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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. NAZWA I ZASTOSOWANIE  
BI-INS-IRMA jest testem radioimmunometrycznym do oznaczania insuliny w surowicy lub osoczu (wolnej insuliny / 
immunoreaktywnej insuliny). 
Zestaw jest przeznaczony do zastosowania profesjonalnego. 
 
2. WSTĘP 
Insulina jest hormonem o ciężarze cząsteczkowym 5800 daltonów, wydzielanym przez komórki beta wysepek Langerhansa trzustki. 
Składa się z dwóch łańcuchów polipeptydowych A i B połączonych wiązaniami dwusiarczkowymi. Insulina jest głównym hormonem 
tkankowym, związanym z regulacją przechowywania i wykorzystania węglowodanów, tłuszczów i białek pożywienia. 
 
- Insulina zmniejsza poziom glukozy we krwi do wartości normalnej 1 g/L, poprzez stymulowanie przechowywania glukozy jako 

glikogenu w mięśniach i w wątrobie oraz poprzez hamowanie rozpadu glikogenu i glukoneogenezy w wątrobie. 
- Insulina hamuje lipolizę i ketogenezę i zwiększa przemianę glukozy do kwasów tłuszczowych i trójglicerydów. 
- Insulina stymuluje biosyntezę białek i kwasów nukleinowych. 
 
Cukrzyca jest heterogenną grupą chorób charakteryzujących się przewlekłym podwyższonym poziomem glukozy we krwi : 
 
- Cukrzyca insulinozależna (IDD - insulin-dependent diabetes) czyli cukrzyca typu I jest uwarunkowana genetycznie. Jest chorobą 

o podłożu autoimmunologicznym. Rozwija się, gdy T-limfocyty niszczą komórki wysp trzustkowych, prowadząc do zmniejszenia 
produkcji insuliny. 

 
- Cukrzyca insulinoniezależna (NIDD - non-insulin-dependent diabetes) inaczej cukrzyca typu II. Charakteryzuje się opornością 

tkanek na metaboliczny wpływ insuliny (spowodowaną np. czynnikami genetycznymi, otyłością, przejedzeniem, stresem) oraz 
nieprawidłową produkcją insuliny przez trzustkę. NIDD może być spowodowana przez wiele różnych czynników np :  
-  upośledzeniem funkcji receptorów dla insuliny na powierzchni komórek docelowych 
-  defektem przekazywania inicjowanych przez insulinę sygnałów do komórek docelowych 
- nieprawidłowym metabolizmem glukozy 
- denaturacją lub inaktywacją insuliny przez składniki w krążącej krwi 

 
Oznaczenie insuliny jest pomocne do oszacowania produkcji insuliny w normalnych i zmienionych warunkach. 
 
1. Diagnozowanie cukrzycy: Oznaczenie poziomu insuliny u cukrzyków w warunkach podstawowych i po podaniu glukozy, 

pozwala na ocenę zdolności trzustki do produkcji insuliny. Poziom insuliny po podaniu glukozy jest niski u pacjentów z insulino-
zależną cukrzycą i normalny lub podwyższony u pacjentów z niezależną od insuliny cukrzycą. 

2. Wczesne rozpoznanie cukrzycy: Stan przedcukrzycowy  charakteryzuje się  osłabioną  odpowiedzią insuliny na podaną 
dożylnie glukozę. Można więc zdiagnozować cukrzycę zanim pojawią się jej kliniczne objawy.  

3. Kontrolowanie metabolizmu u cukrzyków ; Oznaczenie poziomu insuliny jest niezbędne przy rozpoczęciu terapii insulinowej 
do ustalenia dawki insuliny i określenia czasu jej działania. Oznaczenia insuliny w czasie terapii pozwala uzyskać dokładne dane 
farmakokinetyczne.  

4. Wykrywanie powikłań cukrzycy niezależnej od insuliny (NIDD) : Przyczyną śmierci u 60% -75%  chorych na niezależną od 
insuliny cukrzycę jest makroangiopatia . Specyficznym, pewnym czynnikiem ryzyka jest podwyższony poziom insuliny we krwi. 
W porównaniu z poziomami glukozy, poziomy insuliny mierzone rano na czczo są bardziej czułe i niezawodne do oceny ryzyka 
śmierci z powodu choroby wieńcowej.   

5. Diagnozowanie insulinoma: U pacjentów z hipoglikemią oznaczenie insuliny jest użyteczne do odróżnienia nowotworu 
komórek beta (wysoki poziom insuliny) od nowotworów trzustki (niski poziom insuliny). 

