
NAMENSKA UPORABA

Reagent za kvantitativno določanje koncentracij litija v serumu in plazmi ljudi 
za uporabo s kemijskimi analizatorji Beckman Coulter AU®.
 
POVZETEK1,2

Uporaba litija za zdravljenje manično depresivne psihoze je razširjena. Pri 
dajanju v obliki litijevega karbonata se v celoti absorbira v prebavilih in doseže 
največjo raven v serumu 2 do 4 ure po peroralnem odmerjanju. Razpolovni 
čas v serumu je 48 do 72 ur, očisti pa se skozi ledvice (izloča se vzporedno z 
natrijem). Zmanjšano delovanje ledvic lahko čas očistka podaljša.

Litij deluje tako, da spodbuja sprejem živčnih prenašalcev, ki delujejo sedativno 
na osrednji živčni sistem. Koncentracije litija v serumu se ugotavljajo za 
zagotavljanje skladnosti in preprečevanje toksičnosti.

Zgodnji simptomi zastrupitve vključujejo apatijo, upočasnjenost, omotico, 
letargijo, težave z govorom, neredne tremorje, mioklonično trzanje, mišično 
oslabelost in ataksijo. Ravni nad 1,5 mmol/l (12 ur po odmerjanju) kažejo na 
veliko tveganje zastrupitve.

METODOLOGIJA1

Litije se lahko določa z atomsko absorpcijsko spektrofotometrijo, plamensko 
emisijsko fotometrijo ali ionsko selektivno elektrodo. Za te metode so potrebni 
specifični in pogosto namenski inštrumenti.

Litijev reagent Infinity™ je spektrofotometrična metoda, ki se lahko takoj 
uporabi z avtomatiziranimi kliničnimi kemijskimi analizatorji. Litij, prisoten v 
vzorcu, reagira s substituirano porfirinsko spojino pri alkalni vrednosti pH, kar 
povzroči spremembo absorpcije, ki je neposredno sorazmerna s koncentracijo 
litija v vzorcu.

REAGENT in STANDARDNA SESTAVA

Litijev reagent 
Natrijev hidroksid 0,5 mol/l
EDTA 50 µmol/l
Substituiran porfirin  15 µmol/l
Konzervans 
Surfaktant 
Litij standard
Litijev klorid 1,00 mmol/l

OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI 

1. Samo za diagnostično uporabo in vitro. Ne zaužiti. Zdravju škodljivo pri 
zaužitju. Preprečiti stik s kožo ali očmi. Pri razlitju temeljito izprati prizadeta 
mesta z vodo. 

2. Vsebuje natrijev azid (0,1 % m/v). Konzervans natrijev azid v diagnostičnih 
reagentih lahko reagira s svinčenimi spoji v bakrovih izpustnih vodih v 
eksplozivne spojine. Čeprav vsebuje reagent le zelo majhne količine 
natrijevega azida, je treba odtoke dobro izprati z vodo, ko reagent 
zavržete. Za več podatkov glejte varnostni list.

 NEVARNOST

 Korozija/draženje kože   Kategorija 1
Povzroča hude poškodbe oči/draži oči  Kategorija 1

H314  Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči
P260  Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila
P264  Po uporabi temeljito umiti obraz, roke in morebitno izpostavljeno 

kožo
P280  Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito  

za obraz
P310  Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika

REAGENTNI PRIPRAVKI 

Reagent in standard sta dobavljena pripravljena za uporabo.

STABILNOST in SHRANJEVANJE

1.  Zaprti reagenti in standardi so stabilni do datuma uporabnosti, če so 
shranjeni pri temperaturi 2 - 8 °C

2.  Odprti reagenti in standardi so v steklenicah, v katerih so dobavljeni, 
stabilni do navedenega datuma uporabnosti, če so v času neuporabe 
zaprti z zamaškom in shranjeni pri temperaturi 2 - 8 °C. Reagent, shranjen 
na polici, je stabilen 2 tedna.  

Znaki kvarjenja reagenta
• motnost;
• nezmožnost reprodukcije kontrolnih vrednosti znotraj predpisanega 

razpona in/ali
• barva reagenta je svetlo vijolična.

ODVZEM in PRIPRAVA VZORCA 1,2,3

Za oceno ustreznosti zdravljenja se priporoča standardizirana 12-urna 
koncentracija litija v serumu po odmerjanju. Največje koncentracije so 
dosežene 2 do 4 ure po peroralnem odmerjanju. 

Uporabljajte le serum ali EDTA plazmo. Serum ali EDTA plazmo je treba ločiti 
od celic, če se pričakuje shranjevanje daljše kot 4 ure.
Za analizatorje, ki nimajo samodejnega redčenja, je treba vzorce, kontrole in 
kalibratorje predhodno zredčiti 1:10 z destilirano ali deionizirano vodo [1 del 
vzorca in 9 delov vode].

Shranjevanje in stabilnost vzorca:

Vzorci so stabilni en teden pri temperaturi 2 - 8 °C ali > 1 leto pri temperaturi 
-20 °C.4

OMEJITVE

Reagent je občutljiv na svetlobo in absorbira ogljikov dioksid iz ozračja. Če 
reagent dalj časa (npr. čez noč) ni v uporabi, se priporoča shranjevanje v 
temnem vsebniku, zaprtim z zamaškom.

