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JEDINEČNÁ VLASTNOSŤ
Keď uvidíte tento symbol, budete
vedieť, že ide o jedinečnú vlastnost’
daného produktu Randox.

ŠPECIALIZOVANÝ PRODUKT
Keď uvidíte tento symbol, budete
vedieť, že spoločnosť Randox ako
jedna z mála na trhu ponúka takýto
automatizovaný biochemický test.

ÚVOD

ÚVOD KU KARDIOLOGICKÉMU
A LIPIDOVÉMU TESTOVANIU SPOLOČNOSTI RANDOX
Neustále rastie potreba zaistiť rozsiahlejšiu analýzu lipidov, aby bolo
možné skutočne identiﬁkovať riziko kardiovaskulárnych ochorení
v kategórii primárneho i sekundárneho rizika a poskytnúť tak potrebné
nástroje na prevenciu a zníženie rizík. Spoločnosť Randox ponúka
komplexný sortiment kardiologických analýz, vrátane výkonných činidiel
na detekciu konvenčných rizikových faktorov i nové biomarkery spojené
s ďalšími rizikami.

U OSÔB MLADŠÍCH
AKO 70 ROKOV SÚ
CVD ZODPOVEDNÉ
ZA 39 % VŠETKÝCH
ÚMRTÍ SPÔSOBENÝCH
NEPRENOSNÝMI
CHOROBAMI (NCD).

“

LIPOPROTEÍNOVÉ SUBFRAKCIE

“

Denzita (hustota)

- Svetová federácia srdca, 2017
VLDL

LDL

HDL

Priemer

Nízka denzita
HDL

Veľké
HDL

Nízka denzita
LDL

Veľké
plávajúce LDL

Jedná sa iba o vizuálne zobrazenie, ktoré nezodpovedá mierke.
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HDL CHOLESTEROL
Hlavné vlastnosti produktu Randox HDL Cholesterol

Klinický význam

• JV Výborná metodika "clearance method" – zaisťuje skutočne
presné výsledky i u abnormálnych vzoriek.

Lipoproteíny s vysokou denzitou (HDL) sú jednou z hlavných tried
plazmatických lipoproteínov. HDL je často označovaný za „dobrý
cholesterol“, keďže prenáša cholesterol z tkanív do pečene, odkiaľ
sa z tela odstraňuje. Vysoké hladiny HDL môžu znížiť riziko vzniku
srdcových ochorení.

Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Široký rozsah merania – 0,189–3,73 mmol/l na meranie
klinicky dôležitých výsledkov
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických

•
•
•

Výkonnost’ u diskrepantných vzoriek pacientov

analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox HDL Cholesterol
v najrôznejších systémoch

JV

Obr. 1 nižšie porovnáva "clearance method" spoločnosti Randox
a dve ďalšie metódy priameho maskovania s referenčnou metódou
ultracentrifugácie u dvoch abnormálnych vzoriek.
Výsledky porovnania "clearance method" spoločnosti Randox
a ultracentrifugácie sú priaznivé.
Avšak dve ďalšie komerčne dostupné metódy priameho maskovania
významne podhodnocujú koncentráciu HDL.

Výhody "clearance method" spoločnosti Randox

Aj keď mnoho priamych metód merania HDL funguje dobre
u normálnych vzoriek, vykazujú zníženú špecifickosť a často
podhodnocujú koncentráciu HDL cholesterolu vo vzorkách
obsahujúcich abnormálne lipoproteíny, napr. vzorkách od pacientov
so zvýšenými hladinami triacylglycerolov alebo poškodením pečene.
"Clearance method" spoločnosti Randox ponúka lepší výkon než tieto
Ultracentrifugation
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Obr. 1 "Clearance method" spoločnosti Randox v porovnaní s metódami priameho maskovania.1
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Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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Obr. 2 Špeciﬁckosť testu "clearance method"
spoločnosti Randox pre HDL cholesterol

60
LDL

Špecifickosť testu "clearance method" spoločnosti
Randox pre HDL bola overená v porovnaní
s gélovou filtráciou. Obr. 2 znázorňuje špecifickosť
"clearance method" spoločnosti Randox pre HDL
cholesterol. Naša súprava reaguje iba s frakciami HDL
separovanými gélovou filtráciou.
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Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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LDL CHOLESTEROL
Hlavné vlastnosti produktu Randox LDL Cholesterol
•

Výborná metodika "clearance method" – zaisťuje skutočne
presné výsledky

•

Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Široký rozsah merania – 0,189–22,2 mmol/l na meranie
klinicky dôležitých výsledkov
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických

•

JV

JV

analyzátorov - obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje, čo
uľahčuje používanie testu Randox LDL Cholesterol v najrôznejších
systémoch
Výhody metódy "clearance method" spoločnosti Randox

Nevyžaduje žiadnu predchádzajúcu Úpravu vzorky – Činidlá
a pufrovací systém používané vo väčšine komerčne dostupných
testov LDL s “clearance method" poskytujú rôzne výsledky, čo
vedie k rozdielom vo výkone testu. Priamy test LDL cholesterolu
spoločnosti Randox nevyžaduje žiadne predchádzajúce ošetrenie
vzorky a vykazuje excelentnú koreláciu s metódami ultracentrifugácie
i precipitácie.

Excelentná presnosť – Náš test LDL si zachováva presnosť i pri
vzorkách s vysokými hladinami triacylglycerolov.
Minimálna interferencia – Pokročilé zloženie našich činidiel
umožňuje rýchle vyčistenie turbidity, čo zaisťuje minimálnu
interferenciu zo vzoriek pacientov.
Nevykazuje nepresnosti vychádzajúce z Friedewaldovej rovnice –
ktorá je presná iba v prípade, že hladiny triacylglycerolov <400 mg/dl,
ak nie sú prítomné chylomikróny a vzorka neobsahuje beta-VLDL.

Klinický význam
LDL cholesterol je často označovaný ako „zlý cholesterol“. Prenáša
cholesterol do tkanív a je spojený so vznikom aterosklerotických
lézií. Presné meranie LDL cholesterolu má teda zásadný význam
v terapiách zameraných na zníženie hladín lipidov s cieľom zabrániť
ateroskleróze alebo znížiť jej postup a zabrániť ruptúre plakov.

TG >400 mg/dl

Obr. 3 Nesprávny odhad LDL metódou výpočtu so zvyšujúcimi sa hladinami triacylglycerolov
% nesprávneho odhadu LDL výpočtom
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Obrázok znázorňuje nesprávny odhad hladiny LDL cholesterolu podľa Friedewaldovej rovnice pri rastúcich hladinách triacylglycerolov a ukazuje, ako
"clearance method" spoločnosti Randox ponúka lepší výkon.

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25

Obr. 4 Špeciﬁckosť testu
"clearance method" spoločnosti
Randox pre LDL cholesterol
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Špecifickosť testu "clearance method"
spoločnosti Randox pre LDL
bola overená v porovnaní s gélovou
filtráciou. Obr. 4 znázorňuje špecifickosť
"clearance method" spoločnosti
Randox pre LDL cholesterol. Naša
súprava reaguje iba s frakciami LDL
separovanými gélovou filtráciou.
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% of samples misestimated by more than 10%
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Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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Triacylglyceroly:
odporúčané
hladiny menej ako

1,7 mmol/l

Cholesterol:
odporúčané
hladiny menej ako

5,0 mmol/l

CHOLESTEROL (CELKOVÝ)

TRIACYLGLYCEROLY

Hlavné vlastnosti produktu Randox Cholesterol

Hlavné vlastnosti produktu Randox Triglycerides

•

K dispozícii široký sortiment súprav – každé laboratórium si
tak nájde súpravu podľa vlastných potrieb
Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné a jednoduché
použitie
Štandardy súčasťou manuálnych súprav – pre pohodlie
používateľov (určené iba pre manuálne a poloautomatické
použitie)
Široký rozsah merania – 0,865–16,6 mmol/l na meranie klinicky
dôležitých výsledkov
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických

•

analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox Cholesterol v najrôznejších
systémoch
Metóda CHOD-PAP

•
•
•

•

•

K dispozícii široký sortiment veľkostí a formátov súpravy –
široký výber a minimálny odpad činidiel

•
•

•

K dispozícii tekutá aj lyoﬁlizovaná forma – väčší výber
Štandardy súčasťou manuálnych súprav – pre pohodlie
používateľov (určené iba pre manuálne a poloautomatické
použitie)
Široký rozsah merania – 0,134-12,7 mmol/l na meranie klinicky
dôležitých výsledkov
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických

•

analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje, čo
uľahčuje používanie testu Randox Triglycerides v najrôznejších
systémoch
Metóda GPO-PAP

•

Klinický význam

Klinický význam
Celkový cholesterol meria všetky podtriedy lipoproteínov s cieľom
stanoviť hladinu celkového cholesterolu pacienta. Vysoké hladiny
cholesterolu v krvi sú spojené s aterosklerózou a zvýšeným rizikom
srdcových ochorení. Testovanie celkového cholesterolu teda hrá
zásadnú rolu v preventívnej zdravotnej starostlivosti. Americký národný
program vzdelávania o cholesterole (NCEP) i Európska kardiologická
spoločnosť (ESC) odporúčajú hladiny nižšie ako 5 mmol/l.