 
Insulina wolna i związana znajdują się w stanie równowagi w surowicy pacjentów, którzy produkują przeciwciała przeciwko 
insulinie (w wyniku terapii insulinowej lub procesu autoimmunologicznego związanego ze stanem przedcukrzycowym). Technika 
wykorzystująca wytrącenie glikolem polietylenowym kompleksu insulina-przeciwciało z próbki pozwala go usunąć z krwi. Po 
odwirowaniu próbki oznacza się w supernatancie wolną, biologicznie aktywną insulinę. 
 
3. ZASADA DZIAŁANIA TESTU  
BI-INS-IRMA jest testem immunoradiometrycznym, typu sandwich” wykorzystującym technikę oznaczenia opartą o następujące 
zasady : 
• w teście wykorzystane są przeciwciała monoklonalne anty–insulina, wyselekcjonowane wg rygorystycznych kryteriów 

dotyczących ich specyficzności , powinowactwa i komplementarności. 
• Probówki (faza stała) są opłaszczone jednym minoklonalnym przeciwcialem. 
• Drugie przeciwciało monoklonalne jest wyznakowane 125I . 

 
Testem BI-INSULIN IRMA można oznaczać : 

- immunoreaktywną insulinę (wolną insulinę + insulinę związaną  z przeciwciałami przeciw insulinie). 
- wolną insulinę. 

Główne punkty procedury oznaczania : 
 
1 – Inkubacja standardów lub badanych próbek w probówkach opłaszczonych nadmiarem przeciwciała i w obecności nadmiaru 

znakowanego 125I. przeciwciała (gdy oznacza się wolną insulinę stosuje się próbki po wytrąceniu glikolem polietylenowym). 
2 – Płukanie probówek, eliminacja wolnej frakcji, oznaczanie aktywności frakcji związanej z probówką. 
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4. ODCZYNNIKI 
Każdy zestaw zawiera odczynniki wystarczające na wykonanie oznaczeń w 100 probówkach. Daty ważności odczynników są podane 
na etykietach. 

ODCZYNNIKI SYMBOLI ILOŚĆ PRZECHOWYWANIE 
Probówki opłaszczone : gotowe do użycia  
Dno probówki opłaszczone monoklonalnym mysim przeciwciałem 
anty-insulina . 

 
CT 2 opakowania 

po 50 sztuk 

2 – 80 C do upływu terminu 
ważności. 
Po rozpakowaniu w plastikowej 
torebce dołączonej do zestawu. 

Roztwór do wytrącania,pomarańczowy : gotowy do użycia. 
Roztwór glikolu polietylenowego w buforze TRIS z 0,1% 
azydkiem sodu (NaN3). 

 
RIP 

1 fiolka 
20 mL 

2 – 80 C do upływu terminu 
ważności. 

125I-znakowane przeciwciało, czerwone : gotowe do użycia. 
Mysie monoklonalne przeciwciało przeciwko insulinie 
wyznakowane 125I. Przeciwciało jest rozcieńczone buforem TRIS 
zawierającym 1% azydek sodu. Butelka zawiera ok. 460 kBq 
(12,5 µCi) 125I (w dniu znakowania), aktywność właściwa ok. 320 
kBq/µg (tzn. 275 000 dpm w 300 µL w dniu znakowania). 

 
 

TRACER 1 fiolka 
32 mL 

2 – 80 C do upływu terminu 
ważności. 

Roztwór płuczący 
Bufor imidazolowy, koncentrat o pH 7.4 zawierający 0,1% 
azydek sodu i Tween 20. Roztwór należy rozcieńczyć w 
stosunku 1/40 wodą destylowaną lub dejonizowaną. 
(dodać zawartość butelki do 975 mL wody) i zamieszać przed 
użyciem. 

 
 

WASH 1 fiolka 
25 mL 

2 – 80 C do upływu terminu 
ważności. 
Po rozcieńczeniu stabilny przez 6 
tygodni w 2 – 80 C 

Kalibrator Zero / rozcieńczalnik (CAL0), niebieski : gotowy 
do użycia. Bufor TRIS z dodatkiem białek i z 0,1% azydkiem 
sodu. 

 
CAL 

1 fiolka 
2 mL 

2 – 80 C do upływu terminu 
ważności. 

