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DIMERTEST®  Latex 
    DLHK7 
 
 
Použití: 
DIMERTEST® Latex je souprava určená pro rychlé kvalitativní nebo 
semikvantitativní určení cirkulujících degradačních produktů fibrinu v lidské 
plazmě. 
 

Souhrn: 
Během koagulačního procesu je thrombinem aktivována přeměna fibrinogenu na 
fibrin. Výsledkem štěpení fibrinogenu jsou fibrinové monomery, které polymerizují 
a vytvářejí solubilní fibrinový gel. Tento gel je pak zpevněn na nesolubilní fibrin 
působením F XIII. Poté, co je zformován nerozpustný fibrin, je zahájena tvorba 
plazminu, hlavního enzymu fibrinolýzy. 
Fibrin a fibrinogen jsou oba štěpeny plazminem za vzniku degradačních produktů 
Ale pouze štěpení nerozpustného fibrinu (zpevněného FXIII) vede ke vzniku D-
dimeru. Proto je přítomnost degradačních produktů nerozpustného fibrinu 
specifickým markerem fibrinolýzy. 
 

Princip testu: 
DIMERTEST® Latex je rychlý aglutinační test uţívající latexové částice 
s navázanou  vysoce specifickou monoklonální protilátkou proti D-dimeru. 
Degradační produkty nerozpustného fibrinu přítomné ve vzorku plazmy se váţou 
na protilátku na latexových částicích. Pokud koncentrace D-dimeru v plazmě 
překročí detekční práh testu, dojde k aglutinaci latexových částic. 
 

Reagencie: 
Souprava obsahuje: 
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DIMERTEST® Latex Reagent: 0.83% suspenze latexových částic s navázanou 
monoklonální myší protilátkou se specifitou proti D-dimeru, 10 mg/ml BSA a 0.1% 
azidu sodného. 
DIMERTEST® Pozitivní kontrola: roztok s obsahem purifikovaného lidského D-
dimerového fragmentu, 5 mg/ml BSA a 0.1% azidu sodného. 
DIMERTEST® Negativní kontrola: roztok pufru s obsahem 5 mg/ml BSA a 0.1% 
azidu sodného. 
DIMERTEST® Pufr: 10 mM roztok fosfátovéhu pufru s obsahem 0.1% azidu 
sodného. 
 
Upozornění: 

 Pouze pro pouţití „In Vitro“. 

 Škodlivý při poţití (R22). Vyvarujte se kontaktu s pokoţkou a očima 
(S24/25). Nevylévejte do odpadu (S29). Noste ochranný oděv (S36). 

 Upozornění: všechny reagencie DIMERTEST® Latex obsahují azid sodný 
(0.1%) jako konzervační přísadu. Zabraňte poţití a kontaktu s pokoţkou a 
sliznicemi. Azid sodný můţe vytvářet s kovy odpadního potrubí explozivní 
azidy. Uţívejte dle návodu. 

 Upozornění: Pozitivní kontrola v DIMERTEST® Latex obsahuje sloţky 
lidského původu. Kaţdý dárce, jehoţ krev byla pouţita pro přípravu, byl 
testován na povrchový antigen HB, na protilátky proti HCV a proti HIV 1+2 
a shledán negativním. Přesto nelze kompletně vyloučit přítomnost 
infekčních agens. Se všemi materiály vyrobenými z lidské krve musí být 
proto zacházeno s opatrností jako s potenciálně infekčním materiálem. 
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Skladování a stabilita: 
Skladujte při teplotě 2-8°C, NEMRAZIT! 
Stabilita: Datum expirace je uvedeno na štíku lahvičky a na obalu. 
 
Známka poškození reagentu: 
Známkou poškození funkce reagentu je nepřítomnost aglutinace s pozitivní 
kontrolou nebo opačně přítomnost aglutinace s negativní kontrolou, případně 
přítomnost viditelných známek bakteriální kontaminace. 
 

Odběr vzorku a příprava: 

Je doporučeno testovat plazmu získanou z krve odebrané do citrátového 
antikoagulantu. 
Pouţití EDTA plazmy a heparinizované plazmy můţe vést k vyšší reaktivitě v testu 
a k falešně pozitivním výsledkům. Po centrifugaci (1500g po dobu 15 minut) můţe 
být vzorek testován přímo. Nedoporučuje se defibrinace plazmy. 
Skladování plazmy a stabilita:  2 týdny při -20°C 
Zmrazené vzorky rozpouštějte rychle při 37°C a před testováním centrifugujte. Viz 
směrnice CLSI/NCCLS článek H21-A5 pro další instrukce týkající se odběru 
vzorku, zacházením s ním a jeho skladování. 
 

