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S C H E M E L E  W E Q A S  

Chimie specială 

 
Pachetul de scheme pentru Chimie specială cuprinde următoarele scheme de sine stătătoare:  

ACE, Acizi biliari, Amoniac, Homocisteină, Teste de sarcină. 

 

 

 

ACIZI BILIARI  

 

Detaliile schemei 
 Materialul distribuit este reprezentat de ser uman, îmbogățit cu un amestec de acizi biliari; 

serul a fost testat și găsit ca fiind negativ pentru Ac anti-HIV, Ag HBs și Ac anti-HCV.  

Probele reflectă concentrația acizilor biliari din colestaza de sarcină, cu acidul colic utilizat ca 
acidul biliar predominant. Sunt incluși și acizi bliari adiționali sub forma acidului 
chenodezoxicolic și dezoxicolic. Raportul dintre acidul colic și ceilalți acizi biliari este 3.4:1. 

 Valori de referință  
 La fiecare exercițiu sunt distribuite probe cu Valori de referință individual acizilor biliari – 

acidul colic, acidul chenodezoxicolic, acidul dezoxicolic;  

 Valorile de referință sunt atribuite în Laboratorul de referință Weqas. Laboratorul de 
referință Weqas este acreditat ISO 17025 și ISO 15195; 

 Evaluarea conform scorului Z față de valoarea de referință. 

 

ANALIȚI INTERVALUL ACOPERIT [aprox.] 

Acizi biliari 5 – 100 μmol/L 

 

 Frecvență: 1 ... 12; 
 Probe/set: 3 buc. × 1 mL; 
 Schema este acreditată ISO 17043 și notificată cu Adeverința de Notificare nr. 70140 /19.12.2019. 
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Metoda de referință 
Testele de imunologie curente măsoară totalul acizilor biliari prezenți.  

Monitorizarea individuală a fiecăruia dintre acizii biliari majori permite observarea  deviațiilor semnificative 
cât și a diferențelor între metodele utilizate. 

Metoda de referință folosită în laboratorul de referință WEQAS: 
 

Gaz cromatografie – Spectrometrie de masă cu 

diluție izotopică (ID-CGMS) 

Acid colic 

Acid dezoxicolic 

Acid chenodezoxicolic 

 

 

Detalii ale metodei de referință 
  

 TRASABILITATE SER-PLASMĂ 

Analit Standard (puritate certificată) Material de control 

Acid colic Sigma >99% "In house" 

Acid dezoxicolic Sigma >99% "In house" 

Acid chenodezixicolic Sigma >99% "In house" 

 
 
  DETALII  ALE  METODEI  ANALITICE 

Analit / Standard intern Pre-tramentul probei Derivat 

Acid colic 
[2,2,4,4,-d4] cholic acid 

Extracție în faza solidă 
Cromatografie pe gel 

Silyl methyl ether 

Acid dezoxicolic 
[2,2,4,4,-d4] deoxycholic acid 

Extracție în faza solidă 
Cromatografie pe gel 

Silyl methyl ether 

Acid chenodezoxicolic 
[2,2,4,4,-d4]chenodeoxycholic acid 

Extracție în faza solidă 
Cromatografie pe gel 

Silyl methyl ether 

 

 


