveau = 30 % i forhold til suPARnostic® 

ELISA. 

 LOB LOD LOQ 

Resultat 1,0 ng/ml 1,2 ng/ml 1,2 ng/ml 

Grænse Resultat <LOB 
LOB < Resultater 

≤ LOD 
Resultat ≥ LOQ 

Rapport 

Analyt ikke 

påvist; 

Koncentration 

< 1,0 ng/ml 

Analyt til stede, 

kan ikke 

kvantificeres; 

koncentration < 

1,2 ng/ml 

Analyt kan 

beregnes ≥ 1,2 

ng/ml 

LOB og LOD blev fundet i henhold til CLSI EP177. LOQ blev fundet med en 

modificeret CLSI EP17-protokol1. 

 

INTERFERENS 

Prøver med unormalt forhøjet indhold af hæmoglobin, lipider 

eller bilirubin kan interferere med testens resultat og 

følsomhed.  

De nedenfor anførte stoffer blev testet for interferens med 

suPARnostic® TurbiLatex. 

Referenceprøver (Ref. 1 ~1,5 ng/ml og Ref. 6 ~13,9 ng/ml) 

blev testet i tre replikater med tilsætning af interfererende stof. 

Resultaterne blev sammenholdt med kontrolprøven (Ref. 1 / 

Ref. 6 med 0,9 % saltvand). Den acceptable varians for klinisk 

relevans var sat til 2*SD for samme udstyr.  

 

Der blev ikke observeret interferens under disse 

koncentrationer. 

 

Stof Koncentration 

Bilirubin 350 µmol/l 

Hæmoglobin 1,4 g/l   

Triglycerider 3,3 g/l 
Interferensforsøgene blev udført ved hjælp af en modificeret CLSI 

EP7-A2
[1]

 protokol. 

 

Der er udført andre interferensforsøg, og der blev ikke 

observeret interferens under følgende koncentrationer: 

 

Stof Koncentration 

Reumatoid faktor >440 IU/ml 

HAMA Titer >640* 
*>640 gange mere aktivitet end kendt negativ. Disse test blev udført 

på Roche Cobas® c111.  

 

Reumatoid faktor og HAMA-opløsninger blev klargjort ved at 

tilsætte koncentreret reumatoid og HAMA-opløsninger til 

humane plasmapuljer.   

 

I meget sjældne tilfælde kan gammopati, især type IgM 

(Waldenströms makroglobulinæmi), give unøjagtige resultater. 

Patienter med bekræftet anti-TPO eller andre autoimmune 

sygdomme har vist sig at interferere i enkelte tilfælde.  

 

Selv om der er taget forholdsregler for at minimere interferens, 

som skyldes heterofile antistoffer, kan der observeres 

fejlagtige resultater. Eventuelle suPAR-værdier over 10 ng/ml 

skal derfor undersøges nøje, og usædvanligt høje resultater, 

f.eks. over 20 ng/ml, kan være falske positive resultater, som 

skyldes interferens.  

Med henblik på diagnosticering skal resultaterne altid 

sammenholdes med patientens kliniske historik, kliniske forsøg 

og andre fund. 

 

LINEARITET  
suPARnostic® TurbiLatex-testen er lineær fra 1,8 ng/ml til 26,5 

ng/ml.  

 

HOOK-EFFEKT  

suPARnostic® TurbiLatex udviser ingen prozone-effekt ved 

koncentrationer under 47,5 ng/ml (som er den højest testede 

suPAR-koncentration).    

 

PRÆCISION 

Prøver med lavt, middel og højt indhold blev målt i to replikater 

i to særskilte kørsler i 20 dage. 

 
Præcision Gennemsnit CV 

gentagelser 
CV 

mellem 
kørsler 

CV 
mellem 
dage 

CV for 
samme 

måleudstyr 

Lav 3,6 ng/ml 3,1 % 2,2 % 1,8 % 3,6 % 

Middel 7,3 ng/ml 3,5 % 3,6 % 0,0 % 3,5 % 

Høj 10,4 ng/ml 4,2 % 0,0 % 3,1 % 5,2 % 
4 replikater om dagen i 15 dage. Præcisionsforsøgene er udført ved hjælp af en 

modificeret CLSI EP5-A2
[1]

 protokol. 

 
Faktorer som blev ændret i løbet af det intermediære 
præcisionsforsøg: 
·   Operators (3 forskellige) 
·   Reagenser (3 batches) 
·   Kalibreringer (med 2 forskellige Calibrator-batches) 
·   Dage (20) 
 
Intermediær 
præcision 

Gennemsnit CV 
gentagelser 

CV 
mellem 
kørsler 

CV 
mellem 
dage 

CV for 
samme 

måleudstyr 

Lav 3,4 ng/ml 3,5 % 2,7 % 9,7 % 10,3 % 

Middel 7,1 ng/ml 3,5 % 3,2 % 5,6 % 6,6 % 

Høj 10,2 ng/ml 3,9 % 0,0 % 4,3 % 5,8 % 
4 replikater om dagen i 20 dage.  

