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1. вступ 

1.1 Цільове використання та принцип тесту 

Імуноферментний аналіз для кількісного визначення вільного метанефрину та вільного 
норметанефрину в плазмі. Визначення метанефрину і норметанефрину допомагає у виявленні 
парагангліом і феохромоцитом. Метанефрин (метадреналін) і норметанефрин (норметадреналін) 
спочатку екстрагують за допомогою іонообмінної матриці з подальшим процесом ацилювання.  
Подальший конкурентний ІФА використовує формат мікропланшету. Антиген зв'язується з 
твердою фазою мікротитраційного планшету. Ацильовані стандарти, контролі та зразки 
конкурують із аналітами, пов’язаними з твердою фазою, за фіксовану кількість сайтів зв’язування 
антитіл. Після того, як система досягне рівноваги, вільний антиген і вільні комплекси антиген-
антитіло видаляють промиванням. Антитіло, зв’язане з твердою фазою, виявляється за допомогою 
кон’югату IgG-пероксидази кролика з використанням ТМБ як субстрату. Реакцію контролюють при 
450 нм.  
За допомогою стандартної кривої визначають концентрації метанефрину та норметанефрину в 
зразках. Рекомендується ручна обробка. Відповідальність за використання автоматичного 
лабораторного обладнання несе користувач. Цей IVD призначений лише для професійного 
використання. 

1.2 Клінічне застосування 

Метанефрин і норметанефрин є метаболітами катехоламінів адреналіну і норадреналіну відповідно 
[2]. Відомо, що клітини, отримані з нейроендокринних пухлин (наприклад, феохромоцитоми та 
парагангліоми), виробляють катехоламіни, які епізодично виділяються через везикули в кровотік 
[3, 4]. Але крім цього, невелика частина катехоламінів метаболізується в пухлинних клітинах до 
відповідних метаболітів катехоламінів, а саме метанефрину, норметанефрину (і 3-метокситираміну 
у випадку дофаміну), які на низьких рівнях безперервно виділяються в кров [ 5, 6]. Останні 
дослідження та публікації показали, що кількісне визначення цих вільних метанефринів у плазмі 
крові та вільних норметанефринів у плазмі крові є найточнішим біохімічним маркером для клінічної 
діагностики феохромоцитоми та парагангліоми у пацієнтів [6–14]. Феохромоцитома і 
парагангліома є рідкісними нейроендокринними пухлинами і зустрічаються з приблизною 
щорічною частотою 1-8 випадків на 1 000 000 [11, 15].  
Терапевтичні наслідки ніколи не повинні базуватися лише на лабораторних результатах, навіть 
якщо ці результати оцінюються відповідно до критеріїв якості методу. Будь-який лабораторний 
результат є лише частиною загальної клінічної картини пацієнта.  
Тільки в тих випадках, коли лабораторні результати прийнятно збігаються із загальною клінічною 
картиною пацієнта, це можна використовувати для терапевтичних наслідків. 

2. Процедурні застереження, вказівки, попередження та обмеження 

2.1 Процедурні застереження, вказівки та попередження 

(1) Цей набір призначений лише для професійного використання. Користувачі повинні мати 
повне розуміння цього протоколу для успішного використання цього набору. Лише інструкція 
до тесту, що надається разом з набором, є дійсною і повинна використовуватися для 
проведення аналізу. Надійна робота буде досягнута лише за умови суворого та ретельного 
дотримання наданих інструкцій.  

(2) Цей аналіз було валідовано для певного типу зразка, як зазначено в Передбачуваному 
використанні (будь ласка, див. розділ 1). Відповідальність за використання цього набору не 
за призначенням несе користувач, і виробник не несе відповідальності.  

(3) Необхідно дотримуватися принципів належної лабораторної практики (НЛП).  
(4) Щоб зменшити вплив потенційно шкідливих речовин, одягайте лабораторні халати, 

одноразові захисні рукавички та захисні окуляри, де це необхідно.  
(5) У разі виникнення серйозних інцидентів, пов’язаних із цим продуктом, слід повідомити про 

них виробника та компетентні національні органи.  
(6) Усі реагенти та зразки з набору слід довести до кімнатної температури та обережно, але 

ретельно перемішати перед використанням. Для розведення або відновлення використовуйте 
дейонізовану, дистильовану або надчисту воду. Уникайте повторного заморожування та 
відтавання реагентів і зразків.  

