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1.  ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЕННЯМ 
ІФА  еритропоетин призначений для кількісного визначення еритропоетину (ЕРО) в сироватці людини. 
Цей аналіз призначений для діагностичного використання in vitro як допоміжної допомоги при діагностиці 
анемій та поліцитемій. 
З появою введення рекомбінантного еритропоетину в якості біологічної терапії для підвищення  
маси червоних кров’яних клітин, аналіз еритропоетину також може використовуватися для прогнозування та 
моніторингу відповіді на лікування рекомбінантним еритропоетином у осіб з анемією. 
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
Еритропоетин (ЕПО) - сильно глікозильований білок з молекулярною масою близько 30 000 - 34 000 
Дальтон. ЕПО людини є поліпептидом, що складається з 165 амінокислот, що містять один О-зв'язний і три 
N-зв'язаних вуглеводні ланцюги(1). Рекомбінантний ЕПО є хорошим замінником природного білка для 
використання в імуноаналізі (2). Рівні ЕПО в сироватці крові залежать від швидкості виробництва та швидкості 
очищення білка. Дев'яносто відсотків ЕПО виробляється в перітубулярних клітинах дорослої нирки у відповідь 
на зменшення тканинної оксигенації (3,4). Є дані, що вказують на те, що білок на цих клітинах який виявляє 
насичення киснем у крові є гем-вмісною фракцією (5). Як pO2 плазми, функція гематокриту зменшується, 
концентрація ЕПО збільшиться (6). Існують також спостереження, що припускають, як правило, існує зворотна 
кореляція між рівнями ЕПО сироватки та маси червоних кров'яних клітин (7). 
Коливання концентрації еритропоетину в сироватці служить діагностичним допоміжним чинником при 
визначенні причини анемії чи еритроцитозу. Апластична анемія, гемолітична анемія та анемія зумовлені 
дефіцитом заліза в  підвищенні ЕПО в сироватці. Тим часом як рівні ЕПО у пацієнтів з вторинною анемією 
через ниркову недостатність та інші розлади, такі як синдром набутого імунодефіциту (СНІД), як правило, 
неприйнятно низькі для ступенів анемії. Це, швидше за все, викликано порушенням здатності ниркової 
хвороби виробляти достатню кількість ЕПО(8). Низька концентрація ЕПО може дати раннє попередження про 
відмову пересадки нирок  (10). ЕПО також може використовуватися для моніторингу хворих на СНІД, які 
проходять терапію Зідовудином (AZT). Підвищена концентрація ЕПО підтверджує, що анемія, пов'язана з 
терапією AZT, обумовлена гіпоплазією або аплазією червоних клітин (10). 
Поліцитемія rubra vera або первинний еритроцитоз (збільшення маси еритроцитів) є результатом 
не стимулювання надвиробництва еритроцитів. Отже, збільшення кількості гемоглобіну спричиняє зниження 
виробництва ЕПО, що призводить до субнормального рівня сироваткового ефіру ЕПО9. Вторинні поліцитемії, 
які також характеризуються збільшенням загальної маси червоних кров'яних тілець, виникають як фізіологічна 
відповідь на підвищений рівень ЕПО кровообігу, викликаний тканинною гіпоксією. Гіпоксія може бути 
пов'язана з такими факторами, як легеневий фіброз, серцево-судинні захворювання, тривалий вплив на 
велику висоту, аномальні форми гемоглобіну або лікарську терапію.10. Деякі пухлини виробляють ЕПО, і в цих 
випадках ЕПО можна використовувати як маркер пухлини для контролю ефективності лікування. 
 
3. ПРИНЦИП ТЕСТУ 
Імуноферментний аналіз EПO є двома ділянками ІФА [імуноферментного аналізу] для вимірювання біологічно 
активного 165 амінокислотного ланцюга ЕПО. Він використовує два різних мишачих моноклональних антитіл 
до ЕРО людини, специфічних для чітко визначених областей на молекулі ЕПО. Одне мишаче моноклональне 
антитіло до людського ЕРО, біотинільоване, а інше моноклональне антитіло до людського ЕРО мічене 
пероксидазою  хрону [HRP] для виявлення. 
Стрептавідин лунка - біотинільоване анти-ЕРО (мишаче моноклональне) - ЕРО - 
Кон'югований HRP анти-ЕРО (мишаче моноклональне) 
У цьому дослідженні калібратори, контролі або зразки пацієнтів одночасно інкубують із ферментом міченим 
антитілом та зв'язаним з біотином антитілом в покритим стрептавідином мікропланшеті. Наприкінці аналізу 
інкубації, мікропланшет промивають, щоб видалити незв'язані компоненти, і фермент , зв'язаний з твердою 
фазою інкубують з субстратом, тетраметилбензидином (ТМБ). Потім додають кислий стоп розчин, щоб 
зупинити реакцію і перетворити колір на жовтий. Інтенсивність жовтого кольору прямо пропорційна до 
концентрації ЕПО в зразку. Крива залежності одиниць абсорбції проти концентрації отримується з 
використанням результатів, отриманих від калібраторів. Концентрації ЕПО, присутні в контролях та зразках 
хворого, визначаються безпосередньо з цієї кривої. Стандарти були відкалібровані проти міжнародного 
стандарту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з еритропоетину, що складається з рекомбінантної 
ДНК, отриманої ЕПО. Використовуваний еталонний стандарт ВООЗ був першим міжнародним стандартом 
еритропоетину (87/684).  



