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INSULIN   BI-INS-IRMA 
 

  
 

 
 

 

Trousse pour le dosage immunoradiométrique  
de l’insuline sérique ou plasmatique 

(insuline libre / insuline immunoréactive) 
Pour diagnostic In Vitro 

Immunoradiometric assay for serum  
or plasma insulin 

(free insulin / immunoreactive insulin)  

For In Vitro diagnostic use 

Immunoradiometrischer Test zur  
Bestimmung von Insulin in Serum oder Plasma  

(freies/immunoreaktives Insulin)  
Zur In Vitro Diagnostik 

Imunoradiometrický test ke stanovení inzulínu  
v séru nebo plazmě  

(volný inzulín / imunoreaktivní inzulín)  
 

Pro diagnostické použití in vitro 

La trousse contient : Kit content : Inhalt des Kits : Obsah soupravy: 

Tubes revêtus                                       2 x 50 tubes Coated tubes  2x 50 tubes Teströhrchen beschichtet    2 x 50  Röhrchen      Potažené zkumavky                                                               2  x  50  ks 
Solution précipitante            1 x 20 mL Precipitating solution  1 x 20mL  Ausfälllösung   1 x 20 mL    Precipitační roztok                   1 x 20 mL 
Traceur ≤ 460 kBq       1 x 32 mL Tracer ≤ 460 kBq   1 x 32mL Tracer  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL    Tracer ≤ 460 kBq                                  1 x 32 mL 
Solution de lavage        1 x 25 mL Washing solution    1 x 25mL Waschreagenz  1 x 25 mL    Promývací roztok                                   1 x 25 mL 
Calibrateur 0/Diluant (CAL0)       1 x 2 mL Calibrator 0/Diluent (CAL0)   1 x 2mL Kalibrator 0/Diluent (CAL0) 1 x 2 mL    Kalibrátor 0/Diluent (CAL0)                  1 x 2 mL 
Calibrateurs (CAL1-CAL6)       6 x 1 mL Calibrators (CAL1-CAL6)   6 x 1mL Kalibratoren (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL    Kalibrátory (CAL1-CAL6)                  6 x 1 mL 
Contrôle        1 x qsp 1 mL  Control    1 x qs 1mL Kontrolle  1xqs 1 mL     Kontrola                                   1 x asi 1 mL 
Sachet plastique       1 Plastic bag  1 Plastikbeutel 1    Plastový sáček                                  1 
Notice d’utilisation       1 Instruction for use  1 Gebrauchsanleitung 1    Návod k použití                                  1 

Attention: Certains réactifs contiennent de 
l’azoture de sodium 

Warning: Some reagents contain sodium azide Achtung: Einige Reagenzien enthalten Natriumazid 
 
Upozornění: Některá činidla obsahují azid sodný 

Kit per il dosaggio immunoradiometrico 
dell’insulina sierica o plasmatica. 

(insulina libera/insulina immunoreattiva) 
Per uso diagnostico In Vitro 

Equipo para la determinación 
immunorradiométrica 

de la insulina sérica o plasmática 
(insulina libre / insulina inmunorreactiva) 

Para uso de diagnóstico in vitro 
 

Τυποποιημένη συσκευασία για τον προσδιορισμό της 
ινσουλίνης του ορού  ή πλάσματος (ελεύθερη ινσουλίνη 

/ ανοσοδραστική ινσουλίνη) 
Για διαγνωστική χρήση In Vitro 

 

Contenuto del kit : Contenido del equipo : Περιεχόμενα της τυποποιημένης συσκευασίας: 
 

Provette coattate 2 x 50 provette Tubos recubiertos  2 x 50 tubos Επικαλυμμένοι σωλήνες 2x50σωλήνες  

Reagente immunoprecipitante  1 x 20 mL Reactivo immunoprecipitante  1 x 20 mL Διάλυμα κατακρήμνισης  1 x 20mL  
Tracciante ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Trazador  ≤ 460 kBq 1 x 32 mL Ιχνηθέτης ≤ 460 kBq 1 x 32mL  
Reagente di lavaggio  1 x 25 mL Solución de lavado) 1 x 25 mL Διάλυμα έκπλυσης  1 x 25mL  
Calibratore 0/Diluente 
(CAL0) 1 x 2 mL Calibrador 0/Diluyente (CAL0) 1 x 2 mL Πρότυπο 0/Διαλύτης (CAL0) 1 x 2mL  

Calibratori (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL CAlibradores (CAL1-CAL6) 6 x 1 mL Πρότυπα (CAL1-CAL6) 6 x 1mL  
Controllo 1 x q.b a 1 mL  Control 1 x csp 1mL Ορός μάρτυρας  1x sq 1mL   
Sacchetto di plastica 1 Bolsa de plástico 1 Πλαστική θήκη 1  
Istruzioni per l’uso 1 Instrucciones de uso 1 Οδηγίες χρήσης 1  
Attenzione: Alcuni reagenti contengono sodio 
azide Precauciones : algunos reactivos contienen azida 

sódica 
Προσοχή: Ορισμένα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του 

νατρίου.   
 

