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Brugervejledning  

suPARnostic® TurbiLatex 
soluble urokinase Plasminogen Activator Receptor (suPAR) 

 

          T001, T004, T005 

  
  
 
 
 
 
 
 
Produktet er beskyttet af et eller flere amerikanske, 

europæiske og/eller udenlandske patenter. 

 
Produktet er valideret på Roche Cobas c111-udstyr (Cobas® er 

et varemærke tilhørende Roche), men kan bruges med andet 

biokemisk analyseudstyr. Se http://www.virogates.com for 

applikationsnoter for dit biokemiske analyseudstyr og for 

vejledning på andre sprog, eller kontakt din lokale distributør 

for at få en brugervejledning på dit sprog.   

  
ANVENDELSE 

TIL PROFESSIONEL BRUG 

suPARnostic® TurbiLatex-reagenserne anvendes til 

bestemmelse af soluble urokinase Plasminogen Activator 

Receptor (suPAR) i human EDTA- og heparin-plasma i ng/ml. 

 

Fortolkning af resultater skal foretages under hensyntagen til 

patientens kliniske historik og resultaterne af øvrige 

diagnostiske test, hvis sådanne er tilgængelige.  

 

KORT OM suPAR SOM MARKØR FOR 

SYGDOMSPROGNOSE 

suPAR er den opløselige form af urokinase Plasminogen 

Activator Receptor (uPAR). Mængden af suPAR er et udtryk 

for immun aktivering og inflammation. suPAR er en uspecifik 

biomarkør, som er forhøjet ved tilstedeværelse af sygdom. Jo 

højere suPAR-niveau, jo større er risikoen for, at sygdommen 

udvikler sig, og desto værre er patientens prognose. 

  

PRINCIPPER BAG TESTPROCEDUREN 

suPARnostic® TurbiLatex test er en turbidimetrisk 

immunanalyse, der kvantitativt bestemmer suPAR i humane 

plasmaprøver. Testens første fase består i inkubation af prøver 

af human oprindelse (EDTA eller heparin-plasma) med 

reagens R1. Efter 5 minutters inkubation tilsættes reagens R2, 

hvorefter reaktionen starter. Reaktionsbuffer R2 er en 

suspension af latexpartikler coatet med monoklonale 

antistoffer mod suPAR fra rotter og mus. Efter tilsætning af R2 

starter aggregeringen af suPAR, og akkumuleringsniveauet 

bestemmes af mængden af spredt lys ved måling af 

lysabsorption. Før brug laves en lineær kalibreringskurve til at 

bestemme koncentrationen af suPAR i humane plasmaprøver.  

 

 

 

 

 

REAGENSER OG MATERIALER 

Medfølgende reagenser 

Dette kit indeholder 20 ml R1 (dilution buffer), der er klar til 

brug, og samt 8 ml R2-opløsning bestående af latexpartikler 

coatet med antistoffer mod suPAR. (Disse mængder er nok til 

100 test, en kalibrering og dødvolumen ved brug af Roche 

Cobas® c111. Ved brug af andet udstyr henvises til den 

pågældende applikationsnote).  

1. R1 – Dilution Buffer. 

2. R2 – Latex Particle Reagent. 

3. Brugsanvisning.  
 

Materiale, der er påkrævet, men som ikke medfølger  

 · suPARnostic® TurbiLatex Calibrators  T002 

· suPARnostic® TurbiLatex Controls    T003 

· Klinisk kemisk analyseudstyr 

· Justerbar pipette med spidser, 20 μl – 200 μl 

· Engangshandsker  

  

  

For at bruge suPARnostic® TurbiLatex-reagenserne skal 

brugeren have modtaget den nødvendige undervisning i 

brugen af det kemiske analyseudstyr. 

  
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.  

  

OPBEVARING OG HÅNDTERING 

Opbevares ved 2-8°C. Kontroller udløbsdatoen på etiketten før 

brug.  

Der er 8 ugers on-board stabilitet ved opbevaring ved 2-8°C 

når den månedlige kalibrering overholdes.  

 

INDSAMLING OG HÅNDTERING AF PRØVER 

Prøvetype  Prøvekrav 

Plasmaprøve  10 µl  

 

 

 

 
suPARnostic® og ViroGates' 
logo er registrerede 
varemærker tilhørende 
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©2008 ViroGates  
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INDSAMLING OG OPBEVARING AF PRØVER  

Blodprøvetagning skal foretages af uddannet og kvalificeret 

personale under antiseptiske forhold ved brug af godkendte 

teknikker for venepunktur. Der skal vælges et glas, der svarer 

til prøvetypen.   

Til fremstilling af plasmaprøver trækkes fuldblod ind i et 

blodprøveglas indeholdende EDTA- eller heparin-

antikoagulant. Centrifuger blodet ved 3.000 x g i 1 til 10 

minutter.  

 

Hæmolyserede, kontaminerede eller hyperlipæmiske prøver 

må ikke anvendes.  

 

PRØVESTABILITET 

Det foretrækkes, at prøverne analyseres hurtigst muligt, men 

EDTA- og heparin-prøver er stabile, 

i 24 timer ved stuetemperatur (20-25°C),  

3 dage ved 2-8°C,  

-20°C ved længere opbevaring.  

Fem gange nedfrysning/optøning over 5 dage har ingen 

betydning for suPAR-koncentrationen i en prøve.  

 

ANTAL BESTEMMELSER 

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

Cobas® c111-analyseudstyr. Dette omfatter ikke dødvolumen i 

flaskerne. 

 

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.  

