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Et feriebilde Et feriebilde –– det du serdet du ser
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Et feriebilde Et feriebilde –– det du ikke ser !det du ikke ser !
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Litt historikk….

• 1970-tallet Eastman Kodak

• 1987 Bodø

• 1990 SiA
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Hva er tørrkjemi?

• Uklart begrep - inkluderer teststrips for kvalitative/ semikvantitative 
undersøkelser, bl.a. til urinundersøkelser, CRP, Streptest m.m.

• Tørrkjemi misledende navn – analysene har behov for vann!
– Vannet i prøven løser reagensene – reaksjon med analytten i prøven

• Refleksjonsspektroskopi og potensiometri

• De kjemiske reaksjonene som benyttes i våt- og tørrkjemi er ofte de 
samme. I tørrkjemi siver prøven ufortynnet gjennom forskjellige 
reagenslag, og målingen foregår reflektrometrisk.
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Instrumentet måler
reaksjonene som skjer når 
de kjemiske lagene kommer
i kontakt med ulike 
prøvematerialer:

* plasma
* serum
* urin
* spinalvæske
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3 ulike typer slides:3 ulike typer slides:

COLORIMETRIC / RATECOLORIMETRIC / RATE IMMUNORATEIMMUNORATE POTENTIOMETRICPOTENTIOMETRIC
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Spredningslaget er
et porøst nettverk, noe som gjør at
væsken i prøven vil 
diffundere nedover i 
de andre lagene.
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Spredningslaget

• Består av:
– Porøst kapillært nettverk
– TiO2 cellulose acetat 
– BaSO4 cellulose acetat
– Mikrokrystallinsk cellulose
– Plastkuler

• Oppgaver:
– Rask og jevn spredning av prøven
– Holde tilbake celler, krystaller, og store molekyler (>15000 D), som 

proteiner, lipider og hemoglobiner
– Maskere fargede komponenter i prøven
– Reflekterende bakgrunn for lys
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Reagenslaget

• Enzymer
• Buffer
• Katalysatorer
• ”Fargereagenser”
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Reagenslaget

Glukosesliden inneholder fire ulike reagenser for å kunne utføre 
en glukose oxidase reaksjon.
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Reagenslaget

Inhibitorer kan elimineres ved å ha ekstra reaksjonslag. (scavenger lag)

Dette ekstra reaksjonslaget kan inneholde enzymer eller andre kjemiske 
stoffer som eliminerer interfererende stoffer før hovedreaksjonen skjer.

Urinsyre er et eksempel på dette. Endogent askorbinsyre fjernes.
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Reagenslaget
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Indikatorlaget

Produktet fra reagenslaget binder seg med fargestoffet i indikatorlaget og gir 
et fargekompleks
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Supportlaget

Supportlaget er et gjennomsiktig plastlag.
Lys sendes gjennom supportlaget for å måle fargekomplekset.
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Refleksjonsspektrofotometri 

Filtre/linser

Fotodetektor

Refleksjon: R = IR/I0

IRI0
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Transmisjon vs Refleksjonspektrofotometri

Minimal Spektral Interferens med MikroSlides
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Analyseprinsipper

• Kolorimetriske

• Enzymaktivitetsmålinger

• Potensiometriske

• Immunologiske
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Avlesningsmetoder

Endepunkt

De mest vanlige kolorimetriske testene er endepunkt tester. Fargutviklingen
avleses etter en fastsatt tid i løpet av inkuberingen - vanligvis etter
ca. 5 minutter.

Eks:

ALB, MG, AMON, PHOS, CA, TP, CHOL, TRIG, HDL, BUN/UREA, URIC, LI
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Bikromatisk

Disse testene har to refleksjonsavlesninger av samme slide, ved to ulike
bølgelengder.

F.eks:

Total bilirubin (TBIL) blir avlest ved to bølgelengder for å eliminere mulig 
spektral interferens.