 
 



 
Explication des 

symboles 
Explanation of 

symbols  
 

Erläuterung 
der Sumbole 

Spiegazione dei 
simboli 

 
Significado de 
los simbolos 

 
Eπεξήγηση 

των 
συμβόλων 

που 

Wyjaśnienie 
symboli 

Objašnjenje 
simbola 

Vysvětlení 
symbolů 

 

Conforme aux 
normes 

européennes 

European conformity 
CE-Konformitäts-
kennzeichnung 

Conformita 

 europea 
Conformidad 

europea 
European 
conformity 

Zgodne z 
normami 

europejskimi 

Evropska 
usaglašenost 

Evropská 
shody 

 
T° limite de 
stockage 

Storage temperature 
limitation Limitierung der 

Lagertemperatur 

Limiti per la 
temperatura  di 
conservazione 

Limites de 
temperatura de 
almacenamiento 

Περιορισμός 
θερμοκρασίας 

φύλαξης 

Graniczna 
temperatura 

przechowywania 

Ograničenje 
temperature za 

čuvanje 

Mezní teplota 
skladování 

 N° de lot Batch code Chargencode codice lotto Código de lote Κωδικός 
παρτίδας Numer partii Šifra serije Č. šarže 

 Utiliser jusqu’au Use by Verwendbar bis utilizzare entro Consumir antes de Ημερομ. λήξης Zużyć do  Upotrebiti do Použitelné do 

 

Consulter la 
notice d’utilisation 

Consult operating 
instructions 

Das Handbuch zu 
Rate ziehen 

consultare le 
istruzioni per l‘USO 

Consultar las 
instrucciones de 

manejo o 
funcionamiento 

Ανατρέξτε στις 
οδηγίες 

λειτουργίας 

Patrz dołączona 
ulotka 

Pogledajte 
uputstvo za 

upotrebu 

Přečtěte si 
návod k použití 

 

Diagnostic In Vitro In Vitro Diagnostic 
device 

In-
VitroDiagnostisch

e Anwendung 

Dispositivo 
Diagnostico In Vitro Dispositivo de 

diagnóstico In Vitro 
διαγνωστική 

συσκευή In Vitro 

Diagnostyka In 
Vitro 

Uređaj za 
dijagnostiku in 

vitro 

Diagnostika in 
vitro 

 
Fabriqué par Manufactured by Hergestellt von Prodotto da Fabricado por Κατασκευάζεται 

από την 
Wyprodukowane 

przez 
Proizveo Vyrobil 

 
Référence Catalogue number 

Katalog Nr. 
N. catalogo 

Número de catálogo Αριθμός 
καταλόγου 

Wzorzec Kataloški broj Reference 

 

Nombre de tubes Number of 
determinations Anzahl der 

Bestimmungen 
Numero di 

determinazioni 
Número de 

determinaciones 
Αριθμός 

προσδιορισμών 
Liczba probówek Broj 

određivanja 
Počet 

zkumavek 

 
Tubes revêtus Coated tubes beschichtete 

Röhrchen 
Provette coattate 

Tubos recubiertos Επιστρωμένα 
σωληνάρια 

Probówki 
powlekane 

Obložene 
epruvete 

potažené 
zkumavky 

RIP Solution 
précipitante 

Precipitating  

solution 
Ausfällösung 

Reagente 
immunoprecipitante 

Reactivo  
immunoprecipitante 

Κατακρημνιστικό 
διάλυμα 

wytrącanie 
rozwiązanie 

precipitirajući 
rastvor 

precipitační 
roztok 

 
Traceur radioactif Radioactive tracer Radioactiver 

Tracer 
Tracciante 
radioattivo Trazador radiactivo Ραδιενεργός 

ιχνηθέτης 
Znacznik 

radioaktywny 
Radioaktivni 

indikator 
Tracer 

 Calibrateur Calibrator Kalibrator Calibratore Calibrador Βαθμονομητής Kalibrator Kalibrator Kalibrátor 

 Contrôle Control Kontrolle Controllo Control Ορός ελέγχου Kontrola Kontrola Kontrola 

 
 

FRA ENG DEU ITA SPA ELL POL SRB CES 



 
 
MISE A JOUR / UPDATING 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Modifications par rapport à la version précédente : 
Nouvelle langue : tchèque 

 
 
        Changes from the previous version :  