3 
Версія (01) 2016-04 

 
4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
 1. Використовувати тільки для діагностики in-vitro . Для професійного використання. 
2. Перед початком аналізу прочитайте інструкції повністю та обережно. Використовуйте дійсну версію 
інструкції що входить в упаковку набору. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
3. У випадку серйозного пошкодження пакета набору, будь ласка, зв'яжіться з IBL або постачальником у 
письмовій формі, не пізніше,ніж через  тиждень після отримання набору. Не використовуйте пошкоджені 
компоненти в тестових прогонах, але зберігання безпечно для вирішення питань, пов'язаних з жалобами.  
4.Перевірте номер та дату закінчення терміну дії. Не змішувати реактиви різних партій. Не використовуйте 
реагенти поза терміном придатності. 
5. Дотримуйтесь належної лабораторної практики та правил техніки безпеки. Одягайте латексні рукавички, 
одноразові латексні рукавички та захисні окуляри, де це необхідно. 
6. Реагенти цього комплекту, що містять шкідливий матеріал, можуть спричинити подразнення очей і шкіри. 
Дивіться МАТЕРІАЛИ НАДАНІ та етикетки для деталей. Паспорти безпеки матеріалів для даного виробу 
доступні на IBL-домашній сторінці або за запитом безпосередньо від IBL. 
7. Хімічні речовини та підготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні біологічні 
відходи згідно з національним законодавством щодо біологічно небезпечних речовин та правилами техніки 
безпеки. 
8. Уникайте контакту з СТОП розчином. Це може викликати подразнення шкіри та опіки. 
9. Всі реагенти цього комплекту, що містять людську сироватку або плазму, були протестовані та були виявлені 
негативними для анти-ВІЛ-інфекції I / II, HBsAg та анти -HCV. Проте наявність цих чи інших інфекційних агентів 
не може бути виключено абсолютно, тому реактиви слід розглядати як потенційні біологічні небезпеки в 
процесі використання та для вилучення. 
10. Реагент А, концентрат для промивки, а також калібратори та контролі EPO містять ципрофлоксацину 
гідрохлорид як консервант. Зберігайте поодаль від персоналу, який продемонстрував чутливість до 
препаратів, що містять хінолін. Жінки, які є або можуть бути вагітні, повинні уникати будь-якого контакту з 
ципрофлоксацином. 
11. ELISA реагент 1, біотинільовані EПO антитіла містять ProClin 300 як консервант. Уникати контакту та носити 
рукавички під час роботи з цим реагентом. Негайно мийте шкіру м'яким милом і водою, якщо виникне 
випадковий контакт зі шкірою. Промивайте очі водою на 15 хвилин, якщо реагент  контактував з очами. При 
всмоктуванні, уникати блювотиння і надати велику кількість води. Негайно зверніться до лікаря. 
12. Потенційно біологічно небезпечний матеріал Застереження, стоп розчин складається з 1 N сірчаної 
кислоти. Це сильна кислота. Хоча вона розбавлена,  все одно потрібно поводитися з обережністю. Це може 
спричинити опіки, і слід поводитися з захисними рукавичками та захистом очей та відповідним захисним 
одягом. Будь-який розлив потрібно витирати негайно з великою кількістю води. Не вдихати пар та уникати 
вдихання. 
 
5. ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Набір постачається при температурі навколишнього середовища і повинен зберігатись при 2-8 ° С. Тримайте 
подалі від нагрівання або прямого сонячного проміння. Зберігайте всі реагенти при 2-8 ° С. Зберігання та 
стабільність зразка та підготовлених реагентів вказано у відповідних розділах. 
 