Vysoké hladiny triacylglycerolov zvyšujú aterogenicitu HDL a LDL
cholesterolu. Za vhodné sú považované koncentrácie triacylglycerolov
nižšie ako 1,7 mmol/l. Hladiny vyššie ako uvedená hodnota sú spojené
so zvýšeným rizikom srdcových ochorení, ale aj diabetom typu 2,
ochoreniami obličiek, hypotyreózou a pankreatitídou.

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25

sLDL CHOLESTEROL 09

ŠP

CHOLESTEROL S MALÝMI
DENZNÝMI LDL ČASTICAMI
(sLDL)

Obr. 5 Korelácia ultracentrifugácie a metódy Seiken5

100

Až donedávna boli primárne metódy hodnotenia sLDL pacienta
založené na technikách ako ultracentrifugácia a elektroforéza.
Obe sú však extrémne prácne a náročné na čas. 3 sLDL je teraz
možné hodnotiť v rutinnom biochemickom laboratóriu pomocou
imunoturbidimetrického testu spoločnosti Randox.
•

•

•

•

Randox sLDL používa metódu “Denka Seiken” – ktorá
poskytuje výsledky za 10 minút. Zahŕňa dva hlavné reakčné
kroky založené na prítomnosti surfaktantov a enzýmov, ktoré
selektívne reagujú s určitými skupinami lipoproteínov.
Automatizovaný test sLDL spoločnosti Randox veľmi dobre
koreluje s metódou zlatého štandardu – ultracentrifugáciou
znázornenou na obr. 5
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum
automatizovaných biochemických analyzátorov – obsahujú
podrobné nastavenia pre konkrétne prístroje, čo uľahčuje
používanie testu Randox sLDL v najrôznejších systémoch
Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné

sd LDL-C „SEIKEN“ (mg/dl)

Hlavné vlastnosti produktu Randox sLDL Cholesterol
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64 VZORIEK OD ZDRAVÝCH ĽUDÍ, DEKOMPENZOVANÝCH
A DIABETICKÝCH PACIENTOV

a jednoduché použitie

Obr. 6 Typy pacientov, u ktorých je vhodné otestovať sLDL
Klinický význam
Malé denzné LDL častice predstavujú podtyp LDL cholesterolu.
Existujú dva hlavné typy LDL, ktoré sa líšia veľkosťou, genetickými
charakteristikami a príjmom lipidov zo stravy, v rozsahu od
malých a denzných po veľké a plávajúce LDL. Všetky LDL častice
zaisťujú transport triacylglycerolov a cholesterolu do tkanív, ale ich
aterogenita závisí od veľkosti. Menšie častice, ako napríklad sLDL,
ľahšie vnikajú do vnútornej steny artérií a sú náchylnejšie na oxidáciu.
Výskum ukazuje, že osoby s prevahou sLDL majú trojnásobne vyššie
riziko infarktu myokardu (IM).4 Zvýšené hladiny sLDL sú spôsobené
sedavým životným štýlom, stravou s vysokým obsahom nasýtených
tukov, inzulínovou rezistenciou, prediabetom a geneticky. Meranie
sLDL umožňuje lekárovi získať komplexnejší pohľad na lipidové
rizikové faktory a zodpovedajúcim spôsobom upraviť liečbu.

ABDOMINÁLNA OBEZITA
PACIENTI NA TERAPII STATÍNOM
EKVIVALENT CVD RIZIKA
PREDIABETES ALEBO METABOLICKÝ SYNDRÓM
HYPERTENZIA
VYSOKÁ HLADINA TRIACYLGLYCEROLOV
DIABETES TYPU 2
NÍZKA HLADINA HDL-C

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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LIPOPROTEÍN (a) (Lp(a))
Tradičné problémy spojené s meraním Lp(a)
Širšie použitie Lp(a) ako nezávislého rizikového faktoru pre vznik
kardiovaskulárnych chorôb bolo až do nedávna obmedzené
nedostatkom medzinárodne prijímanej štandardizácie
a skutočnosťou, že mnoho komerčných metód Lp(a) je spojených
s chybou merania podľa veľkosti apo(a), čo môže viesť k nesprávnej
klasifikácii pacientov.
Veľkosť heterogenity Apo(a) v rozličnej miere ovplyvňuje výsledky
mnohých komerčne dostupných súprav na testovanie Lp(a). Môže
to viesť k podhodnoteniu hladiny Lp(a) vo vzorkách obsahujúcich
molekuly apo(a) menšie než použité v kalibrátore testu a naopak
nadhodnoteniu koncentrácie u vzoriek obsahujúcich väčšie
častice apo(a).

“
RODINNÁ
ANAMNÉZA
PREDČASNÝCH
CVD JE RIZIKOVÝ
FAKTOR ZVÝŠENÉHO
Lp(a)8

Kritéria na prekonanie problémov spojených s meraním Lp(a)
IFCC –
Pracovná skupina Medzinárodnej federácie klinickej chémie
(IFCC) pre Lp(a) odporúča, aby laboratória používali testy, ktoré
nevykazujú chybu merania spojenú s chybou veľkosti apo(a), aby sa
minimalizovalo potenciálne riziko nesprávnej klasifikácie pacientov
s koronárnym srdcovým ochorením.
Nadácia pre lipoproteín(a) –
Nadácia pre lipoproteín Lp(a) odkazuje v odporúčaniach pre najlepší
test Lp(a) na publikáciu Marcovina a Albers (2016)6. Táto štúdia
prináša nasledujúce závery:
– K dispozícii sú robustné testy založené na metóde Denka, ktoré
poskytujú hodnoty v nanomóloch na liter (nmol/l) a sú napojené na
referenčný materiál WHO/IFCC
– 5-bodové kalibrátory s cieľovými hodnotami priradenými podľa
presnosti minimalizujú citlivosť na veľkosť apo(a)
– Na požiadanie by mali výrobcovia poskytnúť certifikát vyhodnotenia
šarže kalibrátora a činidla so súvisiacimi dátumami spotreby

Randox Lp(a)
•JV Randox Lp(a) je jeden z mála testov na trhu využívajúcich
metódu schopnú detegovať nemennú súčasť molekuly Lp(a),
vďaka čomu vykazuje len minimálne odchýlky v závislosti od
veľkosti molekuly – to je zárukou presnejších a konzistentnejších výsledkov. Súprava Randox Lp(a) je štandardizovaná na
referenčný materiál SRM 2B organizácie WHO/IFCC a dosahuje
najlepší súlad s referenčnou metódou ELISA.
•JV Balenie obsahuje päť koncentrácií kalibrátorov s presne
priradenými cieľovými hodnotami – ktoré presne zodpovedajú
heterogénnosti izoforiem vyskytujúcich sa u bežnej populácie
•
Na vyžiadanie k dispozícii s hodnotami v jednotkách nmol/l
•
Vysoko citlivá a špeciﬁcká – metóda stanovenia Lp(a) v sére
a plazme
•
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú podrobné nastavenia pre konkrétne
prístroje, čo uľahčuje používanie testu Randox Lp(a)
v najrôznejších systémoch
•
Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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Klinický význam
Veľkosť proteínu apo(a) je určená geneticky a významne sa
líši. Hladiny Lp(a) tak môžu u jednotlivých osôb kolísať až
1000-násobne.7 V poslednej dobe došlo k významným pokrokom
v chápaní Lp(a) a jeho kauzálnej role v predčasných CVD.
Zvýšené hladiny Lp(a) sú masÍvne a špecificky spojené so zvýšeným
rizikom CVD.
Ďalšie riziká
•
V kombinácii s inými testami môže hladina Lp(a) poskytnúť
ďalšie informácie o rizikových faktoch rozvoja kardiovaskulárnych
chorôb u pacienta.
•
Test je obzvlášť vhodný na stanovenie rizika kardiovaskulárnych
chorôb (CVD) u špecifických populácií vzhľadom na etnické rozdiely.
•
Prediktívna hodnota Lp(a) je nezávislá na hladine LDL, non-HDL
a prítomnosti iných rizikových faktorov CVD.
•
Hladiny Lp(a), podobne ako zvýšené hladiny LDL, sú kauzálne
spojené s predčasným rozvojom aterosklerózy a CVD.