New langage : czech 
 
 

Änderungen gegenüber der Vorgängerversion:  
          Tschechische Sprache  

  
 
Modifiche rispetto alla versione precedente:  
Lingua ceca 
 
 
Cambios desde la versión anterior:  
Idioma checo 
 
 
Αλλαγές από την προηγούμενη έκδοση:  
Τσεχική γλώσσα 
 
 
Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:  
Język czeski 
 
 
Promene od prethodne verzije:  
Češki jezik 
 
 
Změny z předchozí verze: 
Český jazyk 
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https://www.linguee.fr/allemand-francais/traduction/tschechische+Sprache.html
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1. NÁZEV A POUŽITÍ 
BI-INS-IRMA je imunoradiometrické stanovení inzulínu v séru nebo plazmě (volný inzulín / imunoreaktivní inzulín). 
Předpokládá se profesionální použití kitu, 
 
2. ÚVOD 
Inzulín je hormon (molekulová hmotnost 5800 daltonů) produkovaný ostrůvky pankreatických beta-buněk. Inzulínová molekula se 
skládá ze dvou polypeptidových řetězců, A a B, spojených dvěma disulfidovými vazbami.  
 
Inzulín je hlavní tkáňový hormon, který se podílí na regulaci skladování a používání sacharidů, tuků a bílkovin v potravinách: 
* Inzulín snižuje hladinu glukózy v krvi na normální hodnotu 1 g/l tím, že stimuluje skladování glukózy jako glykogenu ve 

svalových a jaterních buňkách a inhibuje rozklad glykogenu a glukogenezi v játrech.  
*  Inzulín inhibuje lipolýzu a ketogenezi a zvyšuje konverzi glukózy na mastné kyseliny a triglyceridy.  
* Inzulín stimuluje biosyntézu proteinových sloučenin a nukleových kyselin.  
 
Diabetes mellitus je heterogenní skupina onemocnění charakterizovaná chronickým zvýšením hladiny glukózy v krvi:  
* Diabetes mellitus závislý na inzulínu (IDD), nebo diabetes typu 1, je orgánově specifická autoimunitní porucha, která se vyvine, 

když T-lymfocyty zničí pankreatické buňky, což vede k poklesu množství produkovaného inzulínu.  
* Diabetes mellitus nezávislý na inzulínu (NIDD), nebo diabetes typu 2, je charakterizován jaterní a periferní rezistencí vůči 

metabolickým účinkům inzulínu (kvůli genetickým faktorům, obezitě, přejídání, stresu nebo jiným faktorům) a kvalitativními a 
kvantitativními abnormalitami při produkci inzulínu pankreatem.   
NIDD může být způsoben řadou faktorů: 
- kvalitativní nebo kvantitativní nedostatky inzulinových receptorů umístěných na povrchu cílových buněk, 
- vadná transdukce signálů iniciovaných inzulínem v cílových buňkách, 
- abnormality v metabolizmu glukózy, 
- denaturace nebo inaktivace inzulínu v krevním řečišti. 

Inzulínové testy jsou užitečné při hodnocení produkce inzulínu za normálních a abnormálních podmínek. 
 
1° - Diagnóza diabetu mellitus: stanovení hladin inzulínu v bazálních podmínkách a po zatížení glukózou je užitečné pro hodnocení 
schopnosti pankreatu produkovat inzulín u diabetických pacientů. Hladiny inzulínu po zatížení glukózou jsou nízké u pacientů s diabetem 
mellitus závislým na inzulínu (IDD) a normální nebo zvýšené u pacientů s diabetem mellitus nezávislým na inzulínu.  
 
2° - Včasné zjištění diabetu mellitus: potlačení inzulínové odpovědi při intravenózním podání glukózy naznačuje "prediabetes". 
Diagnóza diabetu mellitus může být tedy stanovena před vývojem klinických projevů.  
 
3° - Monitorování metabolické kontroly u diabetických pacientů: stanovení hladiny inzulínu je užitečné při zahájení léčby inzulínem. 
U pacientů léčených inzulínem se špatnou metabolickou odezvou může být použito stanovení inzulínu provedené po injekci inzulínu 
k vyhodnocení trvání účinku různých inzulínových směsí. Přesné farmakokinetické údaje mohou být získány provedením inzulínových 
stanovení během umělé léčby pankreatu.  
 
4° - Detekce komplikací diabetu mellitus nezávislého na inzulínu (NIDD): makroangiopatie je odpovědná ze 60 až 75 % úmrtí u 
pacientů s diabetem mellitus nezávislým na  inzulínu. Zvýšení hladin inzuíinu v krvi je specifickým, konzistentním rizikovým faktorem. Ve 
srovnání s hladinami glukózy v krvi jsou hladiny inzulínu v krvi po celonočním lačnění citlivější a spolehlivější v předpovědi rizika 
koronární příhody.  
 