6. ЗБІР ЗРАЗКІВ І ЗБЕРІГАННЯ. 
Сироватка 
 Очищення ЕПО слід проводити на сироватці крові людини. Для аналізу зразка в двох примірниках потрібно 
400 мкл людської сироватки. Настійно рекомендується збирати зразок з 7:30 ранку до 12:00 вечора, оскільки в 
літературі повідомляється про добові варіації еритропоетину 11, 12. Зберіть кров без антикоагулянту і 
дозвольте крові загуснути між 2-8 ° С, якщо це можливо. Було повідомлено, що зразки сироватки, згорнуті при 
кімнатній температурі (від 18 до 25 ° С), призводять до зниження значення ЕРО, як обчислили при 
радіоімунологічному аналізі приблизно на 30% більше, ніж згортання на льоді.  
Потім сироватку слід негайно відокремити, переважно в охолоджуваній центрифузі, і зберігається при -15 ° С 
або нижче. Не зберігайте зразки в морозильних камерах, що самостійно розморожуються. Уникайте 
повторного заморожування та відтавання зразків. Для довготривалого зберігання зразків рекомендується 
аліквотувати зразки в пробірках або ампулах до замерзання. Перед використанням дозвольте всім зразкам 
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досягти кімнатної температури (від 18 до 25 ° С) і змішати шляхом легкої інверсії або закручування. Уникайте 
грубо гемолізованих або сильно ліпемічних зразків. 
 

Зберігання 2-8°C (аліквоти) -15°C (аліквоти) Тримайте поодаль від 
нагрівання або прямого 
сонячного світла. 
Уникайте  повторних 
циклів заморожування-
відтавання 

стабільність 24 години 12 місяців 

 
 7. MATЕРІАЛИ НАДАНІ 
 

Кількість Символ Компонент 
1х12х8 PLA Мікропланшет, готовий для використання. Розбірні стріпи. 

Покритий стрептавідином 
1х3,5 мл RGT 1 Реагент 1. Готовий до використання. Містить: Біотинільовані  EPO 

антитіла [мишачі моноклональні  антитіла що містить ProClin 300 
як консервант 

1х3,5 мл RGT 2 Реагент 2 , готовий до використання. Містить: Пероксидаза 
(Ензим), марковані ЕРО антитіла (мишачі моноклональні  антитіла 
ЕПО] 

1х30 мл RGT A 
CONC 

Реагент A Концентрат  (20x)  
Містить: Концентрат для миття (фізіологічний розчин з 
поверхнево-активною речовиною, що містить гідрохлорид  
ципрофлоксацину). Див. етикетки флаконів для точних діапазонів. 

1х20 мл RGT B Реагент B Готовий до використовувати Містить: TMБ субстрат. 
1х2х CTRL1+2 

LYO 
Контроль 1 + 2 (ліофілізований) 
Містить: 2 рівня. Синтетичний h-EПO (1-165) в буферному 
білковому розчині. Кожен контроль містить консервант 
ципрофлоксацину гідрохлориду. 
Див. етикетки флаконів для точних діапазонів. 

1х6х CAL A-F 
LYO 

Стандарт A-F (ліофілізований) 
Стандарт А: 0 мМод / мл 
Ліофілізований нульовий калібратор - це буферний білковий 
розчин і всі інші калібратори складаються з синтетичного h-EПO (1-
165) у буферному білковому розчині. Ці стандарти були 
відкалібровані проти Всесвітньої організації охорони здоров'я 
еритропоетин 1-й міжнародний стандарт [ЕПО, одержаний з 
рекомбінантної ДНК] (87/684). 
Кожен калібратор містить консервант ципрофлоксацину 
гідрохлорид. 
Зверніться до етикеток флаконів для точних концентрацій 

1х20 мл SOLN Стоп розчин. Готовий до використання. Містить :  1 N сірчаної 
кислоти 

 
  



5 
Версія (01) 2016-04 

 
8. НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, НЕ НАДАНІ 
1. Мікропіпетки (Multipette Eppendorf або подібні пристрої, <3% CV). Об'єм: 25; 100, 150 і 200 мкл 
2. Вихровий міксер 
3. 8-канальна мікропіпетка з резервуарами реагентів. 
4. Промивна пляшка, автоматична або напівавтоматична система промивки мікропланшетів. 
5.Рідер мікропланшетів, здатний зчитувати абсорбцію при 450 нм і 405 нм (референтна довжина хвилі 600-650 
нм) 
 6. Бідистильована або дейонізована вода. 
7. Паперові рушники, наконечники для піпетки та таймер. 
8. Шейкер мікропланшетів: ІФА підтримуватиме оптимальну характеристику продуктивності за такими 
параметрами швидкості:  

Шейкер 
мікропланшетів 

Діаметр струшування Налаштування  швидкості Різні типи шейкерів з різними 
специфікаціями є комерційно 
доступними. В разі, якщо шейкер 
мікропланшету не падає 
в межах зазначеного діапазону - 
кожній лабораторії 
рекомендується встановити 
власний оптимальний діапазон 

орбітальний 3 мм (0,1118 дюймів) 600+-10 об/хв 
19 мм (0,75 дюймів) 170+-10 об/хв 