Opakované merania sú potrebné iba za predpokladu, že bola
zahájená liečba na základe vysokých hladín Lp(a) s cieľom vyhodnotiť
terapeutickú odpoveď.
Panel konsenzu EAS
Dôkazy jasne potvrdzujú Lp(a) ako prioritu pre redukciu kardiovaskulárneho rizika presahujúcu riziko spojené s LDL cholesterolom.
Lekári by mali zvážiť skríning nielen u pacientov so stredným alebo
vysokým rizikom srdcových chorôb, ale aj u pacientov s rekurentnými
srdcovými chorobami liečených statínom.

Odporúčania pre klinický význam
Európske odporúčania pre liečbu dyslipidémie
Lp(a) je vhodné stanoviť u osôb so suspektným vyšším rizikom
CVD alebo so silnou rodinnou anamnézou predčasných CVD.
Odporúčania uvádzajú hodnotu Lp(a) ~<50 mg/dl ako prioritu liečby
po maximálnej terapeutickej kompenzácii LDL cholesterolu.
Európska spoločnosť pre aterosklerózu8
Európska spoločnosť pre aterosklerózu navrhuje jedenkrát zmerať
Lp(a) u všetkých osôb so stredným alebo vysokým rizikom CVD/
CHD, ktoré majú nasledujúce:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Predčasné CVD
Rodinná hypercholesterolémia
Rodinná anamnéza predčasných CVD a/alebo
zvýšeného Lp(a)
Rekurentné CVD navzdory liečbe statínom
≥3% 10-ročné riziko fatálneho CVD podľa Európskych
odporúčaní.
≥10% 10-ročné riziko fatálnych a/alebo nefatálnych
CVD podľa odporúčaní USA.
Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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APOLIPOPROTEÍN A-I

APOLIPOPROTEÍN A-II

Hlavné vlastnosti produktu Randox Apolipoprotein A-I

Hlavné vlastnosti produktu Randox Apolipoprotein A-II

•
•
•
•

Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Široký rozsah merania – 6,50-233 mg/dl na meranie klinicky
dôležitých výsledkov
Obmedzená interferencia – bilirubínu, hemoglobínu, prípravku
Intralipid® a triacylglycerolov, čo zaručuje presnejšie výsledky
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických

•
•
•
•

analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox Apolipoprotein A-I
v najrôznejších systémoch

Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Široký rozsah merania – 6,75-61,1 mg/dl na meranie klinicky
dôležitých výsledkov
Obmedzená interferencia – bilirubínu, hemoglobínu, prípravku
Intralipid® a triacylglycerolov, čo zaručuje presnejšie výsledky
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox Apolipoprotein A-II
v najrôznejších systémoch.

Klinický význam

Klinický význam

Apolipoproteín A-I je jednou z hlavných proteínových foriem
v lipoproteínoch s vysokou denzitou (HDL). Hlavnou úlohou
apolipoproteínu A-I je aktivácia lecitín-cholesterol-acyltransferázy
(LCAT) a záchyt a odstraňovanie voľného cholesterolu
z extrahepatálnych tkanív – tento proces sa nazýva reverzný
transport cholesterolu. Apolipoproteín A-I sa preto môže popisovať
ako neaterogénny, s inverzným vzťahom ku kardiovaskulárnemu riziku.

Apolipoproteín A-II je hlavnou zložkou častíc lipoproteínov s vysokou
hustotou (HDL) a zohráva dôležitú úlohu pri reverznom transporte
cholesterolu a pri metabolizme lipidov. Zvýšená tvorba apolipoproteínu
A-II podporuje aterosklerózu prostredníctvom znižovania pomeru
anti-aterogénneho HDL s obsahom apolipoproteínu A-I.

Štúdie ukázali, že medzi apolipoproteínom A-I a koronárnou
chorobou srdca (CAD) existuje obrátený vzťah. Apolipoproteín B
má priamy vzťah s CAD. Pacienti s CAD majú vo všeobecnosti znížené
hladiny apolipoproteínu A-I a zvýšené hladiny apolipoproteínu B.

APOLIPOPROTEÍN B
Hlavné vlastnosti produktu Randox Apolipoprotein B
•
•
•
•

Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Široký rozsah merania – 11,2-184 mg/dl na meranie klinicky
dôležitých výsledkov
Obmedzená interferencia – bilirubínu, hemoglobínu, prípravku
Intralipid® a triacylglycerolov, čo zaručuje presnejšie výsledky
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox Apolipoprotein B
v najrôznejších systémoch

Klinický význam

Zvýšené hladiny
Apo A-1

=

znížené riziko
CVD

Apolipoproteín B je hlavnou formou proteínu v lipoproteínoch
s nízkou denzitou (LDL). Apolipoproteín B vykazuje aterogénne
znaky a je teda užitočný pri hodnotení koronárneho rizika. Zvýšené
hladiny apolipoproteínu B indikujú zvýšené kardiovaskulárne riziko
dokonca aj vtedy, keď sú hladiny celkového a LDL cholesterolu v rámci
normálneho rozmedzia. Vďaka tomu sa jedná o dôležitý marker rizika.
Apolipoproteín B sa často testuje spolu s apolipoproteínom A-I
s cieľom stanoviť pomer apolipoproteínu B / apolipoproteínu A-1,
ktorý je možné použiť ako alternatívu pomeru celkového cholesterolu
/ HDL cholesterolu pri určovaní kardiovaskulárneho rizika.

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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Apo C-II

Apo E

Apo C-III

Všetky spojené s

RIZIKO KARDIOVASKULÁRNYCH CHORÔB
ŠP

APOLIPOPROTEÍN C-II

Hlavné vlastnosti produktu Randox Apolipoprotein C-II
Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Vynikajúca citlivosť – 1,48 mg/dl; záruka schopnosti detegovať
aj veľmi nízke hladiny apo C-II
Obmedzená interferencia – bilirubínu, hemoglobínu, prípravku
Intralipid® a triacylglycerolov, čo zaručuje presnejšie výsledky
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických

•
•
•
•

analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox Apolipoprotein C-II
v najrôznejších systémoch

Klinický význam
Inhibíciou lipoproteínovej lipázy reguluje apolipoproteín C-III
vychytávanie lipoproteínov bohatých na triacylglyceroly proteínom
súvisiacim s LDL receptorom. Zvýšené hladiny apolipoproteínu C-III
bývajú spojené s primárnou aj sekundárnou hypertriacylglycerolémiou.
Preukázalo sa, že geneticky podmienený deficit apolipoproteínu C-III
u ľudí až 7-násobne zvyšuje rýchlosť vychytávania triacylglycerolov
z plazmy. Vyššie hladiny apolipoproteínu C-III sa zaznamenali pri mnohých
patologických stavoch vrátane diabetu 2. typu, hyperbilirubinémie,
renálnej nedostatočnosti a zníženej funkcie štítnej žľazy. Medzi faktory,
ktoré môžu ovplyvňovať hladiny apolipoproteínu C-III, patrí pohlavie, vek,
menopauza a genetický polymorfizmus génu pre apolipoproteín C-III.