5° - Diagnóza inzulinomu: u pacientů s hypoglykemií je stanovení profilu inzulínu pro diferenciaci beta-buněčných nádorů (vysoké 
hladiny inzulínu) od extrapankreatických nádorů (nízké hladiny inzulínu).  
Volný inzulín a vázaný inzulín jsou ve stavu rovnováhy u pacientů, kteří produkují protilátky proti inzulínu (jako výsledek léčby 
inzulínem nebo autoimunitního procesu spojeného s prediabetem). Technika srážení polyethylenglykolem může být použita k odstranění 
inzulín protilátkových komplexů z krve. Po centrifugaci vzorku se může volný, biologicky aktivní inzulín analyzovat v supernatantu.  
 
3. PRINCIP 
BI-INS-IRMA je imunoradiometrický sendvičový test s následujícími charakteristikami: 
• Test používá dvě monoklonální anti-inzulínové protilátky vybrané na základě přísných kritérií specifity, avidity a komplementarity. 
• Jedna monoklonální protilátka je adsorbována na stěnách zkumavek. 
• Druhá monoklonální protilátka je značena jódem-125I. 
 
Soupravou BI-INSULIN IRMA lze měřit: 

- imunoreaktivní inzulín (volný inzulín + inzulín vázaný na protilátky proti inzulínu) 
- volný inzulín 

Postup je následující: 
 
1 - Inkubace kalibrátorů nebo analyzovaných pacientských vzorků s přebytkem protilátky vázané na stěny zkumavek a přebytkem 

protilátky značené jódem-125I (po ošetření vzorků polyethylenglykolem, pokud má být měřen volny inzulín).  
 
2 - Promytí a pak stanovení radioaktivity navázané na zkumavku po odstranění volné frakce. 
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4. REAGENCIE 
Každá sada reagencií obsahuje dostatek reagencií pro 100 zkumavek. Datum exspirace je vyznačeno na zevní etiketě. 

REAGENCIE SYMBOLY MNOŽSTVÍ SKLADOVÁNÍ 

POTAŽENÉ ZKUMAVKY: hotovy k použití. 
Myší monoklonální protilátka proti inzulínu potažená na dně 
zkumavky 

 
CT 

2 balení 
po 

50 ks 

2-8°C do data exspirace.  
Nepoužité potažené zkumavky vyjmuté 
z jejich obalů musí být skladovány 
v plastovém sáčku. 

PRECIPITAČNÍ ROZTOK, oranžový: hotov k použití.  
Roztok polyethylenglykolu s pufrem Tris a 0,1% azidem 
sodným (NaN3).  

 
RIP 

1  
20 ml 

lahvička 
2-8°C do data exspirace.  

ANTI-INZULIN 125I, červený: hotov k použití. 
Myší monoklonální protilátka proti inzulínu značena jódem-
125I. 
Protilátka je zředěna Tris pufrem obsahujícím 0,1% azid 
sodný. 
Lahvička obsahuje přibližně 460 kBq (12,5 µCi) 
značkovacího činidla jódu-125I ke dni značení a má 
specifickou aktivitu 320 kBq/µg (tj. přibližně 275 000 cpm v 
300 µl v den značení). 

 
 
 

TRACER 1  
32 ml 

lahvička 
2-8°C do data exspirace.  

PROMÝVACÍ ROZTOK:  
Koncentrát imidazolového pufru, pH 7,4 obsahující Tween 
20 a 0,1% azid sodný. Obsah lahvičky zředit v 975 ml 
demineralizované nebo destilované vody a před použitím 
protřepat.  

 
 

WASH 
1  

25 ml 
lahvička 

 
2-8°C do data exspirace. 
Po zředění: stabilní 6 týdnů při 2-8°C. 
 

KALIBRÁTOR 0/DILUENT (CAL0), modrý: hotov k použití. 
Tris pufr s přidaným proteinem a 0,1% azidem sodným.  

 
CAL 

1  
2 ml 

lahvička 
2-8°C do data exspirace.  

KALIBRÁTORY (CAL1-CAL6), modré: hotovy k použití. 
Lidský inzulín, pufr, obsahující 0,1% azid sodný. 
0,04 – 0,2 – 0,8 - 4 – 10 – 20  ng/ml / 1 – 5 – 20 – 100 – 
250 – 500 µIU/ml. (*) 

 
 

CAL 

6  
1 ml 

lahviček 
2-8°C do data exspirace.  

