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1. Введення 
1.1. Призначення та принцип тесту 
 Імуноферментний аналіз для кількісного визначення адреналіну (епінефрину), норадреналіну 
(норепінефріну) і допаміну в плазмі та сечі. 
Адреналін (адреналін), норадреналін (норадреналін) і допамін екстрагуються за допомогою цис- діол 
специфічного афінного гелю, ацилюються , а потім перетворюються ферментативно. 
Конкурентний набір ІФА використовує формат мікропланшетів. Антиген пов'язаний з твердою фазою 
мікропланшетів.  Дериватизовані стандарти, контролі та зразки та тверда фаза зв’язаного аналіту конкурують  
за фіксовану кількість сайтів, що зв'язують антитіла. Після того як система знаходиться в рівновазі, вільний 
антиген і вільні комплекси антиген-антитіла видаляються шляхом промивання. Антитіло, зв'язане з твердою 
фазою,  виявляється кон'югатом анти кролика IgG-пероксидази, використовуючи TMB як субстрат. Реакція 
перевіряється при 450 нм. 
Кількісна оцінка невідомих зразків досягається шляхом порівняння їх поглинання зі стандартною кривою, 
підготовленою  з відомими стандартними концентраціями. 
 
1.2 Клінічне застосування 
У людей катехоламіни адреналін (епінефрин), норадреналін (норепінефрин) і допамін є 
нейромедіаторами симпатичної нервової системи і беруть участь у багатьох фізіологічних процесах. 
Симпатична нервова система налаштовує  організм у підвищений стан тривоги, що також називається 
реакцією боротьби або втечі організму.У організмі людини катехоламіни та їх метаболіти вказують на 
адаптацію організму до гострого та хронічного стресу. 
Поруч із метанефрином / норметанефрином катехоламіни важливі для діагностики, а також для подальшого 
лікарського спостереження за такими пухлинами симпатоадреналової системи, як феохромоцитоми.  
Кількісне визначення катехоламінів в сечі є кращим для діагностики цих пухлин, в той час як визначення 
катехоламінів у плазмі є медично чутливим для локалізації пухлини і для тестування функцій. Значення вище 
порогового можуть указувати на наявність нейроендокринних пухлин. 
Проте в літературі різні захворювання, такі як гіпертонія, серцево-судинні захворювання, шизофренія та 
маніакальна депресія описані з аномальним низьким або високим рівнем вмісту катехоламінів. 
Терапевтичні наслідки ніколи не повинні ґрунтуватися на лабораторних результатах, навіть якщо  всі 
результати тестів є в угоді з пунктами пункту "Процедурні застереження, інструкції та попередження". Будь-
якій лабораторний результат  є лише частиною загальної клінічної картини пацієнта. 
Лише в тих випадках, коли лабораторні результати є у  прийнятній згоді  з урахуванням загальної клінічної 
картини хворого, його можна використовувати для терапевтичних наслідків. 
Сам результат тестування ніколи не повинен бути єдиним детермінантом для виявлення будь-яких 
терапевтичних наслідків. 
 