ŠP

Klinický význam
Deficit apolipoproteínu C-II môže u pacientov viesť k
hypertriglyceridémii. Z toho dôvodu je meranie hladiny
apolipoproteínu C-II možné použiť ako pomôcku pri hodnotení rizika
kardiovaskulárnych chorôb. U pacientov s deficitom apolipoproteínu C-II
sa vyskytuje chylomikronémia, xantómy a recidivujúca pankreatitída.

ŠP

APOLIPOPROTEÍN C-III

Hlavné vlastnosti produktu Randox Apolipoprotein C-II
•
•

•
•

Tekuté činidlá pripravené na použitie – ponúka pohodlné
a jednoduché použitie
Vynikajúca linearita – 21,7 mg/dl. Horná hranica normálneho
rozsahu apo C-III je približne 9,5 mg/dl, čiže test Randox dokáže
pohodlne detegovať zvýšené, potenciálne škodlivé hladiny Apo
C-III
Obmedzená interferencia – bilirubínu, hemoglobínu, prípravku
Intralipid® a triacylglycerolov, čo zaručuje presnejšie výsledky
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox Apolipoprotein C-III
v najrôznejších systémoch

APOLIPOPROTEÍN E

Hlavné vlastnosti produktu Randox Apolipoprotein E
•
•
•
•

Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Široký rozsah merania – 1,04-12,3 mg/dl na meranie klinicky
dôležitých výsledkov
Obmedzená interferencia – bilirubínu, hemoglobínu, prípravku
Intralipid® a triacylglycerolov, čo zaručuje presnejšie výsledky
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox Apolipoprotein E
v najrôznejších systémoch

Klinický význam
Apolipoproteín E je aminokyselina, ktorá má mnohé funkcie, vrátane
transportu triacylglycerolov do pečene a distribúcie cholesterolu
v bunkách.
Deficit apolipoproteínu E spôsobuje vysokú hladinu cholesterolu
a triacylglycerolov v sére, čo vedie k predčasnej ateroskleróze.
Koncentráciu Apo E môže ovplyvňovať niekoľko faktorov vrátane
genetického polymorfizmu, užívania perorálnej antikoncepcie,
puberty, BMI a veku.

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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ŠP

HDL3 CHOLESTEROL

Čo je HDL3 cholesterol?

Vysoká
HDL3-C

NOVÉ!

HDL zahŕňa niekoľko podtried častíc, ktoré sa od seba líšia veľkosťou,
hustotou a zložením. Podľa súčasných poznatkov zohrávajú tieto
podtriedy HDL dôležitú úlohu v progresii a regresii aterosklerózy.
HDL3-C je menšia a denznejšia subfrakcia HDL častice.
Štandardné testy na hladinu cholesterolu, HDL, LDL
a triacylglycerolov sú schopné detegovať iba približne 20 % všetkých
pacientov s ischemickou chorobou srdca (CAD). Ostatných
80 % je možné identifikovať iba na základe odlíšenia podskupín
a podrobnejšieho testovania lipidov.

Klinický význam
HDL je vychytávač cholesterolu v arteriálnej stene. Ak je hladina
HDL3 príliš nízka, znižuje sa schopnosť odstraňovať tento
cholesterol. Z toho dôvodu je vo všeobecnosti uznávaná nepriama
korelácia medzi HDL3-C a rizikom CVD, čo dokazuje niekoľko
nedávnych kľúčových publikácií:
1. Podtrieda HDL3 môže byť primárne zodpovedná za inverzné
spojenie HDL-C a kardiovaskulárnych chorôb. (Albers et. al, 2016)9
Cieľom tejto sekundárnej analýzy bolo stanoviť hladiny cholesterolu
v podtriedach HDL (HDL2-C a HDL3-C), sdLDL-C a LDL-TG
na východiskovej úrovni i vzťahu medzi týmito úrovňami
a kardiovaskulárnymi výstupmi. Analýzy vychádzajú z údajov 3 094
účastníkov štúdie, ktorí už mali pred zaradením nasadený statín.
Výsledky tejto sekundárnej analýzy štúdie AIM-HIGH ukazujú, že
hladiny HDL3-C, ale nie iných lipoproteínových frakcií, sú schopné
predvídať kardiovaskulárne príhody, čo dokladá, že podtrieda HDL3
môže byť primárne zodpovedná za inverzné spojenie HDL-C
a kardiovaskulárnych chorôb.

V spolupráci sme analyzovali údaje z dvoch komplementárnych
prospektívnych testovacích skupín: štúdia TRIUMPH 2 465 pacientov
s akútnym IM a štúdia IHCC s 2 414 pacientmi, ktorí podstúpili
koronárnu angiografiu.

znížené
riziko CVD

V sekundárnej prevencii je zvýšené riziko dlhodobých závažných klinických
príhod spojené s nízkou hladinou HDL3-C, ale nie HDL-2 alebo HDL-C,
čo zdôrazňuje potenciálnu hodnotu nižšej klasifikácie HDL-C.
3. Hladiny menších, denznejších HDL3-C sú primárne zodpovedné za
inverzné spojenie medzi HDL-C a príhodami koronárneho ochorenia
srdca (CHD) v tejto rozmanitej skupine subjektov primárnej
prevencie. (Joshi et. al, 2016)11
Cieľom bolo objasniť spojenia podtried HDL-C s CHD príhodami v dvoch
veľkých testovacích skupinách primárnej prevencie.
Zmerali sme cholesterol na začiatku v dvoch hlavných subfrakciách HDL
(HDL2 a HDL3) u 4 114 Afroamerických účastníkov z Jacksonovej
kardiologickej štúdie a 818 hlavne bielych účastníkov z testovacej skupiny
Framinham Offspring.
Hladiny menších, denznejších HDL3-C sú primárne zodpovedné za
inverzné spojenie medzi HDL-C a CHD príhodami v tejto rozmanitej
skupine subjektov primárnej prevencie.

Randox HDL3 Cholesterol
•
•

•
•
•

2. V sekundárnej prevencii je zvýšené riziko dlhodobých závažných
klinických príhod spojené s nízkou hladinou HDL3-C, ale nie HDL-2
alebo HDL-C, čo zdôrazňuje potenciálnu hodnotu nižšej klasifikácie
HDL-C. (Martin et. al, 2015)10

=

•
•
•
•

Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox HDL3-C v najrôznejších
systémoch
2-krokový postup – vychádzajúci z patentovanej technológie od
Denka Seiken
Stabilita po otvorení 28 dní – pri skladovaní pri teplote od
+2 do +8 °C
K dispozícii sú kontrolné roztoky a kalibrátory HDL3-C –
kompletný balík riešení na testovanie
Rozsah merania 4–60 mg/dl – vhodné na meranie klinicky
dôležitých výsledkov
Vykazuje výbornú koreláciu s konvenčnou metódou
ultracentrifugácie
Umožňuje kvantiﬁkáciu HDL2-C – odčítaním HDL3-C od
celkového HDL-C
Meria celkový HDL3-C

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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ŠP

sPLA2-IIA

UŽ
ČOSKORO OD
SPOLOČNOSTI
RANDOX

Čo je sPLA2-IIA?

•

sPLA2 je skupina prozápalových enzýmov spojených so vznikom
a destabilizáciou aterosklerotických plakov. Expresia proteínu sPLA2
zvyšuje vznik aterosklerotických lézií. IIA je dominantnou izoformou
v aktivite sPLA2.

sPLA2-IIA je kardiovaskulárny biomarker napomáhajúci pri predikcii
koronárneho rizika a prognóze pacientov v rôznych kardiálnych
rizikových skupinách. Jedná sa o silný prediktor nepriaznivých
výsledkov, vrátane CVD, infarktu myokardu, mozgového infarktu
a srdcového zlyhania.