 
KVALITETSKONTROL 
Efter hver kalibrering skal der foretages kvalitetskontrol af 

suPARnostic® TurbiLatex ved hjælp af suPARnostic® 

TurbiLatex Controls T003 eller en ekstern kontrol. 

Kvalitetskontrollens intervaller og grænser skal baseres på det 

enkelte laboratoriums erfaring og viden. Hvis værdierne ligger 

uden for det øvre/nedre område, skal laboratoriet foretage 

korrigerende handlinger.  

 
TESTBEGRÆNSNINGER 

Klinisk prognosticering bør ikke baseres alene på resultatet af 

suPARnostic® TurbiLatex. Fortolkning af resultater skal 

foretages under hensyntagen til patientens kliniske historik og 

resultaterne af andre diagnostiske test, hvis sådanne er 

tilgængelige. 

 

FORVENTEDE VÆRDIER 

Alle mennesker har et målbart suPAR-niveau. Hos raske 

bloddonorer (N = 9.305) ligger det gennemsnitlige suPAR-

niveau for mænd i alderen 18 - 65 år på 2,22 ng/ml (25-75 % 

interval fra 1,76-2,90 ng/ml)1 og for kvinder i alderen 18-65 år 

på 2,56 ng/ml (25-75 % interval fra 2,05 - 3,23 ng/ml)1. Hos 

patienter der er indskrevet på akutafdelinger, ligger værdien på 

ca. 3-6 ng/ml2,3,6, og hos patienter med alvorlige lidelser og 

organsvigt ligger suPAR ofte på værdier over 104,5.  Jo højere 

niveau, jo større er risikoen for, at sydommen udvikler sig, og 

desto værre er prognosen. 

 

TESTPROCEDURE 

Metoden for Roche Cobas® c111-analyseudstyr skal klargøres 

i henhold til nedenstående applikationsparametre. Når 

metoden er oprettet korrekt, vil apparaturet automatisk 

foretage analysen, når testen er bestilt.  

Applikationsparametre for Roche Cobas® c111-analyseudstyr: 

  
PRÆSTATIONSKARAKTERISTIKA 

Nedenstående resultater er opnået ved brug af suPARnostic® 

TurbiLatex-reagenser på Roche Cobas® c111-analyseudstyr.  

 

RESULTATER  

Resultaterne er beregnet ved lineær regression. Hvis der 

benyttes en anden metode 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 1,5 ng/ml til 16,0 

ng/ml på Cobas® c111-analyseudstyr.  

 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prøvetype Plasma 

Prøvevolumen 10 µl 

Volumen, reagens R1 150 µl 

Volumen, reagens R2 50 µl 

Inkubationstid med R1 p3-p18 

Starttidspunkt for inkubation med R2 p18 

Beregningspunkter p20, p35 

Forsinkelse 0s 

Metode Endepunkt  

Kalibreringsmetode Lineær 

Reaktionsretning Stigende 

Bølgelængde 583 nm 
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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 1,1 ng/ml 1,1 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 

< 1,1 ng/ml 

Analyt kan 

beregnes ≥ 

1,1 ng/ml 

LOB, LOD og LOQ blev fundet i henhold til CLSI EP17. 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 ~2,8 ng/ml og Ref. 6 ~18,0 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 87,5 µmol/l 

Hæmoglobin 1,6 g/l (ved 2,1 ng/ml)  

3,2 g/l (ved 11,0 ng/ml) 

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.  

 

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 er lineær fra 1,1 ng/ml til 27,7 ng/ml.  

 

HOOK-EFFEKT  

suPARnostic® TurbiLatex udviser ingen prozone-effekt ved 

koncentrationer under 65 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 4,5 % 2,5 % 2,8 % 5,3 % 

Middel 7,0 ng/ml 3,7 % 2,2 % 2,3 % 4,1 % 

Høj 11,2 ng/ml 4,0 % 1,3 % 3,3 % 5,2 % 

4 replikater om dagen i 20 dage. De ovenfor viste variationer er de største 
variationer fra 3-batch-valideringen.  

 
 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 3,7 ng/ml 4,0 % 2,5 % 6,6 % 7,7 % 

Middel 7,1 ng/ml 3,3 % 2,8 % 10,1 % 10,6 % 

Høj 11,4 ng/ml 2,9 % 1,6 % 3,5 % 4,5 % 

4 replikater om dagen i 20 dage. De ovenfor viste variationer er variationer for de 

kliniske prøver, der blev brugt ved valideringen.  

 

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 

40 prøver med 3 batches turbidimetri-reagenser, og 

resultaterne for hver batch blev sammenlignet med 

resultaterne af suPARnostic® ELISA. Resultaterne nedenfor er 

for hver batch.  

 
Resultater: 

Batch Prøve-
type 

Antal 
par 

Hæld-
ning 

Skæring 
med Y-
akse 

Pearson-
korrel. 

Interval 

AA0201 Plasma 40 0,942 0,271 0,919 
2,1–14,7 

ng/ml 

AA0203 Plasma 40 0,901 0,354 0,928 
2,1-13,6 

ng/ml 

AA0204 Plasma 40 1,098 -0,031 0,914 
2,0-13,5 

ng/ml 

X = suPARnostic® ELISA                          Y = suPARnostic® TurbiLatex 
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AFFALDSHÅNDTERING 

Bortskaf ubrugte reagenser og affald i henhold til gældende 

lovgivning. 
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<n> test  
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til 

 

 

  

In vitro 

diagnostisk 

medicinsk udstyr 

Temperaturgrænser Parti nr.  

(Batch-nr.) 
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