Kalibratory (CAL1-CAL6) (niebieskie) : gotowe do użycia 
Insulina ludzka, bufor, zawierającym 0,1% NaN3  0,04 – 0,2 – 
0,8 – 4 – 10 – 20 ng/mL / 1- 5- -20 – 100 – 250 – 500 μIU/mL *. 

 
CAL 6 fiolek 

1 mL 

 
2 – 80 C do upływu terminu 
ważności. 

Kontrola : liofilizat  **  
Ludzka  próbka zawierająca określoną ilość insuliny i 0,1% 
azydek sodu 
Należy dodać1 mL wody destylowanej lub dejonizowanej. 
Delikatnie zamieszać aż do pełnego rozpuszczenia liofilizatu. 
Nie dopuścić do spienienia. 

 
 

CONTROL 1 fiolka 
qs 1 mL 

 2 – 80 C do upływu terminu 
ważności. 
Po rozpuszczeniu kontrole powinny 
być zamrożone w –200C  w 
porcjach do jednokrotnego użycia. 
Zamrożone stabilne przez 
przynajmniej 6 miesięcy. 

Torebka plastikowa   1  
*  Dane jedynie przykładowe. Prawdziwe wartości podane są na etykietach. 
   Kalibratory są kalibrowane względem standardu międzynarodowego MRC INSULIN, WHO 66/304 
** akceptowany zakres wartości podany jest na etykiecie. 
 
5. ZASTOSOWANIE ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI 
5. 1. Przepisy bezpieczeństwa 
Odczynniki zestawu zawierające składniki pochodzenia ludzkiego zostały przetestowane licencjonowanymi zestawami i wykluczono 
obecność przeciwciał anty-HIV 1, anty-HIV 2, anty- HCV i antygenu HBs. Mimo to nie ma jednak pełnej gwarancji, że takie składniki 
nie mogą przenosić żółtaczki, wirusów HIV czy innych infekcji wirusowych – dlatego też te odczynniki, jak i próbki pacjentów trzeba 
traktować jako potencjalne źródło zakażenia. 
Nie należy pipetować ustami. 
Nie należy palić, jeść i pić w pomieszczeniu, w którym przechowuje się odczynniki i wykonuje oznaczenia. 
Oznaczenia powinno się wykonywać w rękawiczkach i po pracy należy umyć ręce. 
Należy unikać rozlewania i rozpryskiwania odczynników. 
Zanieczyszczone odczynnikami materiały (nawet potencjalnie) należy odkazić lub wyrzucić. 
Zaleca się ich autoklawowanie przez minimum 1 godzinę w temperaturze 121,50C. 
Azydek sodu może reagować z ołowianymi lub miedzianymi rurami , w wyniku czego mogą odkładać się na nich wybuchowe azydki 
metali. Aby temu zapobiec należy po wylaniu odpadów dobrze przepłukać rury kanalizacyjne. 
5. 2. Podstawowe zasady ochrony przed promieniowaniem  
Produkty radioaktywne mogą być nabywane, otrzymywane, przechowywane i używane jedynie przez osoby do tego upoważnione i w 
laboratoriach posiadających odpowiednią autoryzację. Roztwory w żadnym przypadku nie mogą być podawane ludziom ani zwierzętom. 
Zasady stosowania produktów radioaktywnych regulują przepisy danego kraju. 
Przestrzeganie podstawowych zasad ochrony radiologicznej zapewnia bezpieczeństwo. 
Poniżej podano te zasady: 
Produkty radioaktywne muszą być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i odpowiednim pomieszczeniu. 
Trzeba prowadzić na bieżąco rejestr produktów radioaktywnych.  
Praca z materiałami radioaktywnymi powinna mieć miejsce w wyznaczonych do tego oznakowanych pomieszczeniach (strefa 
kontrolowana). Nie wolno jeść, pić, palić, i nakładać kosmetyków w kontrolowanej strefie.  
Nie pipetować ustami radioaktywnych roztworów. 
Unikać bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi radioaktywnymi produktami- należy stosować ochronne ubrania i rękawiczki. 
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Skażony sprzęt laboratoryjny i szkło muszą być natychmiast usunięte, by zapobiec krzyżowym skażeniom. 
Stosować odpowiednie procedury obowiązujące przy skażeniu czy stwierdzonej stracie substancji radioaktywnej. 
Wszystkie odpady radioaktywne muszą być unieszkodliwione zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
5. 3. Zalecenia przy wykonywaniu testu 
Nie należy wykonywać testu po upływie daty ważności odczynników. 
Nie wolno mieszać odczynników pochodzących z różnych partii. 
Zapobiegać zanieczyszczeniom odczynników i wody przez drobnoustroje. 
Dokładnie przestrzegać czasu i temperatury inkubacji podanych w instrukcji. 
 