Závery z kľúčových publikácií:

•

•
•

Klinický význam

•

•

sPLA2 poskytuje nezávislé prognostické informácie presahujúce
stanovené rizikové markery u pacientov so stabilnou CAD12
Silné spojenie pozorované medzi zvyšujúcimi sa hladinami sPLA2
a rizikom srdcového zlyhania – subjekty v najvyššom kvartile mali pri
sledovaní takmer 3-násobne vyšši výskyt srdcového zlyhania12

Osoby s hladinami sPLA2 v najvyššom kvartile mali o 58 % vyššie
riziko úmrtia z kardiovaskulárnych príčin, IM alebo mozgového
infarktu (nezávisle na známych rizikových faktoroch)12
Aktivita sPLA2, nie však LpPLA2 bola spojená s aterosklerózou
a zvýšeným rizikom úmrtia bez ohľadu na príčinu vo
vzorke starších subjektov a predikovanou mortalitou alebo
rekurentného IM vo vzorke pacientov po IM13
sPLA2 nezávisle predikuje úmrtie v priebehu 16-týždňového
obdobia po akútnom koronárnom syndróme14
Zvýšená koncentrácia množstva a aktivita sPLA2–IIA vykazovali
štatisticky významne zvýšené riziko sekundárnych príhod CVD
nezávisle na rôznych potenciálnych mätúcich faktoroch, vrátane
markerov zápalu, renálnych funkcií a hemodynamickej záťaže, i pri
súbežnej analýze15

Randox sPLA2-IIA
•
•
•
•

Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Imunoturbidimetrická metóda
K dispozícii sú komplementárne kontrolné roztoky a kalibrátory
podľa hodnôt – kompletný balík riešení na testovanie
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum
biochemických analyzátorov – obsahujú nastavenia pre
konkrétne prístroje, čo uľahčuje používanie testu Randox
sPLA2-IIA v najrôznejších systémoch

8 publikácií spolu popisujúcich viac než 13 200 pacientov dokazuje význam sPLA2
v sekundárnej a primárnej prevencii:
Sekundárna prevencia
Aktivita sPLA2

3 738 stabilných pacientov s CHD v štúdii PEACE12
2 587 pacientov s UA alebo akútnym IM v štúdii MIRACL14
1 206 pacientov s CHD v štúdii KAROLA15
1 036 pacientov s akútnymi koronárnymi príhodami v štúdii FAST-MI16,17
446 pacientov s akútnou CAD v štúdii GRACE 18
419 akútnych pacientov v štúdii DIMU-Bichat19

Primárna prevencia
2 797 asymptomatických pacientov v štúdii EPIC-Norfolk20,21
1016 starších pacientov v štúdii PIVUS13

0

1

2

3

4

5

Relatívne riziko kardiovaskulárnych príhod
(upravený pomer rizík, prvý kvartil / tercil vs. posledný kvartil / tercil)
Upravené na tradičné rizikové faktory, terapie a biomarkery (ak dostupné)

Ak máte záujem o registráciu aktualizácií o sPLA2-IIA, kontaktujte nás e-mailom na adrese reagents@randox.com
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HOMOCYSTEÍN

VYSOKO SENZITÍVNY TEST CRP

Hlavné vlastnosti produktu Randox Homocysteine

Hlavné vlastnosti produktu Randox High Sensitivity CRP

•
JV

JV
•
•

•
•

Dvojdielna tekutá súprava činidiel pripravená na použitie –
optimálne pohodlie
Obmedzená interferencia – bilirubínu, hemoglobínu, prípravku
Intralipid® a triacylglycerolov, čo zaručuje presnejšie výsledky
Súprava obsahuje kalibrátor – pre pohodlie zákazníkov
Široké rozmedzie merania – 1,7–47,9 μmol/l. Normálne
rozmedzie pre homocysteín je približne 5–20 μmol/l. Test
spoločnosti Randox je teda schopný detegovať abnormálne
hladiny homocysteínu vo vzorke
Excelentná stabilita – 28 dní v analyzátore pri teplote +10 °C,
minimalizuje odpad činidiel
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum
automatizovaných biochemických analyzátorov – obsahujú
nastavenia pre konkrétne prístroje, čo uľahčuje používanie testu
Randox Homocysteine v najrôznejších systémoch

Klinický význam
Hyperhomocyteinémia, zvýšené hladiny homocysteínu, môže
byť spojená so zvýšeným rizikom CVD. Pacienti s chronickými
renálnymi chorobami majú zvýšenú morbiditu a mortalitu kvôli
aterosklerotickým CVD. U týchto pacientov sú často zistené zvýšené
koncentrácie homocysteínu v krvi.

Obr. 7 Odporúčania
AHA / CDC z roku
2006: hladiny hsCRP
vs riziko infarktu
myokardu

•
•
•
•
•

Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Imunoturbidimetrický test na latexových časticiach – zaručuje
vysokú kvalitu testovania
Široký rozsah merania – 0,477-10 mg/l na meranie klinicky
dôležitých výsledkov
Obmedzená interferencia – bilirubínu, hemoglobínu, prípravku
Intralipid® a triacylglycerolov, čo zaručuje presnejšie výsledky
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum
automatizovaných biochemických analyzátorov – obsahujú
nastavenia pre konkrétne prístroje, čo uľahčuje používanie testu
Randox High Sensitivity CRP v najrôznejších systémoch

Klinický význam
Vyhodnotenie rizika – Vysoko senzitívny test CRP (hsCRP), pomáha
spolu s hodnotením lipidov a skórovacími systémami rizika pri
určovaní rizika kardiovaskulárnych chorôb (CVD). Približne polovica
všetkých srdcových infarktov sa objavuje u pacientov, ktorí majú
normálny lipidový profil a na základe tradičných metód odhadovania
rizika sú klasiﬁkovaní ako nízko rizikoví – meranie hsCRP môže
lekárom pomôcť identifikovať tieto osoby skôr. U zdravých
jedincov s hladinami CRP vyššími ako 3 mg/l je 2 až 4-krát vyššia
pravdepodobnosť výskytu srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej
príhody. Je ho možné použiť na vyhodnotenie rizika rekurentnej
srdcovej príhody
Prognóza – Vo vysoko rizikových skupinách existujú indikácie na
možnosť používania CRP ako prognostického nástroja.
Odporúčania – Americká kardiologická asociácia (AHA) a Centrum
pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) odporúča používať test
hsCRP, ktorý je senzitívnejší ukazovateľ rizika CVD ako tradičné testy
CRP a navrhuje odporúčania pre riziká (pozri obr. 7).

Nízke riziko
< 1 mg/l

Priemerné riziko
1–3 mg/l

Vysoké riziko
>3 mg/l

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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ŠP

ADIPONEKTÍN

Hlavné vlastnosti produktu Randox Adiponectin
•
•
•
•
•
•

Automatizovaný test – eliminuje nepohodlie a časovú
náročnosť spojené s tradičným testovaným založeným na ELISA
Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Imunoturbidimetrický test na latexových časticiach – zaručuje
vysokú kvalitu testovania
Široký rozsah merania – na meranie klinicky dôležitých výsledkov
K dispozícii sú komplementárne kontrolné roztoky
a kalibrátory – kompletný balík riešení na testoranie
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje, čo
uľahčuje používanie testu Randox Adiponectin v najrôznejších
systémoch

Kľúčové odkazy
•

•

•
•

Hladiny adiponektínu sú nezávislým prediktorom CHD
u bielych mužov, ktorí spočiatku nemajú CHD. Rastúce hladiny
adiponektínu majú vysokú pozitívnu prediktívnu hodnotu pre
CHD príhody u mužov v budúcnosti22
Nízke plazmatické koncentrácie adiponektínu sú spojené s IM
u osôb mladších než 60 rokov. Táto asociácia zostáva významná
aj po úprave na anamnézu hypertenzie, HDL cholesterol,
fajčenie a BMI23
Nízke hladiny adiponektínu sú spojené so zvýšeným rizikom
novovzniknutej hypertenzie u mužov a postmenopauzálnych žien24
U detí sú sérové hladiny adiponektínu inverzne spojené
s hypertenziou. Nízke hladiny adiponektínu u obéznych
detí i detí s normálnou hmotnosťou sú spojené s vyššou
pravdepodobnosťou hypertenzie25

Klinický význam
Adiponektín je vylučovaný výhradne adipocytmi. Jedná sa
o proteínový hormón s protizápalovými vlastnosťami zvyšujúci
citlivosť na inzulín. Zohráva dôležitú úlohu v niekoľkých
metabolických procesoch, napríklad pri regulácii glukózy alebo
oxidácii mastných kyselín.
Hladiny adiponektínu sú inverzne korelované s množstvom
brušného viscerálneho tuku(AVF), ktoré je preukázaným silným
prediktorom niekoľkých patológií vrátane metabolického
syndrómu, diabetu typu 2, rakoviny a kardiovaskulárnych
chorôb. Je dobre známe, že osoby s nadváhou majú vyššie
riziko týchto ochorení. Body mass index (BMI) (hmotnosť
v kg / výška v m2) je bežnou metódou, podľa ktorej sa určuje
nadváha alebo obezita pacientov. Má však svoje limitácie pri
meraní atlétov a vykazuje odlišnú spoľahlivosť podľa veku,
pohlavia a rasy. Ako také sú hladiny adiponektínu výrazne
spoľahlivejším indikátorom rizikových pacientov.