Ukonjugert og konjugert bilirubin (BuBc) blir også avlest ved to 
bølgelengder. Bu og Bc har samme molar absorptivitet ved 400 nm. Ved 
460 nm derimot, har Bu en høyere molar absorptivitet enn Bc. Disse unike
spektrale egenskapene, gjør at refleksjonsmålinger ved to bølgelengder kan 
brukes til å bestemme konsentrasjonen av Bu og Bc i en og samme slide.
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Enzymaktivitetsmålinger

Topunktsmålinger

Topunktstester måler enzymaktivitet ved å bestemme forskjellen i 
refleksjonsavlesningen ved to bestemte tider i løpet av inkubasjonen.
Forskjellen i refleksjonsavlesningene er proporsjonal med aktiviteten til
enzymet i prøven.

Eks:

AMYL, LIPA, KREA, FE, THEO
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Enzymaktivitetsmålinger forts.

Flerpunktsmålinger

I løpet av inkuberingen utføres 54 målinger med 5 – 7 sek. intervall

Lineært måleområde velges ut

Endringen i absorbans i et gitt tidsrom, ΔA/Δt, er et mål på konsentrasjonen)

Eks:

ALAT, AFOS, ASAT, CK, GT, LD
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Ione-Selektiv Elektrode, ISE 

Pr. i dag er det tilgjengelig fire tester: Na+, K+, Cl- og CO2.

Elektrolytt konsentrasjonen blir bestemt ved å måle spenningsforskjellen          
mellom prøve og referanse.

Hver slide er test-spesifikk, og inneholder to identiske engangselektroder. 
Dette eliminerer mulig kontaminering, drift eller rengjøring.

Elektrodene som brukes er direkte ione-selektive. Det vil si at 
ione-aktiviteten måles i ufortynnet serum/ plasma, som er 
ione- konsentrasjonen under korrekte fysiologiske forhold.
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Ione-Selektiv slide
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Analyseprosessen

Like mengder prøve og ERF (electrolyte reference fluid) pipetteres samtidig 
på sliden. ERF inneholder kjente konsentrasjoner av Na+, K+ og Cl-.

De to dråpene flyter mot hverandre på papirbroen og danner en forbindelse 
(”junction”). Prøvematerialet og ERF har ulike ione konsentrasjoner som 
resulterer i to motsatt ladede halvceller. Spenningsforskjellen måles ved 
hjelp av  elektrometeret.
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Slide avlesningen

Et elektrometer blir brukt for 
å måle spenningsforskjellen 
mellom to elektroder.

Elektrometeret består av to par kontaktpunkter som måler 
spenningsforskjellen på sliden. Spenningsavlesningen konverteres til 
konsentrasjon ved å bruke Nernst’s likning.
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Immuno-Rate (IR) slides

Sliden har en tilsvarende oppbygning som colorimetric/rate slides. Den 
inneholder stoffer som bindes til analytten som skal måles. 

Eks:
* C-reactive protein (CRP)
* digoxin (DGXN) 
* fenobarbital (PHBR) 
* fenytoin (PHYT) 
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CRP slide

Immuno Wash Fluid (IWF) inneholder hydrogen peroxidase som 
er nødvendig for den enzym-avhengige oksideringen av leuco 
dye. Fargen som utvikles er blå.

Avlesningen skjer ved 670 nm.

For å sjekke vaskeprosessen, blir sliden også avlest ved 540 nm.



31

Fordeler

• Trenger ikke vannanlegg (kan stå hvor som helst bare det er strøm)
• Enkel reagenshåndtering
• Lav kalibreringshyppighet – de fleste analyser kalibreres kun ved 

lotskifte og slidemetodene har lang holdbarhet på lotene
• Vedlikeholdet tar kort tid – lite nedetid
• Ingen ”carry over” (engangstipper benyttes)
• Direkte ISE på elektrolytter
• Veldig bra BuBc-metode, måles ved to bølgelengder
• Slidemetodene er billige
• Econnectivity 
• Intellicheck – mange prosesskontroller gjennom hele analysegangen
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Ulemper 

• Lukket system

• CRP-slidemetoden: ”kort” linearitetsområde

• Shutdown – tar lang tid å få opp instrumentet igjen pga. strenge krav til 
stabil temperatur

• Krever stor kjøl/ fryselagerkapasitet.

• Ekstern kvalitetskontroll: tørrkjemi ofte egen metode
– Andre verdier pga matrikseffekter
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