(7) Мікропланшет містить стріпи, що відриваються. Невикористані лунки необхідно зберігати при 
2-8C в герметичному пакеті з фольги з осушувачем і використовується в тримачу, що 
надається. Стріпи для мікротитрування, які виймаються з тримача для використання, повинні 
бути відповідно помічені, щоб уникнути будь-якої плутанини.  

(8) Настійно рекомендується  визначення зразка в дублікатах.  
(9) Після початку тесту всі кроки повинні бути завершені без перерви. Переконайтеся, що 

необхідні реагенти, матеріали та пристрої підготовлені до використання в належний час.  
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(10) Час інкубації впливає на результати. Усі лунки слід обробляти в однаковому порядку та з 
однаковими інтервалами часу.  

(11) Щоб уникнути перехресного забруднення реагентів, використовуйте нові одноразові 
наконечники піпеток для дозування кожного реагенту, зразка, стандарту та контролю. 

(12) Стандартна крива повинна бути встановлена для кожного циклу.  
(13) Контролі  повинні бути включені в кожен прогін і знаходитися в межах встановлених 

довірчих меж. Межі достовірності вказані у звіті про контроль якості, що надається разом із 
набором.  

(14) Не змішуйте компоненти набору з різними номерами партій у тесті та не використовуйте 
реагенти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетках набору.  

(15) Уникайте контакту зі стоп-розчином, що містить 0,25 MH2SО4. Це може викликати 
подразнення шкіри та опіки. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно змийте водою.  

(16) Субстрат ТМБ має подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки. У разі можливого контакту 
промити очі великою кількістю води, а шкіру – великою кількістю води з милом.  

(17) Для отримання інформації про небезпечні речовини, що входять до набору, зверніться до 
паспорта безпеки (SDS). Паспорт безпеки для цього продукту доступний безпосередньо на 
веб-сайті виробника або за запитом.  

(18) Реагенти набору слід розглядати як небезпечні відходи та утилізувати відповідно до 
національних норм.  

(19) Очікувані контрольні значення, зазначені в цій інструкції з тестування, є лише орієнтовними. 
Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановлювала власні контрольні інтервали.  

(20) У разі будь-якого серйозного пошкодження тестового набору або компонентів виробник 
повинен бути проінформований письмово не пізніше ніж через тиждень після отримання 
набору. Сильно пошкоджені окремі компоненти не можна використовувати для тестового 
запуску. Їх потрібно правильно зберігати, поки виробник не вирішить, що з ними робити. 
Якщо буде вирішено, що вони більше не придатні для вимірювань, їх необхідно утилізувати 
відповідно до національних норм.  

(21) Реагенти цього набору, які містять сироватку або плазму крові людини, були протестовані та 
підтверджені негативними на ВІЛ I/II, HBsAg та HCV за затвердженими процедурами. Однак 
усі реагенти під час використання та утилізації слід розглядати як потенційні біологічно 
небезпечні.  

(22) Результати, отримані за допомогою цього тестового набору, не слід сприймати як єдину 
причину будь-яких терапевтичних наслідків, а повинні бути співвіднесені з іншими 
діагностичними тестами та клінічними спостереженнями. 

2.2 Обмеження 

Будь-яке неналежне поводження зі зразками або модифікація цього тесту може вплинути на 

результати. Комерційно доступний синтетичний норметанефрин або метанефрин завжди є сумішшю D- 

та L-форми. Це має важливі наслідки, якщо синтетичні метанефрини використовуються для збагачення 

нативних зразків. Антитіла, які використовуються в цьому наборі, мають специфічну швидкість 

розпізнавання D- та L-форм. Якщо для збагачення нативних зразків використовувалися синтетичні 

метанефрин і норматенефрин, будь ласка, зв’яжіться з виробником. 

2.2.1 Впливаючі речовини 

Зразки, що містять преципітати або нитки фібрину, можуть спричинити неточні результати.  
Метанефрин: Гемолітичні зразки (до 0,5 мг/мл гемоглобіну), жовтяничні зразки (до 0,5 мг/мл 

білірубіну) та ліпемічні зразки (до 17 мг/мл тригліцеридів) не впливають на результати аналізу. 