лінійний 2,5 мм (0,098 дюймів) 170+-10 об/хв 

 
9. ПРОЦЕДУРА ПРИМІТКИ 
1. Будь-яке неправильне поводження із зразками або модифікація процедури випробувань може вплинути на 
результати. Вказані обсяги піпетування, періоди інкубації, температури та етапи попередньої обробки повинні 
виконуватися суворо відповідно до інструкцій. Використовуйте лише калібровані піпетки та прилади. 
2. Як тільки тест буде розпочато, всі кроки повинні бути завершені без перерви. Переконайтеся, що необхідні 
реагенти, матеріали та пристрої готові в належний час. Дозвольте всім реагентам та зразкам досягати 
кімнатної температури (18-25 ° С) і обережно прокрутити кожен флакон рідкого реагенту та прикладу перед 
використанням. Змішувати реагенти без піноутворення. 
3. Уникайте забруднення реагентів, піпеток та лунок/пробірок. Використовуйте нові одноразові наконечники 
для піпетування для кожного компонента та зразка. Не обмінюйте ковпачки. Завжди закривайте флакони, що 
не використовуються. Не використовуйте повторно  лунки/ пробірки або реагенти. 
4. Рекомендується визначати зразки в двох примірниках, щоб мати змогу визначити можливі помилки для 
піпетування. 
5. Використовуйте схему піпетування, щоб перевірити відповідний макет планшета.  
6. Час інкубації впливає на результати. Всі лунки повинні оброблятися в однаковій послідовності порядку та 
часу. Рекомендується використовувати 8-канальний мікропланшет для піпетування розчинів у всіх лунках. 
7. Промивка мікропланшетів важлива. Неправильно промиті лунки дадуть помилкові результати. 
Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або автоматичну мийку мікропланшетів. Не 
дозволяйте лункам висихати між інкубаціями. Не подряпайте лунок під час промивки  та аспірації. Промийте і 
заповніть всі реагенти з обережністю. Під час промивання перевірте, чи всі лунки заповнені точно за 
допомогою мийного буфера, і в них немає залишків у лунках. 
8. Зразки слід піпетувати  у лунки з мінімальною кількістю повітряних бульбашок. 
9. Вологість впливає на покриті лунки / пробірки. Не відкривайте пакет, поки він не досягне кімнатної 
температури. Призначені лунки / пробірки повинні бути негайно повернені до закритого пакету, включаючи 
осушувач. Для кожного випробування потрібна стандартна крива. 
11. Зразки, які мають значення, нижчі за межу виявлення (1,1 мВ / мл), слід повідомляти як "<1,1 мВ / мл" 12. 
Зразки пацієнтів з величинами, більшими за найвищий калібратор (калібратор F), який становить приблизно 
450 мкг / мл (див. точну концентрацію на етикетці з флакону, оскільки вона може варіювати від однієї партії до 
іншої), мають бути очищені калібратором А (нульовий калібратор) і повторно аналізовані. Помножте результат 
на коефіцієнт розведення. З іншого боку, результат може бути повідомлений як більший, ніж найвища 
концентрація калібратора (калібратор F). Наприклад, якщо калібратор F має призначене значення ЕРО 494 мВ 
/ мл, то дані повинні бути "> 494 мОд / мл" . 
13. Якщо бажано, змішайте в достатніх кількостях для аналізу  в рівних обсягах реагент 1 (біотинільоване 
антитіло) та реагент 2 (антитіло з мікрофільмами з ферментами) у чистій бурштиновій пляшці. Комбінований 
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реагент випускається протягом семи (7) днів при зберіганні при 4 ° С. Потім використайте 50мкл змішаного 
антитіла в кожну лунку. Цей альтернативний спосіб повинен замінити кроки (3) і (4), які  слідують за 
інкубацією. 
 
10.ПЕРЕДТЕСТОВІ ІНСТРУКЦІЇ З УСТАНОВКИ. 
10.1. Підготовка ліофілізованих або концентрованих компонентів. 

Розвести/ 
розчинити 

компонент з розчинник зауваження зберігання стабільність 

 CAL A LYO 4 мл Бідистильована 
вода 

Дозвольте 
флаконам 
стояти 
10 хвилин і 
потім 
ретельно 
перемішайте 
обережно 
перегортуючі, 
щоб бути 
впевненим 
щодо 
повного 
відновлення 
 

 -15 ° C 
3 цикли 
замороження - 
відтавання 

6 місяців 
 CAL B-F 

LYO 
2 мл 

 CTRL 1+2 
LYO 

30 мл RGT A 
CONC 

570 мл Бідистильована 
вода 

Нагріти до при 
37 ° С до 
розчинення 
кристалів, 
якщо 
необхідно. 
Змішайте 
енергійно 