KONTROLA: lyofilizovaná. (**) 
Lidský vzorek obsahující známé množství inzulínu a 0,1% 
azidu sodného. Rozpustit v 1 ml demineralizované nebo 
destilované vody. Po úplném rozpuštění jemně 
homogenizovat. Zabránit tvorbě pěny. 

 
 

CONTROL 
1 lahvička 

s asi 
1 ml 

2-8°C do data exspirace. 
Po rozpuštění: kontrolní vzorek by měl 
být okamžitě rozdělen na alikvoty a 
zmrazen při – 20°C.  
Za těchto podmínek je kontrola stabilní 
po dobu nejméně 6 měsíců.  

PLASTOVÝ SÁČEK  1  

(*)  Hodnoty ukazují pouze cílové hodnoty; skutečná hodnota je uvedena na etiketě každého kalibrátoru. 
  Kalibrace podle standardu MRC INSULINE, WHO 66/ 304. 
(**) Akceptovaný rozsah skutečných hodnot je uveden na etiketě lahvičky.  
 
5. OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ 
5.1. Bezpečnostní opatření 
Surové materiály lidského původu, obsažené v reagenciích soupravy, byly testovány doporučenými postupy a shledány negativní na 
anti-HIV 1, anti-HIV 2, anti-HCV protilátky a HBs antigen. Přesto je nemožné přísně garantovat, že tyto produkty nemohou přenášet 
hepatitidu, virus HIV, nebo jinou virovou infekci. Je nutné vzít v úvahu, že s veškerými surovými materiály lidského původu, tyto vzorky 
nevyjímaje, je třeba zacházet jako s potenciálně infekčními. Nepipetujte ústy. 
Nekuřte, nejezte a nepijte v prostoru, v němž pracujete se vzorky nebo reagenciemi. 
Při práci s reagenciemi a se vzorky pacientů noste rukavice na jedno použití. Po práci si důkladně umyjte ruce. 
Vyhněte se potřísnění. Dekontaminujte vzorky a veškerý potencionálně kontaminovaný materiál, jako by obsahovaly infekční agens. 
Doporučená metoda je sterilizace v autoklávu po dobu minimálně 1 hodiny při 121,5 °C. 
Azid sodný může reagovat s olovem či mědí v potrubí za tvorby vysoce explozivních kovových azidů. Během likvidace odpadu 
propláchněte odtok důkladně vodou za účelem znemožnění tvorby těchto produktů. 
 
5.2. Pravidla ochrany před zářením 
Tento radioaktivní produkt může být získán, koupen, skladován a užíván pouze autorizovanými osobami a laboratořemi. Roztoky nesmí 
být v žádném případě podávány osobám či zvířatům. 
Nabytí, skladování, použití a / nebo doprava podléhá regulacím a specifickému povolení, vydanému oprávněnou autoritou, Státním 
úřadem pro jadernou bezpečnost Praha (SÚJB). Dodržení základních principů ochrany před zářením zajistí odpovídající bezpečnost. 
Souhrnný seznam těchto pravidel: 
Radioaktivní látky musí být skladovány v jejich originálních nádobách na vhodném místě. 
Záznam příjmu a uložení radioaktivních produktů musí být stále aktualizován. 
Práce s radioaktivním materiálem musí být prováděna v kontrolovaném pásmu s vhodným vybavením a omezeným přístupem 
(kontrolovaná zóna). 
Nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte kosmetické přípravky při práci v kontrolované zóně. 
Nepipetujte radioaktivní roztoky ústy. Vyhněte se přímému kontaktu se všemi radioaktivními látkami použitím ochranných oděvů a 
rukavic. Kontaminované laboratorní zařízení a sklo musí být dekontaminováno bezprostředně po kontaminaci, aby se zabránilo 
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vzájemné kontaminaci různými izotopy. Každá kontaminace nebo ztráta radioaktivní látky musí být řešeny ve shodě s platnými předpisy. 
Všechen radioaktivní odpad musí být likvidován podle platných předpisů. 

5.3. Podmínky práce se soupravou 
Nepoužívejte komponenty soupravy po její exspiraci. Nemíchejte reagencie různých šarží. Vyhněte se mikrobiální kontaminaci reagencií. 
Dodržujte podmínky inkubace a instrukce pro promývání. 

6. ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKU 
• Stanovení inzulínu může být prováděno v séru nebo plazmě získané po odběru krve do EDTA nebo heparinu, po okamžité 

centrifugaci vzorku. 
• Nepoužívejte hemolyzované vzorky. 
• Pokud test neproběhne do 24 hodin po odběru vzorku, zmrazte při - 20°C. Za těchto podmínek mohou být vzorky uchovány 6 

měsíců.  
• Vyhněte se opakovanému zmrazovaní a rozmrazování. 
Ředění 
Pokud je podezření na zvýšené hodnoty inzulínu (> 500 µIU/ml), ředění se provede pomocí kalibrátoru 0.  
 