Норметанефрин: гемолітичні проби (до 1 мг/мл гемоглобіну), жовтяничні проби (до 0,25 мг/мл 

білірубіну) та ліпемічні проби (до 17 мг/мл тригліцеридів) не впливають на результати аналізу. Якщо 

концентрації неможливо оцінити та є сумніви щодо дотримання вищевказаних граничних значень для 

гемолітичних, жовтяничних або ліпемічних зразків, зразки не повинні використовуватися в аналізі. 

2.2.2 Вплив ліків 

Такі ліки, як антигіпертензивні засоби, антидепресанти, антипсихотики, симпатоміметики та L-
DOPA, можуть впливати на рівень метанефринів у плазмі. Напої, що містять кофеїн, нікотин і 
препарати, що покращують настрій, також можуть впливати на рівень метанефрину в плазмі. Крім 
того, незадовго до забору слід уникати стресів і фізичного перенапруження.  
2.2.3 Ефект Хука високої дози 

У цьому тесті ефекту Хука не спостерігалося. 

3. Зберігання та стабільність 
Зберігайте набір і реагенти при 2–8C до закінчення терміну придатності. Не використовуйте 
компоненти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетках набору. Після 
відкриття реагенти стабільні протягом 2 місяців за умови зберігання при 2–8 °C. Після відкриття 
пакета, який можна повторно закрити, слід подбати про те, щоб знову щільно закрити його разом 
із осушувачем. 
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4. Матеріали 

4.1 Вміст набору 

 BA D-0090 FOILS             Клейка фольга– готовий до використання 
 

 Зміст: Клейка фольга в пакеті, що закривається 
 

 обсяг: 2 х 4 фольги  
 

                 

 

BA E-0030 
              

Концентрат промивного буфера– концентрований 50x 
 

 WASH-CONC 50x  
 

 Зміст: Буфер з неіонним миючим засобом і фізіологічним pH 
 

 обсяг: 2 х 20 мл/флакон, фіолетовий ковпачок 
 

                

 

BA E-0040 
              

Ферментний кон'югат– готовий до використання 
 

 CONJUGATE    
 

 Зміст: Козячі антикролячі імуноглобуліни, кон'юговані з пероксидазою 
 

 обсяг: 2 х 12 мл/флакон, червоний ковпачок 
 

 опис: Вид - коза  
 

               

 

BA E-0055 
              

Субстрат – готовий до використання 
 

 SUBSTRATE    
 

 Зміст: Хромогенний субстрат, що містить тетраметилбензидин, субстратний буфер і 
 

  перекис водню  
 

 обсяг: 2 х 12 мл/флакон, чорний ковпачок 
 

             
 

 

BA E-0080 
              

Стоп розчин – готовий до використання 
 

 STOP-SOLN    
 

 Зміст: 

0,25 М сірчаної 

кислоти  
 

 обсяг: 2 х 12 мл/флакон, сірий ковпачок 
 

 Небезпеки                
 

 ідентифікація:                
 

  H290 Може викликати корозію металів. 
 

            
 

 

BA E-0131 

              

Мікропланшет з метанефрином– готовий до 

використання 

 

 Ш ADR  MN    
 

 Зміст: 

1 x 96 лунок (12 x 8) мікропланшет з антигенним покриттям у синьому пакеті, що 

закривається з осушувачем 
 

    
 

          

 

BA E-0231 

              

Мікропланшет з норметанефрином– готовий до 

використання 

 

 Ш NAD  NMN   
 

 Зміст: 

1 x 96 лунок (12 x 8) мікропланшет з антигенним покриттям у жовтому пакеті, що 

закривається 
 

  з осушувачем  
 

       
 

 

BA E-8110 

              

Метанефринова антисироватка– готовий до 

використання 

 

 МН-АС    
 

 Зміст: Кроляче антиметанефринове антитіло в буфері з білками та без ртуті 
 

  консервант, синього кольору 
 

 обсяг: 1 х 6 мл/флакон, синій ковпачок 
 

 опис: Вид антитіла – кролячий, вид білка в буфері – бичачий 
 

       

 

BA E-8210 

              

Норметанефринова антисироватка– готовий до 

використання 

 

 НМН-АС   
 

 Зміст: Кролячі антинорметанефринові антитіла в буфері з білками та без ртуті 
 

  консервант, жовтого кольору 
 

 обсяг: 1 х 6 мл/флакон, жовтий ковпачок 
 

 опис: Вид антитіла – кролячий, вид білка в буфері – бичачий 
 

     
 