6. PRZYGOTOWANIE I PRZECHOWYWANIE PRÓBEK 
Test wykonuje się w surowicy lub osoczu, otrzymanym po odwirowaniu krwi zbieranej na EDTA lub heparynę. 
Należy odrzucić próbki zhemolizowane.  
Próbki można analizować w ciągu  24 godzin, gdy są przechowywane w 2-80C. Dłuższe przechowywanie, do 6 miesięcy , wymaga 
zamrożenia do –200C. Unikać wielokrotnego zamrażania i odmrażanie próbek. Rozcieńczenia  
Jeżeli spodziewany jest wysoki poziom insuliny (> 500 mIU/mL) , próbki należy rozcieńczyć rozcieńczalnikiem kalibratora 0. 
 
7. PROCEDURA OZNACZANIA  
7.1. Wymagane materiały  
Automatyczne mikropipety z wymiennymi końcówkami do pomiaru 50 µL, 100 µL, 200 µL, 300 µL, i 2 mL. Cylinder miarowy (1 litr). 
Woda destylowana lub dejonizowana . Probówki (5 mL). Wytrząsarka horyzontalna Parafilm®. Wytrząsarka typu Vortex® 
.Odpowiednie statywy. Licznik promieniowania gamma kalibrowany do pomiaru jodu – 125I. 
 
7. 2. Protokół wykonania  
Wszystkie odczynniki należy przenieść do temperatury pokojowej (18–250C) przynajmniej 30 minut przed rozpoczęciem oznaczeń. 
Dozowanie odczynników powinno odbywać się również temperaturze pokojowej. 
Probówki należy ustawić w następujących grupach : 
Grupa probówek T do obliczenia całkowitej aktywności. Grupa 0 do oznaczenia wiązania niespecyficznego. Grupa kalibratorów do 
ustalenia krzywej kalibratorowej. Grupa surowic kontrolnych. Grupa Sx badanych próbek. Krzywą kalibratorową i oznaczanie 
próbek trzeba wykonywać w tym samym doświadczeniu. 
W przypadku kalibratorów, kontroli i próbek zaleca się wykonywanie oznaczeń w dwóch powtórzeniach. 
 
a) OZNACZANIE IMMUNOREAKTYWNEJ INSULINY 
Należy dokładnie przestrzegać kolejności dodawanych reagentów : 
- Dodać po 50 µL kalibratorów , kontroli C i badanych próbek do odpowiednich grup probówek. 
- Dodać do każdej probówki po 300 µL znacznika125I Zakorkować probówki T. Przykryć pozostałe  probówki parafilmem 
- Inkubować probówki przez dwie godziny w temperaturze pokojowej (18-250C) z ciągłym horyzontalnym wytrząsaniem.  
- Przepłukać probówki :  

- Wylać lub odciągnąć płyn możliwie dokładnie.  
- Dodać po 2 mL roztworu płuczącego rozcieńczonego 1/40 wodą destylowaną lub dejonizowaną) do każdej probówki (za 

wyjątkiem T). 
- Wylać lub odciągnąć płyn płuczący. 
- Przepłukać probówki jeszcze dwukrotnie jak podano powyżej. Pozostawić na bibule w pozycji do góry dnem przynajmniej przez 

2 minuty lub odciągnąć dokładnie pozostałe krople.  
Etapy płukania probówek należy wykonywać bardzo starannie, by zapewnić powtarzalność i wiarygodność wyników. W czasie 
dodawanie odczynników uważać, by nie powstawały turbulencje w płynie. 

- Policzyć aktywność związaną z probówkami na liczniku gamma przez 1 minutę. 

SCHEMAT OZNACZANIA IMMUNOREAKTYWNEJ  INSULINY 

 
 

Probówki 

Kalibratory 
CAL0-CAL6   

Próbki 
µL 

Znacznik 125I 
µL 

Inkubacja 2 godziny 
 temp. 18-250C 
z wytrząsaniem 

 
------- 

   Przepłukanie 
3 x 

 
 

Pomiar 
aktywności 

T - 300 
Kalibratory 50 300 

Kontrole Próbki 50 300 
 
b) OZNACZANIE WOLNEJ INSULINY 
Należy dokładnie przestrzegać kolejności dodawanych reagentów : 
Zmieszać równe ilości badanych próbek i roztworu wytrącającego: 

- do 200 µL kontroli i badanych próbek  dodać 200 µL roztworu wytrącającego. 
- delikatnie zamieszać ( vortex ) i odwirować mieszaninę przy 3000 g przez 15 minut w 40C. 