7. POSTUP STANOVENÍ 
7.1. Potřebný materiál 
Přesné mikropipety nebo obdobné pipety se špičkami na jedno použití umožňující pipetovat 50 µl, 100 µl, 200 µl a 2 ml. Jejich kalibrace 
by měla být pravidelně kontrolována.  
Kalibrovaný odměrný válec 1 l. Destilovaná nebo demineralizovaná voda. Zkumavky (5 ml). Horizontální kruhová třepačka. Mixér typu 
Vortex. Vhodné stojany. Parafilm. Gama-scintilační počítač kalibrovaný pro meření jódu-125I.  

 
7.2 Protokol 
Všechny reagencie musí být temperovány při teplotě místnosti (18-25°C)  alespoň 30 minut před jejich použitím.  
Pipetování reagencií do zkumavek se provádí rovněž při teplotě místnosti (18-25 °C).  
Stanovení vyžaduje následující skupiny zkumavek: Skupina T pro celkovou aktivitu. Skupina kalibrátoru 0 pro stanovení nespecifické 
vazby. Standardní skupiny pro zhotovení kalibrační křivky. Kontrolní skupina pro kontrolu. Sx skupiny pro vzorky, které mají být 
analyzovány. 
Kalibrátory a vzorky by měly být zpracovány během stejného běhu (série). 
Stanovení koncentrace analytu kalibrátorů, kontroly a vzorků je doporučeno provádět v duplikátech.  

a) STANOVENÍ IMUNOREAKTIVNÍHO INZULÍNU 

Dodržujte pořadí, v jakém mají být reagencie přidány: 
• Do příslušných skupin zkumavek napipetovat 50 µl kalibrátorů, kontrol nebo vzorků.  
• Do každé zkumavky přidat 300 µl traceru značeného jódem-125I, kromě skupiny T zkumavek. Překrýt parafilmem. 
• Inkubovat 2 hodiny při teplotě místnosti (18-25°C) s konstantním horizontálním třepáním. 
• Potažené zkumavky promýt následujícím způsobem: 

Odstranit reakční médium obrácením nebo odsátím. 
Odsát obsah zkumavek co nejdůkladněji. 
Přidat 2,0 ml promývacího roztoku (zředěného 1/40 v demineralizované nebo destilované vodě) do každé zkumavky (kromě T 
zkumavek). 
Odstranit promývací roztok obrácením nebo odsátím. 
Opět promýt dvakrát, jak je popsáno výše. Pak nechat zkumavky stát v obrácené poloze nejméně po dobu dvou minut, nebo 
odsát obsah zkumavek co nejdůkladněji. Po promytí zkumavek nesmí být přítomen v potažených zkumavkách žádný zbytkový 
objem tekuté fáze. 

Pro získání spolehlivých a reprodukovatelných výsledků je třeba dobře provést promývací kroky. Přidání promývacího roztoku 
musí být provedeno s dostatečnou rychlostí pro vytvoření turbulence ve zkumavkách. 

• Měřit zbytkovou radioaktivitu navázanou na zkumavku pomocí gama-scintilačního počítače po více než 1 minutu. 
 

IMUNOREAKTIVNÍ INZULÍN (DIAGRAM STANOVENÍ) 
 

Zkumavky 
Kalibrátory (CAL0-CAL6) 

Kontroly (C) Vzorky  
µL 

Tracer 125 I 
µl 

Inkubujte 
2 hodiny 

Při teplotě 
18-25°C 

za třepání 
 

Třikrát 
promyjte 

Zm
ěř

te
 ra

di
oa

kt
iv

itu
 

T - 300 

Kalibrátory 50 300 

Kontroly 
Vzorky 

 
50 300 

 
 
b) STANOVENÍ VOLNÉHO INZULÍNU 

Dodržovat pořadí, ve kterém budou reagencie přidávány: 
• Smíchat stejné objemy testovaných vzorků a precipitačního roztoku:  
 - k 200 µl kontroly a testovaných vzorků přidat 200 µl precipitačního roztoku. 
 - opatrně vortexovat, pak směs centrifugovat při 3000 G 15 minut při + 4°C. 
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Poznámka: nepřidávat precipitační roztok ke kalibrátorům. 

• Do každé zkumavky přidat: 
- 50 µl kalibrátorů, 
- 100 µl supernatantu kontroly, 
- 100 µl supernatantu vzorku.  

• Do každé zkumavky přidat 300 µl traceru značeného jódem-125I, kromě skupiny T zkumavek. Překrýt parafilmem. 
• Inkubovat 2 hodiny při pokojové teplotě (18-25°C) s konstantním horizontálním třepáním. 