2. Процедурні застереження, інструкції, попередження та обмеження 
2.1. Процедурні застереження, інструкції та попередження 
(1) Цей комплект призначений тільки для професійного використання. Користувачі повинні мати глибоке 
розуміння цього протоколу для успішного використання цього набору. Тільки інструкція з тестування, що 
надається комплектом, дійсна і повинна бути використана для 
запуску  аналізу. Надійна продуктивність буде досягнута лише шляхом суворого та ретельного дотримання 
вимог  наданої інструкції. 
(2) Цей аналіз був підтверджений для певних типів зразків, як зазначено в Призначеному застосуванні (див 
Розділ 1). За будь-яке  використання поза інструкцією даного комплекту несе відповідальність  користувач, а 
виробник не може нести відповідальність в таких випадках. 
(3) Необхідно дотримуватися принципів належної лабораторної практики (GLP). 
(4) Щоб зменшити вплив потенційно шкідливих речовин, одягніть лабораторні рукавички, одноразові захисні 
рукавички та захисні окуляри, де це необхідно. 
(5)Всі реагенти набору  та зразки  повинні бути доведені до кімнатної температури та змішані м'яко, але 
ретельно перед використанням. Уникайте повторного заморожування та відтавання реагентів та зразків. 
(6) для розведення або відновлення використовують дейонізовану, дистильовану або надто чисту воду. 
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(7) Мікропланшет містить відрізні смужки. Незастосовувані лунки повинні зберігатися при температурі від 2 ° С 
до 8 ° С у герметичному пакеті з фольги з осушувачем і використовуватись в  передбаченому тримачу. Стріп 
мікропланшета, який знімається з рами для використання слід позначити відповідно, щоб уникнути будь-
якого змішування. 
(8) Визначення в дублікатах настійно рекомендується, щоб бути в змозі визначити потенційні помилки 
піпетування. 
(9) Після початку випробування всі кроки повинні бути завершені без перерви. Переконайтеся, що необхідні 
реагенти, матеріали та прилади приготовлені в належний час. 
(10) Час інкубації впливає на результати. Всі лунки повинні оброблятися в тому ж порядку і  
інтервалах часу. 
(11) Щоб уникнути перехресного забруднення реагентів, використовуйте нові одноразові наконечники піпетки 
для видачі кожного реагенту, зразку, стандарту і контролю. 
(12) Для кожного прогону  має бути встановлена стандартна крива. 
(13) Контроль повинен бути включений в кожний прогон та відповідати встановленим межам довіри. Межі 
довіри наведено в Звіті про забезпечення контролю якості, наданому набором. 
(14) Не змішуйте компоненти набору з різними номерами партії в рамках тесту і не використовуйте реагенти 
за межами терміну придатності, які показані на етикетках набору. 
(15) Уникайте контакту з Стоп розчином, що містить 0,25 М H2SO4. Це може спричинити подразнення шкіри та 
опіки. У випадку контакту з очима або шкірою, негайно змийте водою. 
(16) Субстрат ТМБ має подразнюючу дію на шкіру та слизову оболонку. У разі можливого контакту мийте очі з 
рясним об'ємом води і шкіру з милом і великою кількістю води. Промити забруднені об'єкти раніше їх 
повторного використання . 
(17)Для отримання інформації про небезпечні речовини, включені в комплект, зверніться до Паспорта безпеки 
(SDS). Паспорт безпеки даних для даного продукту доступний безпосередньо на веб - сайті виробника або по 
запиту. 
(18) Очікувані еталонні значення, наведені в цій інструкції, є лише для демонстрації. Рекомендується кожній 
лабораторії встановлювати свої контрольні інтервали. 
(19) Результати, отримані за допомогою цього тест-набору, не повинні вважатися єдиною причиною будь-
якого терапевтичних наслідків (наприклад, медикаменти перед планованою операцією), але вони повинні 
співвідноситись з іншими діагностичними тестами та клінічними спостереженнями. 
(20) Реактиви набору мають розглядатися як небезпечні відходи та утилізуватися відповідно до національних 
правил. 
 
2.2 Обмеження 
Будь-яке неправильне поводження із зразками або модифікація цього випробування може вплинути на 
результати. 
 
2.2.1 Впливаючі речовини 
Плазма 
Зразки, що містять осадки або нитки фібрину або які є гемолітичними або ліпемічними, можуть призвести до 
неточних результатів. 
 
24-годинна сеча 
Будь ласка, зверніть увагу на підготовку зразка! Якщо процент кінцевої концентрації кислоти занадто високий, 
це буде призводити до неправильних результатів для зразків сечі. 
 
2.2.2 Вплив ліків 
Не існує ніяких відомих речовин (лікарських засобів), засвоєння яких перешкоджає вимірюванню рівня 
катехоламіну  у зразку. 
 
2.2.3 Ефект високої дози-крюк ефект 
У цьому тесті не було виявлено ефекту крюка. 
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3. Зберігання та стабільність 
Зберігайте нерозкриті реагенти при температурі від 2 до 8 ° С до закінчення терміну придатності. Не 
використовуйте компоненти після завершення терміну придатності, який указано на етикетках набору. Після 
відкриття реагенти стабільні протягом 1 місяця при зберіганні при температурі 2 - 8 ° C. Після того, як було 
відкрито  пакет, слід ретельно закрити його з осушувачем знову. 
 
4. Матеріали 
4.1 Зміст набору. 