Uwaga : nie dodawać roztworu wytrącającego do standardów 
- Dodać do odpowiednich probówek : 

                         50 µL kalibratorów 
                         100 µL surpernatantu  z kontroli 
                         100 µL supernatantu z badanych próbek 

- Dodać do każdej probówki 300 µL znacznika. Zakorkować probówki T, pozostałe probówki  przykryć parafilmem 
- Inkubować probówki przez dwie godziny w temperaturze pokojowej (18-250C) z ciągłym horyzontalnym wytrząsaniem.  
- Przepłukać probówki jak opisano przy oznaczaniu immunoreaktywnej insuliny.  
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- Policzyć aktywność frakcji związanej z probówkami i całkowitą aktywność przez minutę. 

Probówki Próbki Roztwór 
wytrącający 

  
µL 

Zamieszanie 
dokładnie każdej 

probówki oddzielnie 
na vortexie 

 
-------- 

 
Odwirowanie 15 

min. 
3000 x g , 40C 

 
Kalibratory  
CAL0-CAL6 

µL 

 
Znacznik 125I  

 µL 

 
nkubacja 2 

godz. w temp. 
18-250C z 
ciągłym 

wytrząsaniem  
400 rpm +/- 50 
Przepłukanie  

3 x  

 
 
 
 
 

Pomiar 
aktywności 

T  - - 300 

Kalibratory  - 50 300 

Kontrole 

Próbki 

200 200 50 300 

 
8. KONTROLA JAKOŚCI  
Zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) wskazane jest stosowanie próbek kontrolnych w każdej serii oznaczeń. 
Wszystkie badane próbki powinny być przygotowywane w identyczny sposób, a do opracowania wyników analizy zaleca się 
stosowanie metod statystycznych.  
 
9. WYNIKI  

- Dla każdej grupy probówek policzyć średnią ilość zliczeń i obliczyć  procent wiązania (wartość B/T,%) 
- Odjąć procent wiązania dla kalibratoru zerowego (B0/T, %) 
- Wykreślenie log stężenia kalibratorów na osi x (logarytmicznej) 
- Wykreślenie wartości (B/T – B0/T (%)) na osi y (liniowej 
- Wykreślić krzywą : B/T - B0/T jako funkcję stężenia. 
- Z  krzywej standardowej odczytać wartości stężenia insuliny w badanych próbkach. 
 

Dla krzywej kalibracyjnej zalecany jest model „wymuszonego” dopasowywania matematycznego krzywej składanej. Inny model 
dopasowywania może dać nieco odmienne wyniki. 
 

 
Typowa krzywa kalibratorowa (tylko przykład) : dane te w żadnym wypadku nie mogą być wykorzystane do obliczeń wyników w 
laboratorium 

Grupa probówek 

Radioaktyw
ność  

(średnia 
wartość cpm) 

B/T-BO/T 
(%) 

Stężenie 
(µIU/mL) 

 

Aktywność 
całkowita 

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 

 
Współczynnik przeliczania : 1 µIU insuliny odpowiada  0,04 ng  lub 7 fmoli 

10. OGRANICZENIA PROCEDURALNE 
Wyniki oznaczenia mogą być zafałszowane, gdy analizowane próbki zawierają fibrynę, są zhemolizowane, wysoko lipemiczne lub 
mętne. Nie należy wyliczać stężenia przez ekstrapolację , gdy przekracza ono wartość ostatniego  kalibrator. Taką próbkę trzeba 
rozcieńczyć i ponownie oznaczyć. 
 
11. WARTOŚCI OCZEKIWANE 
Każde laboratorium powinno opracować dla siebie własne zakresy normy. Dane podane poniżej są jedynie przykładem:   
U 68 przebadanych zdrowych osób stężenie insuliny wynosiło 2 -17 µIU/mL ( 0,08 - 0,7 ng/mL ). 
 