• Promýt způsobem popsaným pro stanovení imunoreaktivního inzulínu . 
• Měřit zbytkovou radioaktivitu navázanou na zkumavku pomocí gama-scintilačního počítače po více než 1 minutu. 

VOLNÝ INZULÍN (DIAGRAM STANOVENÍ) 
 

Zkumavky 
 

Vzorky 
µl 

Precipitační 
roztok 

µl 

 
 

Protřepat opatrně 
na Vortexu  

po jednotlivých 
zkumavkách 

- 
Centrifugujte  

15 minut  
při 3000 G + 4°C 

 

Kalibrátory 
(CAL0-CAL6) 

µl 

Tracer 125 I 
µl Inkubujte 

2 hodiny 
při teplotě 18-25°C 

za konstantního 
horizontálního třepání 

400 rpm +/- 50 
 

Třikrát promyjte 
 

Zm
ěř

te
 ra

di
oa

kt
iv

itu
 

T  - - 300 

Kalibrátory  - 50 300 

Kontrola 
Vzorky 

 
200 

200 

 
100 

300 

 
 
8. KONTROLA KVALITY  
Správná laboratorní praxe vyžaduje zařazení kontrolních vzorků do každé série stanovení pro kontrolu kvality získaných výsledků. 
Všechny vzorky musí být zpracovány identicky jako kontrola. Je doporučeno analyzovat výsledky pomocí vhodné statistické metody.  

9. VÝSLEDKY 
• Vypočítejte průměrnou hodnotu cpm pro kalibrátory, kontrolu a vzorky, pak vypočítejte navázané procento (B/T, %). 
• Odečtěte navázané procento pro kalibrátor 0 (B0/T, %)  
• Vyneste logaritmus koncentrace kalibrátorů na osu x (logaritmická) 
• Vyneste hodnoty (B/T - B0/T (%)) na osu y (lineární) 
• Sestrojte kalibrační křivku / závislost vynesením hodnot (B/T - B0/T) v % proti jednotlivým koncentracím kalibrátorů. 
• Interpolací křivky, určit koncentrace inzulínu v testovaných vzorcích. 

 
Pro kalibrační křivku je doporučen „nucený“ spline matematický model. Jiné vyhodnocovací modely mohou dát mírně odlišné 
výsledky. 
 
Typická kalibrační křivka (pouze příklad): tyto údaje nesmí být za žádných okolností použity jako náhrada výsledků získaných 
v laboratoři.  

 
 

Skupiny 
zkumavek 

Radioaktivita 
(průměr cpm) 

B/T-B0/T 
(%) 

Koncentrace 
(µUI/ml) 

Celková aktivita 243798   
CAL 0 280 0,12 0 
CAL 1 670 0,16 1 
CAL 2 2716 1,00 5 
CAL 3 11975 4,80 20 
CAL 4 52431 21,39 100 
CAL 5 114295 46,77 250 
CAL 6 189614 77,66 500 

    
kontrola 13948 5,61 24,80 

 
 

    
 

 
 

Konverzní faktor: 1 µIU inzulínu odpovídá 0,04 ng nrbo 7 fmol. 

 
 
 
10. OMEZENÍ POUŽITÍ 
Vzorky, které vykazují zákal, hemolýzu, hyperlipémii nebo obsahují fibrin mohou dát nesprávné výsledky.  
Neinterpolujte hodnoty koncentrace vzorků za hodnotu nejvyššího kalibrátoru. Takové vzorky zřeďte a opakujte měření. 
 
11. OČEKÁVANÉ HODNOTY 
Každá laboratoř by si měla stanovit vlastní rozsah normálních hodnot. Hodnoty uvedené níže jsou pouze orientační. 
Pro informaci, rozsah základních hodnot inzulínu u 68 normálních osob byl 2-17 µIU/ml (0,08-0,7 ng/ml). 
 

inzulínová koncentrace ( µUI/ml ) 
1 10 100 

75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 

5 
0 

B/T- B0/T (%) 
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12. SPECIFICKÉ VLASTNOSTI STANOVENÍ 
12.1. Přesnost 
Opakovatelnost v sérii: každý z 10 testovaných vzorků byl měřen 30krát během stejné série. Byly stanoveny hodnoty jak 
imunoreaktivního inzulínu, tak volného inzulínu.  
Výsledky byly následujicí: 
 

 Imunoreaktivní inzulín   Volný inzulín 
N° Průměr 

(µIU/ml) 
Standardní 
odchylka 
(µIU/ml) 

VK 
(%) 

 N° Průměr 
(µIU/ml) 

Standardní 
odchylka 
(µIU/ml) 

VK 
(%) 