ADIPONEKTÍN

Tvorba glukózy
Hromadenie tuku

Zápal

Zápal

Adhézia na
Vychytávanie glukózy
Hromadenie tuku

endotelové bunky
Tvorba penových

Výdaj energie

buniek

Ochrana pred inzulínovou rezistenciou, T2DM, CAD
Obr. 8 (Menzaghi et al 2007) Navrhované
užitočné vplyvy adiponektínu26

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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PROTEÍN VIAŽÚCI MASTNÉ
KYSELINY KARDIÁLNEHO
TYPU (H-FABP)

Hlavné vlastnosti produktu Randox H-FABP

H-FABP: Proteín

•

•

•
•
•

Jediný dostupný automatizovaný biochemický test
s označením CE – na trhu pre rutinné stanovenie proteínu
viažúceho mastné kyseliny kardiálneho typu
Výsledky sú k dispozícii rýchlo – obvykle do 14 minút
Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox H-FABP v najrôznejších
systémoch

•

•

viažúci mastné kyseliny kardiálneho typu (H-FABP) je neviazaný
proteín s nízkou molekulárnou hmotnosťou, ktorý sa nachádza
v cytoplazme kardiomyocytov.27
Molekulárna hmotnosť je iba o 15 kDa nižšia než u myoglobínu
(18 kDa), Troponínu I (22 kDa), Troponínu T (37 kDa) a CK-MB
(86 kDa).
H-FABP slúži na intracelulárne vychytávanie mastných kyselín
s dlhým reťazcom do myokardu.

SKORÉ UVOĽNENIE PROTEÍNU PO IM

Ischémia

Nekróza

Endoteliálne
bunky

Endoteliálne
bunky

Kardiomyocyt

Kardiomyocyt

H-FABP
Troponín

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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Prognostická hodnota u ACS

Diagnostická hodnota u ACS

•

•

•

Zvýšený H-FABP je významným prediktorom úmrtia alebo IM
do 1 roku.31
H-FABP poskytuje ďalšie prognostické informácie nezávislé na
Troponíne T, EKG a klinickom vyšetrení.28

•

Konzistentné použitie kombinovaného prístupu, zlepšilo NPV,
negatívny pomer pravdepodobnosti, a pomer rizík.31
Kombinované meranie plazmatického H-FABP a hs-TropT pri
príjme sa zdá byť presnejším prediktorom ACS než samostatný
hs-TropT alebo H-FABP. 32

H-FABP a troponín – optimálna stratégia pre biomarkery
•
•
•

V skorom priebehu po rozvoji bolesti na hrudníku (CPO) ponúkal
H-FABP lepšiu diagnostickú citlivosť pre akútny IM než Troponín.29
Troponín I a H-FABP predstavovali optimálnu kombináciu
biomarkerov pre všetky časové body. 29
Aj u vzoriek odobratých ihneď po príjme do nemocnice
(<24 hodín po CPO) mala kombinácia H-FABP a Troponínu
I lepšiu senzitivitu, špecificitu, PPV a NPV než stratégia
troch markerov.30

Kinetika uvoľnenia

H-FABP pri opakovanom infarkte
cTnT

cTnI

Myo

H-FABP

CK-MB

cTnT

cTnI

Myo

Koncentrácia (µg/l)

Koncentrácia (µg/l)

CK-MB

H-FABP

800
700
600
500
400
300
200
100
0
0

Doba od rozvoja príznakov

•

H-FABP je vysoko špecifický pre srdce – približne 15 až 20-krát
špecifickejší než myoglobín.33
24h
4d
14d
•
Normálna sérová/plazmatická hladina je v porovnaní
s myoglobínom často výrazne nižšia.34
•
Vzhľadom na nízku molekulárnu hmotnosť a cytoplazmatické
rozloženie H-FABP sa po ischemickej epizóde uvoľňuje
extrémne rýchlo – detegovateľný už po 30 minútach.35,36

6

12

18

24

30

36

42

Čas (hodiny od rozvoja príznakov)

•

Okrem toho, rýchly návrat na východiskovú úroveň do 24
hodín ponúka významnú potenciálnu schopnosť u pacientov s
podozrením na opakovaný infarkt namiesto CK-MB.37

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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CK-MB

MYOGLOBÍN

Hlavné vlastnosti produktu Randox CK-MB

Hlavné vlastnosti produktu Randox Myoglobin

•

•

•
•

•

•

K dispozícii široké spektrum veľkostí a formátov súpravy –
zákazníci tak majú na výber, s minimálnym odpadom činidiel
K dispozícii tekuté a lyoﬁlizované možnosti – s cieľom
uspokojiť individuálne požiadavky používateľov
Dostupné činidlá Randox Easy Fit – tieto činidlá sú vhodné
pre široké spektrum analyzátorov vrátane Hitachi 717,
Abbott Architect a radu Beckman Coulter AU. Používajú sa
v kombinácii s validovanými analyzátormi s cieľom zjednodušiť
programovanie
Činidlá Randox Easy Read dostupné pre analyzátory Hitachi
– tieto činidlá sú balené v príslušných fľašiach a označené
čiarovým kódom. Nie sú teda nutné žiadne ďalšie kroky.
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických

•
•
•

Imunoturbidimetrický test na latexových časticiach –
zaručuje vysokú kvalitu testovania
Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Široký rozsah merania 20,1–725 ng/ml – s normálnymi
hladinami myoglobínu <85 ng/ml
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox Myoglobin v najrôznejších
systémoch

analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox CK-MB v najrôznejších
systémoch

DIGOXÍN
Hlavné vlastnosti produktu Randox Digoxin
•
•
•
•

Imunoturbidimetrický test na latexových časticiach –
zaručuje vysokú kvalitu testovania
Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
Excelentná stabilita – 21 dní v analyzátore pri teplote +2 až
+8 °C, minimalizuje odpad činidiel
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje,
čo uľahčuje používanie testu Randox Digoxin v najrôznejších
systémoch

Klinický význam
Digoxín je liek často používaný pri liečbe pacientov so srdcovým
zlyhaním a arytmiami. Zvyšuje silu kontrakcie srdca. Silnejší úder
srdca znamená, že srdce vypudí viac krvi – pomáha tak znížiť
príznaky srdcového zlyhania. Digoxín je takisto schopný regulovať
a spomaľovať srdcovú frekvenciu a je teda užitočný pri určitých
poruchách rytmu.
Keďže sú tieto ochorenia obvykle chronické, sledovanie hladín
digoxínu je pri liečbe pacienta dôležité.

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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až

30 %

pacientov na nízkej dávke
aspirínu má
„rezistenciu“
na aspirín
ŠP

TxBCARDIOTM

Hlavné vlastnosti produktu Randox TxBCardioTM

Klinický význam

•

Aspirín je základom antiagregačnej liečby a bežne sa predpisuje v rámci
primárnej a sekundárnej prevencie kardiovaskulárnych chorôb. Nie všetci
pacienti však na liečbu aspirínom reagujú rovnako, pričom u mnohých stráca
aspirín svoj účinok, čo je jav označovaný aj ako aspirínová rezistencia.