Каталожни
й номер 

компонент кількість вміст 

BA D-0090 FOILS 3 х 4 шт. Клейка плівка  в пакеті, що 
закривається готова до застосування 

BA E-0030 WASH CONC  x 50 3 х 20 мл/флакон  
світло-фіолетовий 
ковпачок 

Концентрат промивного буфера  
Буфер з неіонним детергентом та 
фізіологічним рН 

BA E-0040 CONJUGATE 3 х 12 мл/флакон 
Флакон червоний 
ковпачок 

Ферментний кон’югат готовий до 
використання. Кон'югований з 
пероксидазою анти кролячий IgG. 

BA E-0055 SUBSTRATE 3 х 12 мл/флакон 
Флакон чорний 
ковпачок 

Субстрат Готовий до використання, 
Хромогенний субстрат, що містить 
тетраметилбензидин, буфер субстрату і 
водню пероксид 

BA E-0080 STOP SOLN 3 х 12 мл/флакон 
світло-сірий ковпачок 

Стоп розчин Готовий до використання, 
містить 0,25 М сірчаної кислоти 
Ідентифікація небезпеки: 

Н290 може бути корозійним для 
металів 
Н314 причиняє опіки шкіри та 
пошкодження очей 

BA E-0131 ADR MN 1 х 96 лунок (12х8) 
покриті антигеном 
лунки мікропланшету 
в синьому пакеті,що 
закривається ,з 
осушувачем 

Адреналін - мікропланшет 12 стріпів, 
по 8 лунок у кожному, розбірний, з 
нанесеними антитілами, синього 
кольору, Готовий до використання 

BA E-0231 NAD NMN 1 х 96 лунок 
(12х8) покриті 
антигеном лунки 
мікропланшету в 
жовтому пакеті,що 
закривається ,з 
осушувачем 

Норадреналін - мікропланшет, готовий 
до використання  

BA E-0331 DOP 1 х 96 лунок 
(12х8) покриті 
антигеном лунки 
мікропланшету в 
зеленому пакеті,що 

Допамін мікропланшет, готовий до 
використання  
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закривається ,з 
осушувачем 

BA E-6110 ADR-AS 1 х 6 мл/ флакон 
синього кольору 

 Адреналін антисироватка кроляча, 
готова до використання, синього 
кольору, синя кришка 

BA E-6210 NAD-AS 1 х 6 мл/флакон, 
жовтий ковпачок 
 

Норадреналін антисироватка Кроляча, 
готова до використання, жовтого 
кольору, 

BA E-6310 DOP-AS 1 х 6 мл 
Флакон темно-
зелений ковпачок 

Кроляча, готова до використання, 
зеленого кольору, зелена кришка 

BA R-0050 ADJUST-BUFF 2 х 4 мл/ флакон 
Зелений ковпачок 

Регулюючий буфер Готовий до 
використання TRIS буфер 

BA R-6611 ACYL-BUFF 1 х 20 мл/флакон 
Білий ковпачок 

 буфер для ацилювання Готовий до 
використання Буфер з легким лужним 
рН для ацилювання 

BA R-6612 ACYL-REAG 1 х 3 мл /флакон 
світло-червоний 
ковпачок 

 реагент для ацилювання в ДМФ та 
ДМСО готовий до використання  
Ідентифікація небезпеки: 

 
H225 Вогненебезпечні рідини та пари. 
H360 Може пошкодити майбутній 
дитині. 
H319 викликає серйозне 
роздратування очей 

BA R-6613 ASSAY BUFF 1 х 6 мл/флакон 
світло-сірий ковпачок 

Буфер аналізу Готовий до 
використання  Вміст: 1 М соляна 
кислота та не-ртутний консервант.  

BA R-6614 COENZYME 1 х 4 мл/флакон, 
фіолетовий ковпачок 

Кофермент Готовий до використання, 
S-аденоз-L-метіонін 

BA R-6615 ENZYME 6 флаконів  
Рожевий ковпачок 

Фермент Ліофілізований, містить 
Катехол-О-метилтрансферазу 

BA R-6617 EXTRACT-BUFF 1 х 6 мл/флакон 
Коричневий 
ковпачок 

Буфер для екстракції Готовий до 
використання ,Буфер, що містить 
карбонат 

BA R-6618 EXTRACT-PLATE 
48 

2 х 48 лунок 
 

Екстракційний планшет готовий до 
використання Мікропланшет покритий 
боронат-подібним гелем ,у пакеті, що 
закривається 