18-25°C 3 місяці 

 
11. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
1. Помістіть достатню кількість покритих стрептавідином стріпів в тримач, щоб запустити всі шість (6) 
калібраторів, A-F EПO калібратори [Точна концентрація вказана на етикетці  флакона), контролі та зразки 
пацієнтів. Щонайменше позначте дві лунки, призначені, щоб служити як " бланки ". Зверніться до кроку 9 для 
кінцевого зчитування планшету. 
2.Прокапати 200 мкл калібраторів, контролів та зразків у призначену або нанесену лунку. Заморозити (-15 ° C)  
калібратори , що залишилися ,та засоби контролю як можна швидше після використання.  
3.Додайте або розподіліть 25 мкл реагенту 1 (біотинільоване антитіло) у кожну з лунок, що вже містять 
калібратори, контролі та зразки. 
 4. Додайте або розподіліть 25 мкл реагенту 2 (антитіла з маркуванням ферментами) у кожну з однакових 
лунок. Міцно натиснути на планшет жорстким предметом, таким як ручка, для повного змішування зразка з 
реагентами. Для повної гарантії змішування повторіть натискання щонайменше 5 разів на кожні три з 
чотирьох сторін пластини. Будьте обережні, щоб уникнути витоку. Накрийте мікропланшет  алюмінієвою 
фольгою або лотком, щоб уникнути впливу світла, і покладіть його на шейкер, встановлений за 
рекомендованими настройками (див. Розділ 8) протягом 2 годин ± 15 хвилин при кімнатній температурі (18-25 
° С) . 
5 . Спочатку аспіруйте рідину повністю, а потім промийте / аспіруйте кожну лунку 5 разів за допомогою 
робочого розчину (підготовленого з реагенту А), використовуючи автоматичний вошер для мікропланшетів. 
Об'єм розчину для промивки повинен бути встановлений для видалення 0,35 мл в кожну лунку. 
6. Додайте або розподіліть 150 мкл реагенту В (субстрат TMБ) у кожну з лунок. Торкніться мікропланшета, як 
описано в кроці 4. 
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7. За допомогою належної кришки, щоб уникнути висвітлення світла, помістіть мікропланшет на шейкер, 
встановлений за рекомендованими налаштуваннями (див. Розділ 8), протягом 30 ± 5 хвилин при кімнатній 
температурі (18-25 ° С) . 
8. Додайте або розподіліть 100 мкл стоп розчину для  в кожну із лунок. Натисніть на мікропланшет, як описано 
в кроці 4. Будьте обережні, щоб уникнути витікання. 
9. Прочитайте абсорбцію розчину в лунках протягом 10 хвилин, використовуючи рідер мікропланшетів, 
встановлений до 450 нм. Перед прочитанням забезпечте, щоб обидві "порожні лунки бланк", як зазначено на 
етапі 1, заповнювали 250 мкл дистильованої або дейонізованої води. Знову прочитайте табличку, зчитувач 
установлений до 405 нм проти дистильованої або дейонізованої води. *  
10. Використовуючи кінцеві значення оптичної абсорбції, отримані на попередньому етапі, побудуйте дві 
калібрувальні криві ,використовуючи  405 нм та 450 нм для читання за допомогою кубічного сплайну, 4 
параметричної логістики або інтерполяції між точками для визначення кількісного значення концентрації ЕПО  
* Примітка: друге читання призначене для подовження аналітичної достовірності калібрувальної кривої до 
значення, представленого найвищим калібратором, що становить приблизно 450 мМОд / мл (точна 
концентрація надрукована на етикетці  і незначно змінюється з однієї партії до іншої). Отже, зразки пацієнтів з 
ЕПО> передостаннього (2-го до найвищого) калібратора, тобто калібратора Е, можна кількісно визначити за 
калібрувальною кривою, яка складається з показників у всьому шляху до концентрації, еквівалентної 
найвищому калібратору, за даними 405 нм, далеко від довжини хвилі максимальної абсорбції. Загалом, 
пацієнти та контрольні зразки слід читати, використовуючи концентрацію EПO 450 нм для концентрації до 
концентрації калібратора Е. ЕПО концентрації вище, ніж у калібратора, повинні бути інтерпольовані, 
використовуючи показання 405 нм. 
 
12. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
 Контрольний сироватка або сироваткові басейни повинні аналізуватися з кожним пробігом калібраторів та 
зразків пацієнтів. Результати, отримані з аналізу контрольних зразків, повинні бути оцінені для прийнятності, 
використовуючи використані статистичні методи. Коли лабораторія вперше вводить цей аналіз на ЕРО, 
вивільнення пацієнтом вибіркових результатів повинно бути засноване на тому, чи результати контролю збору 
компенсуються в межах рекомендованих діапазонів. Якщо один або декілька контрольних зразків контролю 
якості лежать поза допустимими межами, аналіз слід повторити. Коли лабораторія створить свої дані, 
параметри контролю якості повинні базуватися на статистичних даних лабораторії, використовуючи або 
контроль набора, і / або сироватки, зроблені лабораторією. Необхідно використати діаграми Леві-Деннінга на 
контрольні результати. Якщо результати для всіх контрольних зразків знаходяться в середньому ± 2 
стандартних відхилення, при відсутності остаточної тенденції або зміщення даних контролю якості, аналіз 
повинен вважатися прийнятним. Правила Westgard слід дотримуватися, щоб відповідати правилам CLIA 88. 
Якщо контрольні результати не відповідають визначеним параметрам, описаним у даному документі, 
результати аналізу недійсні.  
 
13. РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
13.1. Ручний метод. 
1. Для вимірювань 450 нм побудуйте криву відповідності дози (калібрувальну криву), використовуючи перші 
фіктивні калібратори, що надаються, тобто калібратори A, B, C, D та E. Для вимірювань 405 нм побудуйте другу 
криву відповідності дози , використовуючи три калібратори з найбільшою концентрацією, тобто калібратори 
D.E.F. Створіть криву відповідності дози (калібрувальна крива) за допомогою калібраторів A, B, C, D та E. 
2. Призначте концентрацію для кожного калібратора, зазначеного на флаконі, в МОд / мл. Нанесіть дані з 
калібрувальної кривої на лінійній графічній папері з концентрацією на осі X і відповідним AU. на осі Y. 
3. Намалюйте пряму лінію між 2 сусідніми точками. Цей математичний алгоритм зазвичай називають 
розрахунком "точка-точка". Отримайте концентрацію зразка, розмістивши одиницю поглинання на осі Y і 
знайдіть відповідне значення концентрації на осі Х. Пацієнти та контрольні зразки повинні бути прочитані, 
використовуючи 450 нм для концентрацій EПO, аж до передостаннього [2-го до найвищого] калібратора, 
тобто калібратора E. ЕПО концентрації вище концентрації передостаннього калібратора (на прикладі, 
показаному нижче, як 156 мМОд / мл ) слід інтерполювати, використовуючи читання 405 нм. 
13.2. Автоматизований метод: 
 Комп'ютерні програми, що використовують кубічний сплайн, або 4 PL [4 логістика параметрів] або точка-
точка, як правило, можуть забезпечувати добру відповідність. Для вимірювань 450 нм сконструюйте криву 
відповідності дози (калібрувальна крива), використовуючи перші передбачувані калібратори, тобто 
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калібратори A, B, C, D і E. Для показань 405 нм побудуйте другу криву відповідності дози, використовуючи 
калібратори A, D, E та F.  
Побудувати криву відповідності дози (калібрувальна крива) за допомогою калібраторів A, B, C, D та E. Дані 
зразків при на 450 нм [неочищений AU зчитується проти дистильованої або дейонізованої води] 

Лунки 
мікропланшета 

1 зчитування 
 Абсорбція 
одиниць 

2 зчитування 
Абсорбція одиниць 

Середня абсорбція 
одиниць 

ЕРО ММОд/мл 

Калібратор А 0,006 0,006 0,006 0 
Калібратор В 0,094 0,092 0,093 10,3 
Калібратор С 0,232 0,219 0,226 24,8 
Калібратор D 0,509 0,474 0,492 48 
Калібратор Е 1,918 1,799 1,859 156 
Контроль 1 0,171 0,170 0,171 18,2 
Контроль 2 2,270 2,200 2,240 184 
Зразок пацієнта 1 0,012 

 
- 0,012 1,1 

Зразок пацієнта 2 0,031 - 0,031 3,2 
Зразок пацієнта 3 0,089 - 0,089 9,6 
Зразок пацієнта 4 0,508 - 0,508 50,1 
Зразок пацієнта 5 3,283 - 3,283 >156 

 
** Оскільки показник концентрації зчитаної > концентрації калібратора E, наприклад 156 мМод / мл, 
рекомендується використовувати дані, отримані при 405 нм, як показано на даних зразків при 405 нм у 
таблиці нижче. Така практика повинна давати результати з оптимальною чутливістю аналізу.  
ПРИМІТКА: Дані представлені лише для ілюстрації та не повинні використовуватися замість даних, 
створених під час аналізу. 
 
14. Очікувані значення 
 Рівні EПO вимірювали у 120, очевидно нормальних індивідуумів у США з ELISA еритропоетин. Зразки 
складаються з 61 чоловіка та 59 жінок, вік яких коливається від 18 до 96 років. Не існує значущої статистичної 
різниці в контрольних діапазонах, отриманих від жіночої та чоловічої популяцій даних. Звідси випливає, що 
відсутність гендерної різниці відповідає літературі 21. Далі, значення ЕПО не свідчать про істотну вікову 
залежність, за винятком більших значень у зразках з ранніх стадій повноліття, тобто приблизно від 22 до 42 
років . Використання непараметричного методу для аналізу еталонних значень, викладених у публікації NCCLS 
"Як визначити, визначити та використовувати інтервали відліку в клінічній лабораторії" (NCCLS Document C28-
A, Vol. 15 No. 4) референтні дані (2,5 - 97,5 процентіля ) становили 3,22 - 31,9 мМОд / мл для ЕПО в сироватці 
крові. Кожна лабораторія повинна встановити власний діапазон очікуваних нормальних значень. "У пацієнтів з 
еритроцитозом через некомпенсовану гіпоксію сироватковий імунореактивний ЕПО підвищений; у тому числі 
з компенсованою гіпоксією рівень сироваткового імунореактивного ЕПО зазвичай знаходиться в межах 
норми, а у пацієнтів з поліцитемією vera сироваткова імунореактивна ЕПО є або нормальною, або низькою. 
Таким чином, хоча підвищення рівня ЕПО в сироватці крові свідчить про те, що еритроцитоз є вторинним 
явищем, а низький рівень ЕПО підтримує можливість автономної еритропоезу, рівень нормальної 
сироваткової ЕПО не виключає ні гіпоксії, ні автономного виробництва ЕПО, як причину еритроцитозу. »20 
 
15. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
Подібно будь-якому аналіту, що використовується для цілей діагностики, результати ЕПО повинні 
інтерпретуватися з ретельно з усіма клінічними проявами та іншими допоміжними діагностичними тестами.  
Очищені IgG білки одного і того ж виду, що й ті, для яких захоплення і мічені антитіла, були одержані, крім 
одного комерційного гетерофільного блокатора антитіл, були включені в реагент, щоб мінімізувати 
гетерофільні антитіла. 
14 Тим не менше, не може бути гарантії, що гетерофільна інтерференція була повністю усунута. Тому 
рекомендується провести принаймні три розведення будь-яких підвищених та / або підозрілих позитивних 
результатів для виявлення непаралельності порівняно з стандартними рекомендаціями.15 Оскільки 
результати, отримані за допомогою одного комерційного ЕПО - аналізу, можуть суттєво відрізнятися від тих, 
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що отримані з будь-яким іншим, рекомендується, щоб будь-яке серійне тестування, яке проводиться на 
одного і того ж пацієнта з плином часу, повинно бути виконане з тими ж комерційним ЕПО-тестом.16 Цей тест 
може не бути достатньо чутливим до постійного різкого виявлення аномально низьких значень ЕРО з 
нормальних рівнів ЕПО.  Більш низькі рівні ЕПО, ніж очікувалося, були виявлені при анеміях, пов'язаних з 
такими станами: ревматоїдний артрит, синдром набутого імунодефіциту, рак та виразковий коліт17, клітинна 
хвороба серпа та недоношених новонароджених18. Після алогенної трансплантації кісткового мозку порушена 
реакція еритропоетину може затримати відновлення еритропоетину17. У пацієнтів з 
гіпергаммаглобулінемією, пов'язані множинною мієломою або хворобою Вальденстрома  порушено 
вироблення еритропоетину щодо концентрації гемоглобіну. Це було пов'язано з підвищенням в'язкості 
плазми. Ніяких лікарських засобів не досліджували для проведення інтерференції в аналізі. Рівні людей, що 
живуть на великих висотах з еритроцитозом, можуть швидко падати до норми після повернення на висоту 19, 
 
16. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
Точність 
Вісімдесят п’ять зразків пацієнтів з величиною ЕПО від 3,8 до 304 мМод / мл аналізували за процедурою ELISA 
та набором ELISA EПO. Лінійний регресійний аналіз дає таку статистику:  
ELISA = 0.94 ELISA набір - 0.41 мМОд/мл 
r = 0.989 кількість = 85 
Чутливість. 
 Чутливість або мінімальна межа виявлення цього аналізу визначається як найменше єдине значення, яке 
може бути відрізненим від нуля при 95% довірчій межі. ELISA для еритропоетину має розрахункову чутливість 
1,1 мМод / мл. Отже, пацієнт з результатами зразка нижче 1,1 мМОд / мл слід повідомляти як «Менше ніж 1,1 
мМОд / мл» . 
Точність і відтворюваність 
 В аналізі точність еритропоетину ELISA тесту було розраховано з 22 реплікатів визначень кожного з двох 
зразків. 
 
В аналізі мінливість 
Зразок          середнє значення (мМод/мл)            кількість  CV % 
А                       14,4                                                22         8,4 
В                       189         22   4,8 
Точність в аналізі Еритропоетину ІФА тесту була розрахована на основі даних про двох зразків, отриманих в 22 
різних aналізах. 
Між аналізами мінливість 
Зразок          середнє значення (мМод/мл)            кількість  CV % 
А                       20,4                                                22         8,8 
В                       183         22   5,1 
Відновлення 
Різні кількості ЕПО додавали до чотирьох різних сироваток пацієнтів для визначення відновлення. Результати 
описуються у наступній таблиці:  

Сироватка 
зразок 

Ендогенний 
ЕПО 
(мМОд/мл) 

ЕПО доданий 
(мМод/мл) 

Очікуване 
значення 
(мМОд/мл) 

Вимірюване 
значення 
(мМОд/мл) 

Відновлення 
(%) 