•

•
•
•

Vysoko presná metóda hodnotenia účinnosti terapie
aspirínom – primárnym cieľom liečby aspirínom je TxA2,
ktorý však má veľmi krátky polčas rozpadu, čo sťažuje presné
meranie. V procese degradácie sa TxA2 premieňa na niekoľko
metabolitov, z ktorých najhojnejší je 11dhTxB2. Test Randox
TxBCardio™ meria práve hladinu 11dhTxB2, čo zaručuje
vysokú presnosť analýzy produkcie TxA2 u pacientov
Automatizovaný imunoturbidimetrický test na latexových
časticiach – jednoduché testovanie účinnosti liečby aspirínom
na automatizovaných klinicko-chemických analyzátoroch; nie je
potrebné špeciálne vybavenie
Rýchla analýza s dĺžkou testu len 10 minút –
pre efektívnejšie výsledky
Tekuté činidlá pripravené na použitie – pohodlné
a jednoduché použitie
K dispozícii sú aplikácie pre široké spektrum biochemických
analyzátorov – obsahujú nastavenia pre konkrétne prístroje, čo
uľahčuje používanie testu Randox TxBCardio™ v najrôznejších
systémoch

Klinický výskum ukázal, že pacienti so suboptimálnou odpoveďou na liečbu
aspirínom majú viac ako trojnásobne vyššie riziko úmrtia na infarkt myokardu
alebo cievnu mozgovú príhodu než pacienti s dobrou odpoveďou na takúto
liečbu. Aspirínová „rezistencia“ sa vyskytuje až u 30 % pacientov liečených
malými dávkami aspirínu.
Identifikáciu takýchto pacientov možno výrazne zefektívniť pomocou testu
Randox TxBCardio™. Výsledky testu Randox TxBCardio™ možno využiť
ako základ pre včasný zásah lekára u pacientov s možným zvýšeným rizikom.
Manažment pacienta sa potom môže upraviť zlepšením dodržiavania liečby
pacientom, zvýšením dávok aspirínu alebo skombinovaním liečby s inými
liekmi.

Nedostatočný účinok aspirínu koreluje s vysokou
močovou hladinou 11dhTxB2

Účinok aspirínu koreluje s nízkou močovou
hladinou 11dhTxB2
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Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25
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RANDOX MULTIPLEX
TECHNOLÓGIA BIOCHIP ARRAY
Spoločnosť Randox ponúka diagnostické a výskumné riešenia
používajúce našu inovatívnu technológiu Biochip Array (BAT). BAT
umožňuje testovanie viacerých analytov v biologických vzorkách
s cieľom poskytnúť kompletný profil pacienta z jednej vzorky, čo
umožňuje rýchlu a presnú diagnostiku.
Biočip funguje ako reakčná nádoba pevnej fázy, v ktorej sú biočipy
predvyrobené s diskrétnymi testovacími oblasťami (DTR); na každú
priestorovo odlišnú DTR je naviazaná odlišná protilátka/oligonukleotid.
Na jeden biočip je možné zoradiť až 49 individuálnych DTR, pričom jeden
biočip na vzorku postačí na súčasné vytvorenie niekoľkých výsledkov.

TESTY NA FAMILIÁRNU
HYPERCHOLESTEROLÉMIU
(FH) I A II
Kľúčové funkcie
•
•
•

Rýchly obrat ~3 hodín od extrakcie genomickej DNA po
výsledok
Vzorky je možné hodnotiť v malých skupinách (3 biočipy) s iba
20 ng genomickej DNA na test
Ideálny protokol pre rýchle kaskádové testovanie členov rodiny
indexového pacienta s FH s vysokou nákladovou efektivitou

Pacient
Detekcia pomocou biočipu je založená na chemiluminescenčnom
signále, bez tepla, v dôsledku chemickej reakcie. Vyžarované svetlo
deteguje a kvantifikuje CCD kamera.

•
•

Technológia Biochip Array sa používa v kombinácii s radom
analyzátorov Evidence slúžiacim na efektívne, vysokokvalitné
testovanie a významnú úsporu času a nákladov.

SNÍMATEĽNÝ
PRÚŽOK
3 JAMIEK

JEDNA
REAKČNÁ
JAMKA

AŽ 49
DISKRÉTNYCH
TESTOVÝCH
OBLASTÍ

•

Rýchly test mutácie s cieľom diagnostikovať FH, najčastejšie
hereditárne ochorenie lipidového spektra
Stav mutácie je možné stanoviť rýchlo z jedného testu, potreba
konfirmačného testovania pomocou NGS sa tak znižuje
Genetická analýza mutácií FH poskytuje na rozdiel od lipidového
profilovania definitívnu diagnózu

Laboratórium
•
•

•

Produkt na IVD s označením CE .
Sada testov pre 40 špecifických mutácií vedúcich k FH s ~78%
pokrytím vo Veľkej Británii a Írsku, ktorá predstavuje presne
zameraný produkt na testovanie FH s vysokou nákladovou
efektivitou. Rýchly čas odpovede umožňuje hlásenie výsledkov
v ten istý deň, na rozdiel od zdĺhavého skríningu NGS, ktorý
môže trvať niekoľko týždňov.
Test pozostáva z 2 mutačných panelov, čo umožňuje testovanie
na jednom paneli u prípadov s kaskádovitým skríningom
známych mutácií a ďalej tak znižuje laboratórne náklady

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25

VÝSKUMNÉ PRODUKTY S BIOČIPOM 23

TEST NA PREDIKCIU
KARDIÁLNEHO RIZIKA

TEST NA KARDIÁLNE
PROTEÍNY

Hlavné funkcie

Kardiálny test súčasne deteguje až 4 srdcové markery z jednej
vzorky pacienta a poskytuje tak vysoko presné kvantitatívne výsledky.
Vhodné na použitie v klinickom i výskumnom prostredí.

•

Genotypizácia 20 SNP identifikovaných pomocou GWAS

•
•

v rovnaký deň
V jednej súprave je možné spracovať 36 vzoriek pacientov
Jednoduchá interpretácia výsledkov pomocou príslušného
softvéru Randox Evidence Investigator

Pacient
•

•

Vyhodnotenie zvýšeného rizika CHD (koronárne ochorenie
srdca) umožňuje skorú terapeutickú intervenciu a/alebo zmeny
životného štýlu s cieľom zlepšiť kardiovaskulárne zdravie a znížiť
riziko CHD
Genetické profilovanie identifikuje pacientov s predispozíciou
na myopatiu indukovanú statínom, čo umožňuje lekárom robiť
informovanejšie rozhodnutia pri predpisovaní hypolipidemík

Laboratórium

•

Biochemické sérové markery sa používajú ako analytické nástroje
na diagnostiku v kombinácii s fyzikálnym vyšetrením, klinickou
anamnézou, elektrokardiogramom a zobrazovacími vyšetreniami.
Kardiálny test spoločnosti Randox umožňuje súčasne stanoviť štyri
kardiálne markery (vrátane neskorých a skorých markerov) z jednej
vzorky, zvyšuje tak výstup testu a uľahčuje skorú detekciu, stanovenie
diagnózy a terapeutické sledovanie. K dispozícii príslušný materiál
trojúrovňovej QC

Kardiálny test

Vyvinuté poprednými osobnosťami v kardiovaskulárnej genetike
s cieľom identifikovať SNP spojené s rizikom CHD
Unikátne kombinuje genotypizáciu SNP a údaje z dotazníkov
pre pacientov pomocou algoritmu a poskytuje jednoducho
interpretovateľné skóre kardiálneho rizika

“

•
•
•
•

Kreatínkináza zo svalu a mozgu (CK-MB)
Srdcový proteín viažuci mastné kyseliny (H-FABP)
Myoglobín (MYO)
Troponín I (cTnI)

Hlavné výhody kardiálneho testu spoločnosti Randox

SIMULTÁNNA
GENOTYPIZÁCIA
20 SNP PRE ZLEPŠENÉ
VYHODNOTENIE
RIZIKA CHD

“

•

Akútny koronárny syndróm (ACS) označuje súbor akútnych
stavov myokardu od nestabilnej angina pectoris po akútny infarkt
myokardu (AMI) s eleváciou segmentu ST alebo bez nej. Diagnostika
a stratifikácia rizika (od nízkeho po vysoké riziko) sú u ACS úzko
prepojené.