Provedení: 
Materiál obsažený v soupravě DLHK7 DIMERTEST® Latex: 
Latex Reagent  1 x 2.0 ml, bílý uzávěr 
Pozitivní kontrola 1 x 0.6 ml, ţlutý uzávěr 
Negativní kontrola 1 x 0.6 ml, černý uzávěr 
Pufr   1 x 20 ml 
Testovací karta  x 10, 8 krouţků pro aglutinační reakci 
Míchadlo  x 60, pro míchání 
Návod k pouţití 
 
DLHR9 DIMERTEST® Latex lahvička 
Latex Reagent  1 x 2.0 ml, bílý uzávěr 
Návod  k pouţití 
 
Materiál požadovaný, v soupravě nepřítomný: 
Přesné pipety a pipetovací špičky – 20 µl a 100 µl 
Plastové zkumavky a stojan 
Stopky nebo jiný nastavitelný měřič času 
Buničina 

 
Důležité! 
Vytemperujte reagencii na pokojovou teplotu (20-25°C) před pouţitím. 
Latexový reagent by měl být promíchán převracením bezprostředně před pouţitím 
Před kaţdým pouţitím musí být otřena špička kapátka dosucha buničinou 
Kapátko musí být drţeno vertikálně, kdyţ se kape reagent na testovací kartu. 
 

 
 
Kvalitativní metoda: 

1. Označte na testovací kartě pozici vzorku a (pokud je nutné) pozici pozitivní 
a negativní kontroly. 

2. Drţte kapací lahvičku svisle a kápněte jednu kapku reagentu do krouţku 
na testovací kartě. Vyvarujte se doteku kapátka s povrchem karty. 

3. Pipetou přidejte přesně 20µl neředěné plazmy (nebo jednu kapku kontroly 
z lahvičky) do krouţku s latexovým reagentem. 

4. Promíchejte míchadlem vzorek a latexový reagent tak, aby vznikla 
homogenní směs. 

5. Testovací kartou kývavě pohybujte po dobu 3 minut. 
6. Přesně po 3 minutách odečtěte aglutinaci pod silným zdrojem světla. 

Pozn: pokud je test hodnocen po delší době neţ 3 minuty, můţe latexový 
reagent začít zasychat a vytvořit falešně pozitivní obraz. Pokud je toto 
podezření, vzorek musí být znovu testován. 

7. Testovací kartu a míchadlo znehodnoťte jako biologický odpad. 
Nepouţívejte opakovaně. 

 
Semikvantitativní metoda: 
1. Připravte seriové ředění testované plazmy s pufrem následujícím 

způsobem: 
 ředění 1:2  100 µl plazmy a 100 µl pufru 
 ředění 1:4  100 µl ředění 1:2 a 100 µl pufru 
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 ředění 1:8  100 µl ředění 1:4 a 100 µl pufru 
2. Kaţdé ředění plazmy testujte tak, jak je popsáno u kvalitativní metody. 
 

Kontrola kvality: 
Je doporučeno začlenit obě kontroly (pozitivní a negativní) do kaţdé serie testů 
pro ověření dobré funkce reagenčního systému. Kontroly by měly být testovány 
stejným způsobem jako plazma pacientů.  
Pro kvalitativní screeningový test by mě být pozitivní výsledek (aglutinace) při 
pouţití pozitivní kontroly místo plazmy a negativní výsledek (ţádná aglutinace) při 
pouţití negativní kontroly místo plazmy. 
Pro semikvantitativní test je doporučeno testování seriového ředění pozitivní 
kontroly. Dimertest Latex Pozitivní kontrola obsahuje roztok lidského D-dimeru na 
hladině přibliţně 0.80 mg/l (800 ng/ml). 
 

Výsledek: 
Kvalitativní test: 
Pro kvalitativní testovací postup mohou být obdrţeny následující výsledky: 
 
neředěná plazma   koncentrace D-dimeru  
Negativní   méně neţ 0.20 mg/l (200 ng/ml) 
Pozitivní   vyšší neţ 0.20 mg/l (200 ng/ml) 
Pozn.: Všechny hodnoty v mg/l nebo ng/ml jsou přibliţné. 
 
Semikvantitativní test: 
Přibliţná hladina fibrin-degradačních produktů obsahujících D-dimerovou doménu 
jsou uvedeny v tabulce 1. Jako u všech semikvantitativních testů lze očekávat 
určitou variabilitu. 
 
Tabulka 1 

Přibliţná hodnota D-dimeru mg/l (ng/ml) Ředění vzorku 

neředěný 1:2 1:4 1:8 

< 0.20             (<200)  neg neg neg neg 

0.20 – 0.40      (200 – 400) poz neg neg neg 

0.40 – 0.80      (400 – 800)  poz poz neg neg 

0.80 – 1.60      (800 – 1600) poz poz poz neg 

1.60 – 3.20*      (1600 – 3200*)  poz poz poz poz 

 
poz = aglutinace,  neg = ţádná aglutinace 

*hladina D-dimeru vyšší neţ 3.20 mg/l (3200 ng/ml) můţe být dále stanovena 

vyšším ředěním neţ 1:8. 
 