BA R-6619 HCL 1 х 20 мл/флакон 
темно зелений 
ковпачок 
 

Соляна кислота Готова до 
використання,жовтого кольору, містить 
0,025 М HCL 
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Стандарти та контролі - Готові до використання 
 

Кат. № компонент Колір ковпачка Концентрація 
нг/мл 

Концентрація 
нмоль/л 

Обсяг/ф
лакон 

AD
R 

NAD DOP ADR NAD DOP 

BA R-
6601 

STANDART   A білий 0 0 0 0 0 0 4 мл 

BA R-
6602 

STANDART   B Світло жовтий 1 5 10 5,5 30 65 4 мл 

BA R-
6603 

STANDART  C помаранчовий 4 20 40 22 118 261 4 мл 

BA R-
6604 

STANDART  D Темно синій 15 75 150 82 443 980 4 мл 

BA R-
6605 

STANDART  E Світло сірий 50 250 500 273 1478 3265 4 мл 

BA R-
6606 

STANDART  F чорний 200 1000 2000 1092 5910 13060 4 мл 

BA R-
6609 

STANDART  A/B Світло фіолетовий - - 4,5 - - 29 4 мл 

BA R-
6651 

CONTROL 1 Світло зелений Зверніться до Звіту з питань якості для 
очікуваного значення та 
прийнятного діапазону 

4 мл 

BA R-
6652 

CONTROL 2 Темно-червоний 4 мл 

Конверсія: адреналін (нг / мл) х 5,46 = адреналін (нмоль / л) 
Норадреналін (нг / мл) х 5,91 = Норадреналін (нмоль / л) 
Дофамін (нг / мл) х 6,53 = дофамін (нмоль / л) 
Вміст: Кислий буфер з стабілізатором, що не містить ртуті, збагачений певною кількістю адреналіну, 
норадреналіну і дофаміну 
* для визначення дофаміну в плазмі додатковий стандарт A / B є обов'язковим! 
 
4.2 Додаткові матеріали та обладнання, необхідні, але не передбачені в наборі 
- калібровані прецизійні піпетки для обсягів від 10 до 700 мкл; 1 мл 
- пристрій мийки для мікропланшетів (ручне, напівавтоматичне або автоматичне) 
- рідер ІФА, здатний сприймати поглинання при 450 нм і, якщо можливо, 620 - 650 нм 
- шейкер мікропланшетів (амплітуда струшування 3 мм, приблизно 600 об / хв) 
- Абсорбуючий матеріал (паперовий рушник) 
- Вода (дейонізована, дистильована або ультра-чиста) 
- змішувач вихровий 
 
5. Збір і зберігання зразків 
Плазма 
Цільну кров слід збирати в центрифужні пробірки, що містять ЕДТА як антикоагулянт (Monovette ™ або 
Vacuette ™ для плазми) і центрифугувати відповідно до інструкцій виробника, одразу після збору. 
Гемолітичні та ліпемічні зразки не повинні використовуватися для аналізу. 
Зберігання: до 6 годин при 2-8 ° С, на більш тривалий термін (до 6 місяців) при -20 ° С. 
Необхідно уникати повторного заморожування та відтавання. 
Сеча 
Може використовуватися спонтанна сеча або 24-годинна сеча, зібрана в пляшці, що містить 10 - 15 мл 6 М HCl. 
Якщо використовується 24-годинна сеча, будь ласка, запишіть загальний обсяг зібраної сечі. 
Зберігання: до 48 годин при 2 - 8 ° С, до 24 годин при кімнатній температурі, протягом тривалого періоду часу 
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(до 6 місяців) при -20 ° С. Необхідно уникати повторного заморожування та відтавання. 
Уникати впливу прямих сонячних променів 
 
6. Процедура аналізу 
Дозвольте всім реагентам досягати кімнатної температури та ретельно перемішайте шляхом легкої інверсії 
перед використанням. Визначення в дублікатах рекомендуються. Рекомендується пронумерувати стріпи 
мікропланшета, щоб уникнути будь-якого змішування. 
Зв'язування антисироватки та кон'югату ферменту та активність ферменту є температуро 
залежними, і поглинання може змінюватися, якщо термостат не використовується. Чим вище температура, 
тим вище поглинання буде. Різний час інкубації матиме аналогічний вплив на поглинання. Оптимальна 
температура під час проведення імуноферментного аналізу становить 20-25 ° С. 
 