E1 7,9 0,3 3,8  E6 6,2 0,23 3,7 
E2 23,2 0,84 3,6  E7 20,9 0,68 3,3 
E3 36,5 0,64 1,8  E8 49,7 1,2 2,4 
E4 96 2 2,1  E9 71 2,3 3,2 
E5 129 3,4 2,6  E10 216 5,2 2,4 

 
Mezidenní reprodukovatelnost: každý z 10 testovaných vzorků byl testován ve čtveřici během 10ti různých sériích, za použití tří 
šarží traceru s rozdílným stářím, třemi laboratorními pracovníky. Výsledky byly následující: 
 

 Imunoreaktivní inzulín   Volný inzulín  
N° Průměr 

(µIU/ml) 
Standardní 
odchylka 
(µIU/ml) 

VK 
(%) 

 N° Průměr 
(µIU/ml) 

Standardní 
odchylka 
(µIU/ml) 

VK 
(%) 

E1 8,1 0,65 8  E6 4,2 0,39 9,3 
E2 11,4 0,85 7,5  E7 15,8 1,25 7,9 
E3 21,3 1,45 6,8  E8 52 2,7 5,2 
E4 122 3,21 2,6  E9 96 4,6 4,8 
E5 269 12,2 4,5  E10 186 5,8 3,1 

 
 
12.2. Přesnost 
a) Přídavkový test 
Ke třem lidským vzorkům neobsahujícím protilátky proti 
inzulínu byly přidány různé koncentrace lidského inzulínu.  
 

 b) Diluční test 
Tři lidské vzorky neobsahující protilátky proti inzulínu byly 
ředěny kalibrátorem 0.  
 

N° Přidaný 
inzulín 

(µIU/ml) 

Očekávaná 
hodnota 
(µIU/ml) 

Nalezená 
hodnota 
(µIU/ml) 

Recovery 
(analytická 
výtežnost 
měření) 

(%) 

 N° Ředění 
 

Očekávaná 
hodnota 
 (µIU/ml) 

Nalezená 
hodnota 
 (µIU/ml) 

Recovery 
(analytická 
výtežnost 
měření) 

(%) 
E1 0 - 3 -  E1 pur - 35 - 

 5 8 7.7 96   1/2 17.5 17.6 101 
 25 28 26 93   1/5 7 7.6 109 
 100 103 96 93   1/10 3.5 3.7 106 

E2 0 - 40 -  E2 pur - 50 - 
 5 45 48 107   1/2 25 23.8 95 
 25 65 65 100   1/5 10 10.9 109 
 100 140 128 91   1/10 5 5.8 116 

E3 0 - 115 -  E3 pur - 388 - 
 5 120 121 101   1/2 194 194 100 
 25 140 138 99   1/5 78 84 108 
 100 215 215 100   1/10 39 46 118 
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d) Vliv titru protilátek proti inzulínu na poměr volného 
inzulínu k imunoreaktivnímu inzulínu 

c) Vyhodnocení potenciálního hákového (hook) efektu   

 
Data ukazují, že žádný hákový (hook) efekt nevznikl až do 
hodnot 60 000 µIU/ml. 
 
 

Poznámka: Titr protilátek proti-inzulínu byl určen za 
použití kitu ANTI-INSULIN RIA PASTEUR. 
Data ukazují užitečnost stanovení volného inzulínu 
v séru, obsahujícímu protilátky proti inzulínu.  

 
12.3. Specificita testu 

 Křížová reakce (%) 
Vepřový inzulín 100 
Hovězí inzulín 100 
Krysí inzulín < 0,03 
Lidský proinzulín < 0,0001 
Dělený 32-33 proinzulín < 0,0004 
Dělený 65-66 proinzulín 100 
Des 31,32 proinzulín < 0,0004 
Des 64,65 proinzulín 100 
C-peptide  < 0,003 
Glucagon  < 0,0001 

 
 
12.4. Detekční limit 
Detekční limit je definován jako nejmenší detekovatelná koncentrace analytu rozdílná od nuly s pravděpodobností 95 %. Byl nalezen pod          
0,2 µIU/ml (8 pg/ml).  

12.5. Rozsah měření 
0,2 to 500 µUI/ml. 
 
 
12.6. Interference 
Nebyly pozorovány žádné interference s bilirubinem, hemoglobinem a triglyceridy, pokud byly naměřeny v koncentracích do 250 mg/l, 10 
g/l a 20 g/l (hodnoty postupně s vyjmenovanými látkami). 
Souprava BI-INS-IRMA je chráněna proti heterofilním protilátkám. Nicméně, výrobce nemůže garantovat kompletní ochranu. 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 
Hodnota protilátek proti-inzulínu (% B/T) 

cut-off : 5.5 % B/T 
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