Limity testu: 

Klinická diagnoza by neměla být zaloţena pouzu na výsledku DIMERTEST® Latex 
testu. Do diagnostické rozvahy by měly být zahrnuty i výsledky dalších 
vyšetřovacích metod. 
 

Očekávané výsledky: 

Pozitivní výsledek je známkou aktivní fibrinolýzy. Můţe být obdrţen testem 
DIMERTEST® Latex tehdy, kdyţ je hladina D-dimeru vyšší neţ přibliţně 0.20 mg/l 
(200 ng/ml). Vzorek plazmy od zdravých lidí by měl být negativní, protoţe jejich 
plazma obsahuje méně neţ 0.20 mg/l (200 ng/ml) D-dimeru. Výsledek můţe být 
ovlivněn různými odchylkami a kaţdá laboratoř by si měla stanovit vlastní normál. 
 
Zvýšené hladiny fibrin-degradačních produktů (obsahujících D-dimerovou doménu) 
byly u pacientů prokázány kombinací imunoprecipitace a gelové elektroforézy. 
Monoklonální protilátky umoţňují specifickou detekci D-dimerové domény a testy 
pro stanovení D-dimeru zaloţené na monoklonální protilátce tedy umoţní 
diagnostiku disseminované intravaskulární koagulace (DIC) a akutních cévních 
onemocnění (včetně plicní embolie a ţilní trombozy) i tehdy, kdy je nesnadné tato 
onemocnění  diagnostikovat dle klinického nálezu. 
 
Mnoţství fibrin-degradačních produktů ve vzorku je závislé na několika faktorech 
in vivo -  jako je přítomnost trombotické příhody, mnoţství vytvořeného fibrinu, 
doba uplynulá od trombotické příhody k odběru vzorku. 
Zvýšené hladiny fibrin-degradačních produktů jako známku zvýšené fibrinolýzy 
můţeme pozorovat téţ po chirurgickém zákroku, úrazu, u srpkovité anemie, u 
jaterních chorob, u těţkých infekcí a sepsí, u zánětů, u maligních chorob. Hladina 
D-dimeru také stoupá během normálního těhotenství, ale velmi vysoké hladiny 
jsou spojeny s jeho komplikacemi. 
 
DIMERTEST® Latex nemá zkříţenou reaktivitu s fibrinogenem, s degradačními 
produkty fibrinogenu. 
 

Charakteristika: 

Byla testována plazma 170 zdravých dárců krve testem  DIMERTEST® Latex. 
Negativní výsledek byl obdrţen u 162 těchto vzorků, coţ je přibliţně specifita 
95,3% (162/170) 
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Bylo testováno 145 vzorků plazmy pacientů s vysokou pravděpodobností 
přítomnosti trombotické příhody testem DIMERTEST® Latex a současně jinou 
aglutinační referenční metodou. Korelační koeficient byl r=0.94 a regresní 
koeficient byl y=1.19x. 
Reprodukovatelnost v serii byla určena 10 x opakováním vyšetření 3 vzorků 
plazmy s titraqčním rozmezím od 1 do 16. V 10 měřeních opakovaně pro tyto 
vzorky nebyla variace větší neţ jeden titrační stupeň. 
V porovnávání antikoagulantu na paralelně 50 vzorcích citrátové, heparinizované  
a EDTA plazmy byly korelace mezi titry získanými DIMERTEST® Latex a 
očekávanými titry (získanými testem ELISA FDP) r=0.91 pro citrátové plazmy, 
r=0.73 pro EDTA plazmy a r=0.78 pro heparinizované plazmy. Citrát je tedy 
nejvhodnější antikoagulant. 
Při zkoumání vzorků nemocných s revmatoidní artritidou byla u 17 nalezena 
aglutinace s DIMERTEST® Latex. U všech 17 vzorků mohla být aglutinace 
inhibována přidáním D-dimer specifické monoklonální protilátky DD3B6/22, ale ne 
přidáním nespecifické monoklonální protilátky stejné podskupiny IgG. Z toho 
vyplývá, ţe DIMERTEST® Latex není citlivý na vlivy revmatoidního faktoru. 
Ţádná interference nebyla pozorována při pouţití testu DIMERTEST® Latex při 
testování vzorků, do kterých byly přidány potenciální interferující substance 
v následují koncentraci: 
 
Bilirubin  0.2 mg/ml   hemoglobin      5.0 mg/ml 
Lipidy (TAG)   30 mg/ml   Proteiny (gama globulin)   0.06 g/ml 