12. CHARAKTERYSTYKA TESTU 
12.1. Precyzja testu 
 Zmienność wewnątrzseryjna :10 próbek testowano 30 razy zestawem tej samej serii. Oznaczano wolną i immunoreaktywną insulinę. 
Wyniki  przedstawia tabela: 
 
 
 
 
 
 
 

Insulin Konzentration ( µUI/mL ) 1 10 100 

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

5 
0 

B
/T

- B
0/

T 
(%

) 
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 Insulina  immunoreaktywna   Insulina  wolna 
N° Średnia wartość  

(µIU/mL) 
Odchylenie standardowe  

(µIU/mL) 
CV (%)  N° Średnia wartość  

(µIU/mL) 
Odchylenie standardowe 

(µIU/mL) 
CV (%) 

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 

 
Zmienność międzyseryjna : 10 próbek oznaczano poczwórnie w 10 różnych seriach, używano trzech partii znaczników w różnym 
okresie po znakowaniu. Testy wykonywały trzy laborantki. Wyniki przedstawia tabela: 
 

 Insulina immunoreaktywna   Insulina wolna 
N° Średnia wartość 

(µIU/mL) 
Odchylenie standardowe  

(µIU/mL) 
CV (%)  N° Średnia wartość  

(µIU/mL) 
Odchylenie standardowe 

(µIU/mL) 
CV (%) 

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.  Dokładność  
a) Test odzysku: do trzech próbek pacjentów bez przeciwciał 
przeciw insulinie dodano różne określone ilości ludzkiej insuliny. 

N° Dodana 
insulina 
(µIU/mL) 

Spodziewan
a wartość 
(µIU/mL) 

Otrzymana 
wartość 
(µIU/mL) 

Odzysk 
(%) 

E1 0 - 3 - 
 5 8 7,7 96 
 25 28 26 93 
 100 103 96 93 

E2 0 - 40 - 
 5 45 48 107 
 25 65 65 100 
 100 140 128 91 

E3 0 - 115 - 
 5 120 121 101 
 25 140 138 99 
 100 215 215 100 

 
 
 
c) Oszacowanie potencjalnego efektu Hooḱa 
Dane wskazują, że efekt Hooḱ a nie występuje aż do stężenia insuliny 
60 000 µIU /mL . 
 

 
 
 

b) Test rozcieńczenia: trzy próbki pacjentów bez 
przeciwciał przeciw insulinie rozcieńczono standardem S0.  

N° Rozcieńczenie  Spodziewana 
wartość 
(µIU/mL) 

Otrzymana 
wartość 
(µIU/mL) 

Odzysk 
(%) 

E1 - - 35 - 
 1/2 17,5 17,6 101 
 1/5 7 7,.6 109 
 1/10 3,5 3,7 106 

E2 - - 50 - 
 1/2 25 23,8 95 
 1/5 10 10,9 109 
 1/10 5 5,8 116 

E3 - - 388 - 
 1/2 194 194 100 
 1/5 78 84 108 
 1/10 39 46 118 

 
 
 
d) Wpływ miana przeciwciał przeciw insulinie na stosunek 
wolnej insuliny do immunoreaktywnej insuliny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga : Miano  przeciwciał przeciw insulinie oznaczono zestawem 
ANTI -INSULIN RIA PASTEUR 
Przedstawione dane wskazują na ważność oznaczania wolnej insuliny 
w surowicach zawierających przeciwciała przeciw insulinie. 
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12.3. Specyficzność  testu 

 Reakcja krzyżowa  (%) 
Insulin wieprzowa  100 
Insulina wolowa  100 
Insulin szczurza  < 0,03 
Ludzka proinsulina < 0,0001 
Split 32-33 proinsuliny < 0,0004 
Split 65-66 proinsuliny 100 
Des 31,32 proinsuliny < 0,0004 
Des 64,65 proinsuliny 100 
C-peptyd < 0,003 
Glukagon < 0,0001 

 
 
12.4. Granica oznaczenia 
Granica oznaczenia, definiowana jest jako najmniejsze oznaczalne stężenie insuliny istotnie różniące się od wartości zero (z 95% 
przedziałem ufności). Wartość ta dla testu wynosi 0,2 µIU/mL ( 8 pg/mL ). 
 
12.5. Resultaty mają być między 
0,2 – 500 µUI/mL 
 
12.6. zakłócenia 
Brak ingerencji w bilirubiny, hemoglobiny i trójglicerydów, mierzona do odpowiedniego stężenia równe 250 mg/L, 10 g/L i 20 g/L 
zaobserwowano. 
BI-INS-IRMA zestaw jest chroniony przed heterophilic przeciwciał. Jednakże nie możemy zagwarantować, że pokrywa jest zakończona. 
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