•
•
•

Kombinované testovanie z jednej vzorky
Vhodné pre vzorky ľudského séra
Malý objem vzorky

Dostupné v programe Evidence Investigator analyser
•

Zvýšené analytické informácie

•

Zlepšená stratifikácia rizika u pacientov so suspektným ACS

Všetky informácie týkajúce sa objednávania sú k dispozícii na strane 24-25

INFORMÁCIE NA OBJEDNÁVANIE 24
OPIS

METÓDA

MNOŽSTVO

KAT. Č.

BR3807
Adiponektín 

L.E.I.

R1 4 x 65 ml, R2 4 x 33,5 ml

AO2799

Adiponektín 

L.E.I.

R1 2 x 15,8 ml, R2 2 x 8,4 ml

AO2999

Apolipoproteín A-I 

Imunoturbidimetrická

R1 4 x 40 ml, R2 4 x 17 ml

LP2116

Apolipoproteín A-I 

Imunoturbidimetrická

R1 4 x 60 ml, R2 4 x 36 ml

LP2989

Apolipoproteín A-I 

Imunoturbidimetrická

R1 4 x 30 ml, R2 4 x 12 ml

LP3838

Apolipoproteín A-I 

Imunoturbidimetrická

R1 2 x 10 ml, R2 2 x 4,9 ml

LP8007

Apolipoproteín A-II 

Imunoturbidimetrická

R1 2 x 11 ml, R2 2 x 5 ml

LP3867

Apolipoproteín B 

Imunoturbidimetrická

R1 4 x 50 ml, R2 4 x 9 ml

LP2117

Apolipoproteín B 

Imunoturbidimetrická

R1 4 x 60 ml, R2 4 x 15 ml

LP2990

Apolipoproteín B 

Imunoturbidimetrická

R1 4 x 20 ml, R2 4 x 6 ml

LP3839

Apolipoproteín B 

Imunoturbidimetrická

R1 2 x 10 ml, R2 2 x 4 ml

LP8008

Apolipoproteín C-II 

Imunoturbidimetrická

R1 2 x 11 ml, R2 2 x 5 ml

LP3866

Apolipoproteín C-III 

Imunoturbidimetrická

R1 2 x 11 ml, R2 2 x 5 ml

LP3865

Apolipoproteín E 

Imunoturbidimetrická

R1 2 x 11 ml, R2 2 x 5 ml

LP3864

Kardiálny test

Biočip

Súprava 54 biočipov

EV3692 (súprava skúšajúceho)

Kardiálny test

Biočip

Súprava 180 biočipov

EV3688 (dokladová súprava)

Test na predikciu kardiálneho rizika

Biočip

Súprava 72 biočipov

EV3836A&B

CK-MB

Imunoinhibícia (UV)

19 x 2,5 ml

CK1296

CK-MB

Imunoinhibícia (UV)

5 x 20 ml

CK1553

CK-MB

Imunoinhibícia (UV)

R1 4 x 20 ml, R2 4 x 6 ml

CK3813

CK-MB 

Imunoinhibícia (UV)

R1 4 x 20 ml, R2 4 x 6 ml

CK4043

CK-MB

Imunoinhibícia (UV)

R1 6 x 20 ml, R2 3 x 10 ml

CK7946

CK-MB

Imunoinhibícia (UV)

R1 4 x 20 ml, R2 4 x 6 ml

CK8026

CK-MB

Imunoinhibícia (UV)

R1 6 x 21 ml, R2 2 x 15 ml

CK9717

Testy FH I & II

Biočip

Súprava 54 biočipov

EV3836A&B

Digoxín 

L.E.I.

R1 2 x 8 ml, R2 2 x 6 ml

TD3410

HDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 3 x 2,5 L, R2 1 x 2,5 L

CH1383

HDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 6 x 30 ml, R2 3 x 20 ml

CH2652

HDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 6 x 78 ml, R2 3 x 52 ml

CH2655

HDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 3 x 51 ml, R2 3 x 20 ml

CH3811

HDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 4 x 38,2 ml, R2 4 x 15,2 ml

CH8033

HDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 4 x 20 ml, R2 4 x 9 ml

CH8311

Precipitant pre HDL cholesterol 

Kyselina fosfowolfrámová

4 x 80 ml

CH203*

HDL3 cholesterol 

Imunoturbidimetrická

R1 1 x 20 ml, R2 1 x 7,5 ml

CH10165

HDL3 cholesterol 

Imunoturbidimetrická

R1 4 x 38,2 ml, R2 4 x 18,2 ml

CH10163

Objednávky posielajte na adresu reagents@randox.com

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA OBJEDNÁVANIA 25
OPIS

METÓDA

MNOŽSTVO

KAT. Č.

BR3807
H-FABP 

Imunoturbidimetrická

R1 1 x 19 ml, R2 1 x 7 ml

FB4025

Vysoko senzitívny test CRP 

L.E.I.

R1 2 x 11 ml, R2 2 x 11 ml

CP3885

Vysoko senzitívny test CRP 

L.E.I.

R1 2 x 13 ml, R2 2 x 13 ml

CP8029

Homocysteín 

Enzymatická

R1 2 x 21,7 ml, R2 2 x 4,6 ml

HY4036

LDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 6 x 78 ml, R2 3 x 52 ml

CH2656

LDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 6 x 30 ml, R2 3 x 20 ml

CH2657

LDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 3 x 51 ml, R2 3 x 20 ml

CH3841

LDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 4 x 19,2 ml, R2 4 x 8,2 ml

CH8032

LDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 4 x 20 ml, R2 4 x 9 ml

CH8312

LDL cholesterol 

Priame čistenie

R1 6 x 20 ml, R2 2 x 20 ml

CH9702

Lipoproteín(a) 

Imunoturbidimetrická

R1 1 x 30 ml, R2 1 x 15 ml

LP2757

Lipoproteín(a) 

Imunoturbidimetrická

R1 1 x 10 ml, R2 1 x 6 ml

LP3403

Lipoproteín(a) 

Imunoturbidimetrická

R1 1 x 10 ml, R2 1 x 6,5 ml

LP8324

Myoglobín 

L.E.I.

R1 1 x 9,5 ml, R2 1 x 4,5 ml

MY2127

sLDL cholesterol 

Vyčistenie

R1 1 x 19,8 ml, R2 1 x 8,6 ml

562616

Celkový cholesterol 

CHOD-PAP

6 x 30 ml (S)

CH200

Celkový cholesterol 

CHOD-PAP

6 x 100 ml (S)

CH201

Celkový cholesterol 

CHOD-PAP

8 x 250 ml (S)

CH202

Celkový cholesterol 

CHOD-PAP

9 x 51 ml

CH3810

Celkový cholesterol 

CHOD-PAP

9 x 50 ml

CH7945

Celkový cholesterol 

CHOD-PAP

12 x 66 ml

CH9715

Celkový cholesterol 

CHOD-PAP

4 x 68 ml

CH8019

Celkový cholesterol 

CHOD-PAP

4 x 20 ml

CH8310

Triacylglyceroly

GPO-PAP

6 x 15 ml (S)

TR210

Triacylglyceroly

GPO-PAP

5 x 100 ml (S)

TR212

Triacylglyceroly

GPO-PAP

10 x 50 ml (S)

TR213

Triacylglyceroly

GPO-PAP

4 x 100 T (S)

TR1697

Triacylglyceroly

GPO-PAP

6 x 51 ml

TR3823

Triacylglyceroly

GPO-PAP

6 x 50 ml

TR7971

Triacylglyceroly

GPO-PAP

4 x 58 ml

TR8067

Triacylglyceroly

GPO-PAP

8 x 20ml

TR8147

Triacylglyceroly 

GPO-PAP

4 x 20 ml

TR8332

Triacylglyceroly 

GPO-PAP

12 x 66 ml

TR9728

Triacylglyceroly

GPO-PAP

4 x 58 ml

TR9780

TxBCardio 

L.E.I.

R1 1 x 9 ml, R2 1 x 4,7 ml

TBX2759



Znamená, že je k dispozícii tekutá forma

(S)

Znamená, že súprava obsahuje štandard

Nie všetky produkty sú k dispozícii na diagnostické použitie v USA. Bližšie informácie vám poskytne miestny zástupca.
Poznámka: Všetky informácie o výkone produktov boli dosiahnuté pri použití klinických analyzátorov Randox radu RX. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od
použitého analyzátora.
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