 

BA E-8327 
              

Буфер для модифікації – готовий до використання 
 

 ADJUST-BUFF  
 

 Зміст: Трис-Буфер  
 

 обсяг: 1 х 10 мл/флакон, жовтий ковпачок 
 

                 
  

 
 
 

 

Версія: 20.0 Чинна: 2022-03-25 5



BA R-8312 ACYL-CONC             Концентрат ацилювання– концентрований   
 

Зміст: Реагент ацилювання в ДМСО            
 

обсяг: 

1 х 1,5 мл/флакон, білий 

ковпачок            
 

Небезпеки                           
 

ідентифікація:                           
 

   
H302 Шкідливий при 

проковтуванні.            
 

   
H319 Викликає серйозне подразнення 

очей.         
 

   
H335 Може викликати подразнення 

дихальних шляхів.         
 

                            
 

BA R-8313 

              

Буфер для аналізу– 

готовий до використання 

       

ASSAY-BUFF                  
 

Зміст: 

25% органічний 

розчинник             
 

обсяг: 

1 х 30 мл/флакон, 

помаранчевий ковпачок            
 

                          

BA R-8318 

             

Планшет для екстракції – готовий 

до використання 

     

EXTRACT-PLATE 96     
 

Зміст: 

1 x 96-лунковий планшет, попередньо покритий іонообмінником, у 

пакеті, що закривається   
 

                         
 

BA R-8325 

              

Очищуючий концентрат– концентрований 

25х 

   

CLEAN-CONC    25X    
 

Зміст: Буфер з ацетатом натрію            
 

обсяг: 

1 х 20 мл/флакон, 

коричневий ковпачок            
 

                            

BA R-8326 

              

Буфер для елюції– готовий до 

використання 

     

ELUTION-BUFF         
 

Зміст: 0,1 М гідроксид натрію темно-фіолетового кольору       
 

обсяг: 

1 х 14 мл/флакон, зелений 

ковпачок            
 

                            

BA R-8828 

              

Вирівнювальний реагент– готовий 

до використання 

     

EQUA-REAG                
 

Зміст: 

Сироватка крові людини, негативна на ВІЛ I/II, 

HBsAg і HCV       
 

обсяг: 

1 х 14 мл/флакон, білий 

ковпачок            
 

опис: Вид - це людина                
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4.2 Калібрування та контролі                 
 

Стандарти та контролі – готові до 

використання             
 

                             
 

              
Колір/ 

Концентрація Концентрація 
Обсяг/ 

 
 

 
Кат. № 

 
компонент 

  
[пг/мл] [пмоль/л] 

 
 

   Ковп   флакон  
 

                

MN 
 

NMN 
 

MN 
 

NMN 
  

 

                         
 

BA E-8301 
       

білий 
 

0 0 0 0 4 мл 
 

СТАНДАРТ А     
 

BA E-8302 
       

жовтий 36 72 183 393 4 мл 
 

СТАНДАРТ B    
 

BA E-8303 

      

помаранчев

ий 120 240 608 1310 4 мл 

 

СТАНДАРТ C    
 

BA E-8304 

     

блак

итни

й 

 

360 720 

1825 

рік 3931 4 мл 

 

СТАНДАРТ Д    
 

BA E-8305 
    

сірий 
 

1200 2400 6084 13104 4 мл 
 

СТАНДАРТ E    
 

BA E-8306 

   

чорн

ий 

 

3600 7200 18252 39312 4 мл 

 

СТАНДАРТ F    
 

BA E-8351 

  

зелен

ий 

 

Очікуване значення див. у звіті про 

контроль якості 4 мл 

 

КОНТРОЛЬ 
1   

 

BA E-8352 

           

черв

оний 

 

і прийнятний 
діапазон! 

    

4 мл 

 

КОНТРОЛЬ 
2                

 

           
 

Перетворення: метанефрин [пг/мл] x 5,07 = метанефрин [пмоль/л]     
 

   норметанефрин [пг/мл] x 5,46 = норметанефрин [пмоль/л]     
 

Зміст: Кислий буфер з безртутним стабілізатором, з додаванням певної кількості 
 

   метанефрин і норметанефрин.         
   