6.1. Приготування реагентів 
Промивний  буфер 
Розвести 20 мл концентрату промивного буферу з водою (дейонізованою, дистильованою або ультра-чистою) 
до кінцевого об'єму 1000 мл. 
Зберігання: 1 місяць при 2 - 8 ° С 
 
Ферментний розчин 
Відтворити вміст флакону з позначкою "Ензим" з 1 мл води (дейонізована, дистильована або ультра-чиста) та 
ретельно перемішати. Додайте 0,3 мл коензиму, потім 0,7 мл регулюючого буфера. Загальний обсяг розчину 
ферменту 2,0 мл. 
Розчин ферменту повинен бути приготовлений свіжим до аналізу (не більше 10 - 15 хвилин  
заздалегідь) Викинути після використання! 
Адреналін  мікропланшет, норадреналін  мікропланшет та допамін  мікропланшет 
У рідкісних випадках залишки блокуючого та стабілізуючого реагенту можна побачити у лунках як маленькі, 
білі крапки або лінії . Ці залишки не впливають на якість продукту. 
 
6.2. Приготування, екстракція та ацилювання зразку 
* для визначення дофаміну в плазмі додатковий стандарт A / B є обов'язковим! 
1. Прокапайте 10 мкл стандартів, контролів, зразків сечі та 300 мкл зразків плазми в 
відповідні лунки екстракційної пластини. 
2. Додайте 250 мкл води (дейонізованої, дистильованої або ультра-чистої) до лунок з стандартами, 
контролями та зразками сечі. 
3. Прокапайте 50 мкл буферу для аналізу у всі лунки. 
4. Прокапайте 50 мкл екстракційного буфера у всі лунки. 
5. Покрийте з клейкою фольгою та інкубуйте 30 хвилин при кімнатній температурі (20 - 25 ° С) на шейкері 
(приблизно 600 об / хв). 
6. Зніміть фольгу. Опорожніть мікропланшет  та просушіть , натиснувши перевернутим мікропланшетом на 
абсорбуючий матеріал. 
7. Прокапайте 1 мл промивного буфера у всі лунки. Інкубуйте планшет протягом 5 хв при кімнатній 
температурі (20 - 25 ° С) на шейк ері (приблизно 600 об / хв). Опорожніть мікропланшет  та промокніть досуха , 
натиснувши перевернутим мікропланшетом  на абсорбуючий матеріал. 
8. Прокапайте ще 1 мл промивного буфера у всі лунки. Інкубуйте планшет протягом 5 хв при кімнатній 
температурі (20 - 25 ° C) на шейкері (приблизно 600 об / хв). Опорожніть планшет та промокніть досуха, 
натиснувши перевернутим планшетом на абсорбуючий матеріал. 
9. Прокапайте 150 мкл ацилюючого буфера у всі лунки. 
10. Прокапайте 25 мкл ацилюючого реагенту у всі лунки. 
11. Інкубуйте 15 хвилин при кімнатній температурі (20 - 25 ° C) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
12. Опорожнити планшет та промокнути досуха, натискаючи перевернутим планшетом на абсорбуючий 
матеріал. 
13. Прокапайте 1 мл промивного буфера у всі лунки. Інкубуйте мікропланшет протягом 10 хв при кімнатній 
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температурі (20 - 25 ° C) на шейкері (приблизно 600 об / хв). Опорожніть мікропланшет  та промокніть досуха , 
натиснувши перевернутим планшетом на абсорбуючий матеріал. 
14. Прокапайте 175мкл соляної кислоти у всі лунки. 
15. Покрити з клейкою фольгою. Інкубуйте 10 хвилин при кімнатній температурі (20 - 25 ° C) на шейкері 
(приблизно 600 об / хв). Видаліть фольгу і викинути. 
Не зливати супернатант після цього! 
Наступні обсяги супернатанту необхідні для наступного ІФА: 
 
Адреналін 100 мкл Норадреналін 20 мкл 
Допамін (стандарт + сеча) 25 мкл Допамін (плазма) 50 мкл 
 