Moteče snovi

1. Izvedli so študije za določitev ravni motenj zaradi drugih kationov, 
običajno prisotnih v serumu, v prisotnosti koncentracij litija približno 
1 mmol/l. Rezultati so bili naslednji:
Natrij: do 200 mmol/l;
Kalij: do 8,00 mmol/l;
Kalcij: do 4,00 mmol/l (16 mg/dl);
Magnezij: do 2,00 mmol/l (4,86 mg/dl);
Železo: do 200 µmol/l (1.117 µg/dl);
Cink: do 250 µmol/l (1.625 µg/dl);
Baker: do 250 µmol/l (1.588 µg/dl);

 Pri tej metodi niso opazili večjih motenj (< 5 % odstopanje od pripisane 
koncentracije litija).

2. Izvedli so študije za določitev ravni motenj zaradi bilirubina, lipemike 
(triglicerid) in hemoglobina v prisotnosti koncentracije litija približno 
1 mmol/l. Rezultati so bili naslednji:

Prosti bilirubin: motnja je manj kot 10 % pri 45 mg/dl 
Konjugirani bilirubin: motnja je manj kot 10 % pri 45 mg/dl 
Lipemija: motnja je manj kot 10 % pri 2.000 mg/dl (triglicerid)
Hemoglobin: motnja je manj kot 5 % pri 2 g/l hemoglobin

2 x 16 ml

1 x 3 ml
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POSTOPEK TESTA

Priloženi materiali

• litijev reagent Infinity™
• litijev standard Infinity™

Predlog analitični parametrov

Glejte navodila za uporabo, priložena instrumentu.

Umerjanje

Pogostost umerjanja za ta postopek je 7 dni. Umerjanje tega litijevega postopka 
poteka s pomočjo litijevega standarda Infinity™, ki je priložen kompletu. Litijev 
standard Infinity™ je sledljiv do NIST SRM3129.

Ponovno umerjanje tega postopka je potrebno pri spremembi številke 
serije reagenta ali opaženemu zamiku kontrolnih vrednosti, pri zamenjavi 
pomembnega dela analizatorja ali izvajanju večjih preventivnih vzdrževalnih 
postopkov na analizatorju.

Kontrola kakovosti

V vsaki skupini neznanih vzorcev je treba vsaj enkrat na dan rutinsko analizirati 
klinično kemijo kontrolnih serumov.

Rezultati 
Rezultati v mmol/l bodo samodejno natisnjeni za vsak testiran vzorec.

PRIČAKOVANE VREDNOSTI1,2

• najmanjša koncentracija 12 ur po odmerjanju: 1,0 - 1,2 mmol/l

• najmanjša učinkovita koncentracija: 0,6 mmol/l

• vrednosti > 1,5 mmol/l 12 ur po odmerjanju kažejo na veliko tveganje 
zastrupitve

Navedene vrednosti so le smernice. Priporoča se, da vsak laboratorij preverja 
ta razpon ali uveljavi referenčni interval za populacijo, za katero velja5.

SPECIFIČNE ZNAČILNOSTI UČINKOVITOSTI

Naslednji podatki so pridobljeni z analizatorjem Beckman Coulter AU s pomočjo 
uveljavljenih postopkov. Rezultati, pridobljeni v posamičnih laboratorijih, se 
lahko razlikujejo.

Dinamični razpon

Postopek litija z Infinity™ je linearen od 0,1 mmol/l do 5,0 mmol/l.

Natančnost6

Ocene natančnosti na podlagi priporočil CLSI7 so manj kot 3 % znotraj serije 
in skupna natančnost je manj kot 5 % na kemičnih analizatorjih AU. Testi 
kontrolnih serumskih izdelkov so bili opravljeni, podatki pa so bili pripravljeni 
v skladu z zgornjimi smernicami CLSI.

N = 80 znotraj serije    skupaj

Povprečje (mmol/l) SD CV % SD CV %

1,00 0,017 1,6 0,024 2,3
1,50 0,019 1,2 0,027 1,7
2,00 0,035 1,7 0,048 2,3

Primerjava metod6 

Naslednji podatki kažejo reprezentativno delovanje na kemičnih analizatorjih 
Beckman Coulter AU. Primerjava te medote litijevega reagenta Infinity™ 
(metoda 1) z metodo na trgu (metoda 2) je bila opravljena v skladu z CLSI 
EP09-A2 s pomočjo serumskih vzorcev 86 bolnikov. Rezultat je kot sledi:

Korelacijski koeficient: r = 0,998
Regresijska enačba: metoda 1 = 0,921x -0,003’
Razpon bolnikov: razpon = 0,27 do 2,11 mmol/l
 
Spodnja meja zaznavnosti:

Spodnja meja zaznavnosti je določena s pomočjo CLSI EP17-A28 s formulo:

  LOD  = LOB + 2SDWR
Pri čemer je: LOB  = zgornja meja prazne vrednosti (Limit of Blank)
  SDWR  =  standardni odklon vzorca nizke ravni znotraj serije 

(Within Run standard deviation)

pri čemer je znotraj serije priporočena najnižja meja zaznavnosti 0,04 mmol/l.
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