4.3 Потрібні додаткові матеріали, які не входять до набору  
 Вбираючий матеріал (паперовий рушник)
 Вода (дейонізована, дистильована або надчиста)

 

4.4 Потрібне додаткове обладнання, яке не входить до набору  
 Калібровані прецизійні піпетки для дозування об’ємів від 20 до 350 мкл; 3 мл

 Пристрій для миття мікропланшетів (ручний, напівавтоматичний або автоматичний)
 Зчитувач ІФА, здатний зчитувати поглинання при 450 нм і, якщо можливо, 620 – 650 нм

 Шейкер для мікропланшетів (амплітуда струшування 3 мм; приблизно 600 об/хв)
 Вихровий змішувач


5. Відбір і зберігання проб  
ЕДТА- або гепарин-плазма  
Цільну кров слід зібрати в центрифужні пробірки (Monovette або Vacuette), що містять ЕДТА або 
гепарин як антикоагулянт, і центрифугувати (відповідно до інструкцій виробника) відразу після 
збору. Якщо є сумніви, рекомендується не використовувати гемолітичні, жовтяничні та ліпемічні 
зразки в аналізі (див. 2.2.1).  
Зберігання: до 3 діб при 2 – 8 °C, більш тривалий термін (до 6 місяців) при -20 °C.  
Слід уникати повторного заморожування та розморожування 
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6. Процедура тестування 
 
Перед використанням дайте всім реагентам і зразкам нагрітися до кімнатної температури та 
ретельно перемішайте, обережно перевертаючи. Пронумеруйте Планшет для екстракції та 
планшети для мікролунок (Стріпи для мікропланшетів, які вилучаються з рами для використання, 
мають бути позначені відповідним чином, щоб уникнути будь-якої плутанини). Рекомендується 
повторювати визначення в дублікатах.  
Зв'язування антисироватки і кон'югату ферменту, а також активність ферменту залежать від 
температури. Чим вища температура, тим вищими будуть показники поглинання. Змінний час 
інкубації матиме подібний вплив на абсорбцію. Оптимальна температура під час проведення 
імуноферментного аналізу становить 20–25 °C.  
Якщо продукт готується частинами, невикористані лунки в реакційних та екстракційних 
планшетах слід закрити, щоб уникнути забруднення. Після підготовки використані лунки 
необхідно маркувати для запобігання повторному використанню.  

 Під час нічної інкубації при 2–8 °C з антисироваткою температура має бути рівномірною по 

всьому планшету ІФА, щоб уникнути будь-якого дрейфу та ефекту країв 

 Обов’язковим є використання шейкера для мікропланшетів із такими характеристиками: 

амплітуда струшування 3 мм; прибл. 600 об/хв. Струшування з різними налаштуваннями 

може вплинути на результати. 
  

6.1 Приготування реагентів і подальші примітки 
 
Промивний буфер  
Розведіть 20 мл концентрату промивного буфера WASH-CONC 50X водою до кінцевого об'єму 1000 мл. 

Зберігання: 2 місяці при 2 – 8 °C 
 
Буфер очищення  
Розведіть 20 мл очищувального концентрату CLEAN-CONC  25X водою до кінцевого об'єму 500 мл. 

Зберігання: 2 місяці при 2 – 8 °C 
 
Розчин ацилювання  

Оскільки розчин ацилювання стабільний лише протягом максимум 3 хвилин, його не слід готувати 

перед початком аналізу. Тому його приготування описано в протоколі в розділі 6.3, крок 3 і в 

розділі 6.4, крок 3. Утилізуйте після використання! 
 
Метанефрин і мікротитрувальні стріпи з норметанефрином  
У рідкісних випадках залишки блокуючого та стабілізуючого реагенту можна побачити в лунках у 
вигляді маленьких білих точок або ліній. Ці залишки не впливають на якість продукту. 
 
Планшет для екстракції 

У рідкісних випадках залишки катіонообмінника можна побачити в лунках у вигляді маленьких 

чорних крапок або ліній. 
Ці залишки не впливають на якість продукту. 
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6.2 Підготовка зразків – Екстракція 

Процедура екстракції однакова для метанефрину та норметанефрину, і її потрібно виконати лише 

один раз. 

Наступну процедуру екстракції можна виконати з 200 мкл або 250 мкл зразка плазми.  
Процедура для 250 мкл плазми виділена сірим кольором і виділена курсивом і може бути 
використана у випадку, якщо кращим є більший об’єм супернатанту для піпетування для 
наступного ІФА. Цей альтернативний протокол не впливає на саму процедуру ІФА.   