6.3. Адреналін ІФА 
1. Прокапати 25мкл розчину ферменту (див. 6.1) у всі лунки  адреналінового мікропланшету. 
2. Прокапайте 100 мкл екстрагованих стандартів, контролів та зразків у відповідні лунки. 
3. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
4. Прокапайте 50 мкл відповідного адреналінової антисироватки у всі лунки та накрийте з клейкою фольгою. 
5. Інкубуйте протягом 2 годин при кімнатній температурі (20-25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
6. Зніміть фольгу. Видаліть або аспіруйте  вміст лунок. Промийте пластину 3 х, додаючи 300мкл 
Промивного буферу, відкидаючи вміст і промокаючи досуха кожен раз, натискаючи  перевернутим планшетом 
на абсорбуючий матеріал. 
7. Прокапайте 100 мкл ферментного кон'югату у всі лунки. 
8. Інкубуйте 30 хвилин при кімнатній температурі (20-25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
9. Видаліть або аспіруйте вміст лунок. Промийте пластину 3 х, додаючи 300 мкл промивного буфера, 
видаляючи вміст і промокаючи досуха кожен раз, натискаючи перевернутим планшетом на абсорбуючий 
матеріал. 
10. Прокапайте 100 мкл субстрату у всі лунки та інкубуйте протягом 25 ± 5 хвилин при кімнатній температурі 
(20 - 25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). Уникати впливу прямих сонячних променів! 
11. Додайте 100мкл стоп-розчину до кожної лунки та струшуйте мікропланшет, щоб забезпечити однорідність 
розподілу розчину. 
12. Прочитайте поглинання розчину в лунках протягом 10 хвилин, використовуючи пристрій для зчитування 
мікропланшету, налаштований на 450 нм (при наявності рекомендується довжина довжини хвилі від 620 нм 
до 650 нм). 
 
6.4 Норадреналін  ІФА 
1. Прокапайте 25 мкл ферментного розчину (див. 6.1) у всі лунки мікропланшету норадреналіну. 
2. Прокапайте 20 мкл екстрагованих стандартів, контролів та зразків у відповідні лунки. 
3. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
4. Прокапайте 50 мкл норадреналіну антисироватки в усі лунки та покрийте мікропланшет клейкою фольгою. 
5. Інкубуйте протягом 2 годин при кімнатній температурі (20-25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
6. Зніміть фольгу. Видалити вміст лунок або аспірувати його. Промийте пластину 3 х, додаючи 300мкл 
промивного буферу, відкидаючи вміст і промокаючи досуха кожен раз, натискаючи  перевернутим планшетом 
на абсорбуючий матеріал. 
7. Прокапайте 100 мкл ферментного кон'югату у всі лунки. 
8. Інкубуйте 30 хвилин при кімнатній температурі (20-25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
9. Видаліть або аспіруйте вміст лунок. Промийте пластину 3 х, додаючи 300 мкл промивного буфера, 
видаляючи вміст і промокаючи досуха  кожен раз, натискаючи перевернутою пластиною на абсорбуючий 
матеріал. 
10. Прокапайте 100 мкл субстрату у всі лунки та інкубуйте протягом 25 ± 5 хвилин при кімнатній температурі 
(20 - 25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). Уникати впливу прямих сонячних променів! 
11. Додайте 100мкл стоп-розчину до кожної лунки та струсіть мікропланшет, щоб забезпечити однорідність 
розподілу розчину. 
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12. Прочитайте поглинання розчину в лунках протягом 10 хвилин, використовуючи рідер для зчитування 
мікропланшету 450 нм (при наявності рекомендується референтна довжини хвилі від 620 нм до 650 нм) 
 
6.5 Дофамін ІФА 
1. Прокапайте 25мкл розчину ферменту (див. 6.1) у всі лунки мікропланшету дофаміну. 
2. Прокапайте 25мкл екстрагованих стандартів, контролів, зразків сечі та 50мкл екстрагованої плазми 
зразки в відповідні лунки. 
3. Додайте 25 мкл хлористоводневої кислоти до стандартів, контролів та зразків сечі. 
4. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (20-25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
5. Прокапайте 50 мкл антисироватки допаміну в усі лунки та покрийте з клейкою фольгою. 
6. Інкубуйте протягом 2 годин при кімнатній температурі (20 - 25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
7. Зніміть фольгу. Видаліть вміст лунок або аспіруйте його. Промийте пластину 3 х, додаючи 300мкл 
Промивного буферу, видаляючи вміст і промокніть досуха кожен раз, натискаючи  перевернутою пластиною 
на абсорбуючий матеріал. 
8. Прокапайте 100 мкл ферментного кон'югату у всі лунки. 
9. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). 
10. Видаліть або аспіруйте вміст лунок. Промийте пластину 3 х, додаючи 300 мкл мийного буфера, 
видаляючи  вміст і промокніть досуха сухою кожен раз, натискаючи перевернутим планшетом на 
абсорбуючий матеріал. 
11. Прокапайте 100мкл субстрату у всі лунки та інкубуйте протягом 25 ± 5 хвилин при кімнатній температурі 
(20-25 ° С) на шейкері (приблизно 600 об / хв). Уникати впливу прямих сонячних променів! 
12. Додайте до кожної лунки 100мкл стоп-розчину та струсіть мікропланшет пластину, щоб забезпечити 
однорідність розподілу розчину. 
13. Прочитайте поглинання розчину в лунках протягом 10 хвилин, використовуючи рідер мікропланшетів 450 
нм (при наявності рекомендується референтна довжини хвилі від 620 нм до 650 нм). 
 