 

NØJAGTIGHED (SAMMENLIGNING MELLEM METODER) 

Der er udført bias og korrelationsberegninger i forhold til 

suPARnostic® ELISA for at vurdere suPARnostic® TurbiLatex' 

evne til at kvantificere suPAR i patientprøver.  Der blev målt på 

103 prøver med et batch turbidimetri-reagenser, og 

resultaterne blev sammenlignet med resultaterne af 

suPARnostic® ELISA.  

 
Resultater: 

Prøve-
type 

Antal 
par 

Hæld-
ning 

Skæring 
med Y-
akse 

Pearson-
korrel. 

Interval 

Plasma 103 1,1911 -0,6281 0,965 
1,5-15,3 

ng/ml 
X = suPARnostic® ELISA                 Y = suPARnostic® TurbiLatex 
 
APPLIKATIONSPARAMETRE 

Se applikationsparametrene efter afsnittet med referencer.  

 

REFERENCER  

1. https://www.clsi.org/ 

https://www.clsi.org/
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APPLIKATIONSPARAMETRE 

 

Analyse Kalib. Interval Andet  

        

Test/Tid/Punkt 2-punkt Slut 10 41 68 0 0  

Bølgelængde (2./Prl.) 800  570      

Prøvevolumen   Kassettekonfiguration     

 Norm. 10,0 0,0 0  Kode #######    

 Fald. 10,0 0,0 0  Udløbsdage 60    

 Stig. 10,0 0,0 0  Reagensvolumen    

Fortynding   R1 150 0 Inaktiv   

 Vand   R2 0 0 Inaktiv   

 Fortynder   R3 50 0 Inaktiv   

         

Linearitetsgrænse  %  %      

Prozone-grænse -32000 32000     Inden for 0 0  

Abs. grænse 32000  Stigning      

Celle detergent   Omrøringsniveau 4   

Ømrøringsindstilling  M1 M2 M3    

UP Omrøring LOW Omrøring Omrøring Omrøring    

            

 

 

Analyse Kalib. Interval Andet   

       

Kalibreringsform   Lineær  Auto-kalibrering     

    Timeout kassette      

Punkt 6        

         

Spænd 3         

    Kassette Aktiv    

Vægt 0    30 Dag    

        

   Skift      

Opdaterings tid Ingen 0 0  Kassette Annuller    

       

    QC-overtrædelse     

SD-grænse 999    Metode Blank    

     Regel 1s    

Duplikeringsgrænse 99 % 32000 Abs. Kontrol1 Ingen    

     Kontrol2 Ingen    

Følsomhedsgrænse -99999  99999  Kontrol3 Ingen    

          

S1 Abs. Grænse -32000  32000       

 

 Automaskering 
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Analyse Kalib. Interval Andet   

      
Applikationskode ###  Forventede værdier    

Enhed ng/ml   Mand      

Angivet navn suPAR    -99999 999999    

Datatilstand  Aktiv  99 År -99999 999999    

 Automatisk genkørsel    100 År -99999 999999    

Teknisk grænse  1,8 16,0      

Gentagelsesgrænse  -9999 99999  Kvinde     

 Kontrolinterval tid 0   -99999 999999    

 Automatisk QC on-board-stabilitet 1  99 År -99999 999999    

   100 År -99999 999999    

       

      

 Kvalitativ       

(1) 0 L 0  Default     

(2) 0 H 0  Køn     

(3) 0 I 0   Mand  Kvinde   

(4) 0    Interval    

(5) 0     Interval 1  Interval 2  Interval 3   
(6)          

      

    

Analyse Kalib. Interval Andet  

 

Standarder 

  

 

(1) 

 

 

(2) 

 

 

(3) 

 

 

(4) 

 

 

(5) 

 

 

(6) 

 

Kalibrater-kode  *1 *1 *1 *1 *1 *1  

Koncentration  *2 *2 *2 *2 *2 *2  
Rack-nr. pos.  *3 *3 *3 *3 *3 *3  

Prøvevolumen  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

Fortyndet prøvevolumen  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Fortyndervolumen  0 0 0 0 0 0  

 

 

       

 

 Kassettetype til cobas® 6000 (c501) 

Type A 

   Kassettetype til cobas® 8000 (c502) 

Type A 

 

 Flaske    Flaske  

 a R1  132  19,8     a R1  132  19,8   

                   

 b Annuller  0,0  0,0     b R1  132  0,0   

                   
 c R3  132  6,6     c R3  132  6,6   

                   

       

 

*1: Brugerdefineret værdi 

*2: Batch-specifikke koncentrationer - se CoA 

*3: Brugerdefineret værdi 

 