A 7.9 
7.1 
5.5 

- 
50.0 
150.0 

- 
57.1 
155.5 

- 
52.8 

150.0 

- 
92.5% 
96.5% 

B 6.0 
5.4 
4.2 

- 
50.0 
150.0 

- 
55.4 
154.2 

              - 
57.2 
168.0 

- 
103.2% 
108.9% 

C 53.6 
48.2 
37.5 

- 
50.0 
150.0 

- 
98.2 
187.5 

          - 
  105.0 
  202.0 

- 
106.9% 
107.7% 

D 0 
0 
0 

- 
50.0 
150.0 

- 
50.0 
150.0 

- 
50.2 
145.0 

- 
100% 
96.7% 
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Специфічність і крос-реактивність 
Крос реактивність в ELISA еритропоетин були вивчені при додаванні різних речовин до нульового калібратора 
(калібратор а)  

Крос-реактант  Сума доданого крос- реактанту 
Людський трансферин  400 мкг/мл 
Людський білірубін (некон’югований)                       200 мкг/мл 
Людський гемоглобін                       5 мг/мл 
Людський альфа-глобулін                       60 мг/мл 
Людський альфа-макроглобулін                      500 мкг/мл 
Людський 1 кислотний глікопротеїн                     800 мкг/мл 
Людський альфа 1 антитрипсин                    500 мкг/мл 
тригліцериди                     30 мг/мл 
Людський альбумін      60 мг/мл 
Людський гамма глобулін     60 мг/мл 
АКТГ (Інтактні молекули, аміно кислотна частота 1-
39) 

         5000 пг/мл 

ТТГ         100 мкМОд/мл 
 
Ні один з перехресних реагентів не впливає на Еритропоетин  ІФА в досліджуваних концентраціях. Дуже 
невеликі зміни в ЕПО, виявлені для деяких перехресних реагентів, були добре в межах статистичних лімітів 
мінливості в аналізі. 
 Лінійність зразків  пацієнтів: паралельність 
Три зразки сироватки пацієнта розбавляли калібратором А (нульовим калібратором). Результати в мМОд / мл 
показані нижче:  

зразок розведення очікуване спостерігається % 
спостерігається/очікуване 

А Нерозведене 
1:2 
1:4 
1:8 

-  
123,5 
61,8 
30,9 

247.0 
119.0 
58.5 
28.8 

- 
96% 
95% 
93% 

В Нерозведене 
1:2 
1:4 
1:8 

- 
69.5 
 
34.8 
17.4 

139.0 
74.0 
 
39.9 
19.8 

-- 
106% 
 
114% 
114% 

С Нерозведене 
1:2 
1:4 
1:8 

-- 
-- 
126.5 
63.3 

500.0 
253.0 
116.0 
57.0 

- 
-- 
92% 
90% 

 
Ефект високої дози (Хук - ефект) 
ІФА  Еритропоетин  не виявив "ефекту високої дози" у стандартному розріджувачі, збагаченому 
200 000 мМод / мл ЕПО. Крім того, три зразки з відомими високими значеннями ЕПО (1920 мМОд / мл, 
1520 мМОд / мл і 966 мМОд / мл) протестували без розведення, і їх результати набагато перевищували 
найвищий стандарт Тим не менш, зразки з рівнем ЕПО, більшими, ніж найвищий калібратор, слід розбавити і 
повторно аналізувати для отримання правильних значень. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

REF № Кат.: 

LOT № Партії: 

 
Використати до: 

 
Кількість тестів: 

CONC Концентрат 

LYO Ліофілізований 

IVD Медичний пристрій для діагностики in vitro 

 
Оціночний набір 

 
Прочитайте інструкцію перед використанням 

 
Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного світла. 

 Зберігати при температурі: 

 
Виробник: 

 
Увага! 

Умовні позначення компонентів див. у розділі «Матеріали, що входять до набору». 
 

 
СКАРГИ: Первинно скарги можна пред’явити в письмовому вигляді або усно. Згодом необхідно подати їх, 
включаючи хід дослідження та отримані результати, в письмовому вигляді, з аналітичних міркувань. 

ГАРАНТІЯ: Гарантується відсутність у продукті дефектних матеріалів у межах відповідного терміну придатності, а 
також дотримання специфікацій, поданих разом із продуктом. Продукт слід використовувати за призначенням, 
відповідно до всіх інструкцій, наведених в інструкції з використання та в межах відповідного терміну 
придатності продукту. Будь-яка модифікація процедури аналізу, або обміну, або змішування компонентів 
різних партій може негативно вплинути на результати. Ці випадки анулюють будь-які вимоги про заміну. 

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА 
ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ ВКАЗАНОГО (-ИХ)НАБОРУ(ІВ) . ЗА ЖОДНИХ УМОВ ВИРОБНИК НЕ 
МАЄ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ 
ПРОДАЖ, ТРАВМИ ЛЮДЕЙ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ АБО ІНШІ ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ. 
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