7. Розрахунок результатів 
 

Діапазон 
вимірювання 

 адреналін норадреналін дофамін 

сеча 0,7-200 нг/мл 2,5-1000 нг/мл 4,8-2000 нг/мл 

плазма 18-6667 пг/мл 93-33333 пг/мл 75-33 333 пг/мл 

 
Стандартні криві отримують шляхом нанесення показників оптичної абсорбції (обчислюють середню 
абсорбцію) стандартів (лінійна, вісь y) проти відповідних концентрацій  стандартів (логарифмічна, осі x). 
Використовуйте нелінійну регресію для фіксації кривої (наприклад, сплайн, 4-параметр, акіма). 
  Цей аналіз є конкурентним аналізом. Це означає, що значення OЩ зменшуються із зростанням 
концентрації аналіту. Значення ОЩ, знайдені нижче стандартної кривої, відповідають високим значенням 
концентрації аналіту в зразку і повинні бути повідомлені як позитивні. 
 
Зразки сечі та контролі 
Концентрації зразків сечі та контролів можна читати безпосередньо зі стандартної кривої. 
Обчислити 24-годинне виділення  для кожного зразку сечі: мкг / 24г = мкг / l x l / 24г 
Зразки плазми 
Зчитані концентрації зразків плазми адреналіну та норадреналіну повинні бути розділені на 
30 
Зчитані дофамін концентрації зразків плазми необхідно розділити на 60. 
Конверсія 
Адреналін (нг / мл) х 5,46 = адреналін (нмоль / л) 
Норадреналін (нг / мл) х 5,91 = Норадреналін (нмоль / л) 
Дофамін (нг / мл) х 6,53 = дофамін (нмоль / л) 
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Очікувані референтні значення 
Настійно рекомендується, щоб кожна лабораторія визначала власні норми та ненормальні значення. 

 адреналін норадреналін дофамін 

24 годинна сеча < 20 мкг/добу 
 (110 нмоль/доба) 

< 90 мкг/добу 
 (535 нмоль/доба) 

< 600 мг/доба  
(3900 нмоль/доба) 

плазма < 100 пг/мл < 600 пг/мл < 100 пг/мл 

 
7.1 Контроль якості 
Рекомендується використовувати контрольні зразки відповідно до національних правил. Використовуйте 
контролі як звичайних, так і патологічних рівнів. Набір або інші комерційні контролі повинні відповідати 
встановленим межам довіри. Довірчі межі контролів набору надруковані на Звіті з контролю якості. 
 
7.2 Типові стандартні криві 
 
Приклади, не використовуйте для розрахунку! 
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8. Характеристики аналізу 

Аналітична 
чутливість 

  адреналін норадреналін допамін 

МОГ Сеча (нг/мл) 0,9 1,7 2,5 

Плазма (пг/мл) 10 36 49 

МОК Сеча (нг/мл) 0,7 2,5 4,8 

Плазма (пг/мл) 18 93 75 

 

Аналітична 
специфічність 
(перехресна 
реактивність) 

речовина Перехресна реактивність (%) 

адреналін норадреналін дофамін 

Дериватизований 
адреналін 

100 0,08 0,02 

Дериватизований 
норадреналін 

0,13 100 6,4 

Дериватизований 
дофамін 

<0.01 0,03 100 

метанефрин 0,18 <0.01 <0.01 

норметанефрин <0.01 0,16 0,01 

3-метокситирамін <0.01 <0.01 0,49 

3-метокси-4-
гідроксифенілгліколь 

<0.01 <0.01 <0.01 

Тирамін <0.01 <0.01 0,18 

Фенілаланін, 
кофеїнова кислота, Л- 
Дoпa , 
Гомованілова кислота, 
тирозин, 
3-метокси-4-
гідроксиманделова 
кислота 

<0.01 <0.01 <0.01 

 
точність 

В аналізі сеча (кількість =60) Між аналізами плазма (кількість =60) 

 зразок Діапазон 
(нг/мл) 

CV (%)  зразок Діапазон 
(пг/мл) 

CV (%) 

адреналін 1 6,2 ±1,1 17,4 адреналін 1 64,7±15,9 24,7 

2 21,4 ±2,7 12,4 2 258±32,5 12,7 

3 59,4 ±7,8 13,1 3 948±105 11,0 

норадреналін 1 26,1 ±3,6 13,8 норадреналін 1 510±65 12,8 

2 97 ±12,8 13,4 2 1358±194 14,3 

3 267 ±35 13,1 3 3363±374 11,1 

дофамін 1 82 ±16,1 19,7  
дофамін 

1 75±22 29,8 

2 253 ±41,1 16,3 2 353±86 24,4 

3 714 ±67 9,4 3 1187±293 24,9 

В аналізі сеча (кількість =33) Між аналізами плазма (кількість =18) 

 зразок Діапазон 
(нг/мл) 

CV (%)  зразок Діапазон 
(пг/мл) 

CV (%) 

адреналін 1 5,2±0,9 17,9 адреналін 1 76,4±11,1 14,5 

2 17,8±2,1 11,7 2 247±27,5 11,1 

3 54,2±6,6 12,1 3 771±101 13,1 

норадреналін 1 19,5±3,9 20,0 норадреналін 1 445±40,9 9,2 
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2 80,6±10,6 13,2 2 1232±134 10,9 

3 226±39,5 17,4 3 3283±302 9,2 

дофамін 1 79,3±18,78 23,7 дофамін 1 238±67,0 28,2 

2 222±27,0 12,1 2 1072±201 18,8 

3 630±69,0 11,0 3 
 

3449±491 14,2 

 

Лінійність  Серійне 
розведення до 

Діапазон (%) 
 

Середнє (%) 

адреналін сеча 1:512 92-123 108 

плазма 1:512 94-115 105 

норадреналін сеча 1:512 100-127 112 

плазма 1:512 102-125 112 

дофамін сеча 1:512 83-126 104 

плазма 1:512 85-132 106 

 

Відновлення  Середнє (%) Діапазон (%) 
 

діапазон 

адреналін сеча 106 94-120 4,5-53,5 нг/мл 

плазма 105 88-117 9,1-4268 пг/мл 

норадреналін сеча 103 91-113 58,6-260 нг/мл 

плазма 87 75-107 51-14251 
пг/мл 

дофамін сеча 110 101-124 225-1306 
нг/мл 

плазма 89 84-92 57,4-16054 
пг/мл 

 
  



 

 
Версія 16.0  2017-05-02 13 

 

 
ЛІТЕРАТУРА  
(1) Dai et al. Association of plasma epinephrine level with insulin sensitivity in metabolically healthy but 
obese individuals. Autonomic Neuroscience: Basic and Clinical, 167:66-69 (2012) 
(2) Gruber et al. Increased Dopamine Is Associated With the cGMP and Homocysteine Pathway in Female 
Migraineurs. Headache 50:109-116 (2010) 
(3) Mobine et al. Pheochromocytoma-Induced Cardiomyopathy is Modulated by the Synergistic Effects of 
Cell-Secreted Factors. Circulation: Heart Failure, 2(1):121-128 (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

Температура зберігання 

 

 Виробник 
 

 

Містить достатньо  для <N> 
випробувань 

 

    Дата закінчення терміну 
придатності 

 
LOT   Код партії 

 
IVD Тільки для ін вітро діагностики в 
лабораторних умовах! 
 

 

  Звертайтесь до інструкції по 
експлуатації 

 
CONT зміст 

 

   СЕ Маркування 

 УВАГА ! ОБЕРЕЖНО ! 
REF каталожний номер RUO тільки для дослідницького 

використання ! 

 
 