1. Внесіть 20 мкл стандартів і контролів у відповідні лунки планшету для екстракції EXTRACT-PLATE  

В якості альтернативи піпетуйте 25 мкл стандартів і контролів. 

2. Додайте 20 мкл СТАНДАРТ А до всіх лунок, призначених для зразків 

плазми. Або додайте 25 мкл СТАНДАРТ А. 
 
3. Додайте 200 мкл EQUA-REAG до лунок зі стандартами та контролем. 

В якості альтернативи додати 250 мкл  вирівнювального  реагенту EQUA-REAG 
 
4. Прокапайте 200 мкл зразків плазми у відповідні лунки. 

Альтернативно піпетуйте відберіть 250 мкл зразків 

плазми. 
 
5. Інкубуйте планшет протягом 2 годин при кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері 

(приблизно 600 об/хв). 

6. Опорожніть планшет та промокніть, постукуючи перевернутим планшетом по абсорбуючому 

матеріалу. 
 
7. Набрати 250 мкл буфера аналізу  ASSAY-BUFF в усі лунки. Інкубуйте планшет протягом 5 

хвилин при кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері (приблизно 600 об/хв). Очистіть 
планшет та промокніть, постукуючи перевернутим планшетом по абсорбуючому матеріалу. 

8. Промийте планшет 3 рази, додавши 350 мкл буфера для очищення, викинувши вміст і 
промокнувши щоразу, постукуючи перевернутим планшетом по абсорбуючому 
матеріалу. 

 
9. Піпетуйте 100 мкл  буфера для елюції ELUTION-

BUFF в усі лунки. Альтернативно піпетуйте 125 

мкл буферу для елюції ELUTION-BUFF. 
  

Зверніть увагу: зміни кольору, викликані буфером для елюції, можуть відрізнятися в 
різних стандартах і зразках.   

10. Покрийте планшет  фольгою . Інкубуйте 15 хвилин при кімнатній температурі (20–25 °C) 

на шейкері (приблизно 600 об/хв). Видаліть фольгу.  
Не зливайте супернатант після цього!   
Для наступного ІФА потрібні такі об’єми супернатанту:  

 

Метанефрин 50 мкл  Норметанефрин 25 мкл  
 

6.3 ІФА з метанефрином   
1. Набрати 25 мкл буферу для модіфікації ADJUST-BUFF в усі лунки мікротитраційних стріпів 

метанефрину ШADRMN.  
2. Внесіть 50 мкл екстрагованих стандартів, контролів і зразків у відповідні лунки. Будь ласка, 

тримайте планшет для екстракції під невеликим кутом, щоб полегшити цей етап піпетування 

3. Приготування розчину для ацилювання:  
Піпетуйте 80 мкл концентрату для ацилювання ACYL-CONC до 3 мл води і ретельно перемішати. 

 
4. Внесіть 25 мкл свіжоприготованого розчину ацилювання в усі лунки. 

 
5. Інкубуйте протягом 15 хв. при кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері (600 об/хв). 

 
6. Внесіть 50 мкл метанефринової антисироватки MN-AS в усі лунки. 

 
7. Накрийте планшет фольгою, струшуйте протягом 1 хвилини при кімнатній 

температурі (20–25 °C) на шейкері та інкубуйте протягом 15–20 годин (протягом 
ночі) при 2–8 °C без струшування. 

 
8. Зняти фольгу. Видаліть або аспіруйте вміст лунок. Промийте планшет 4 рази, 

додавши 300 мкл промивного буфера, видаливши вміст і промокнувши кожен раз, 
постукуючи перевернутим планшетом по абсорбуючому матеріалу.  

 

Версія: 20.0 Чинна: 2022-03-25 9 



9. Піпетуйте 100 мкл ферментного кон’югата  CONJUGATE   в усі лунки.   
10. Інкубуйте протягом 30 хвилин при кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері (приблизно 

600 об/хв). 
 
11. Видаліть або аспіруйте вміст лунок. Промийте планшет 4 рази, додавши 300 мкл 

промивного буфера, видаливши  вміст і промокнувши кожен раз, постукуючи 
перевернутим планшетом по абсорбуючому матеріалу. 

 
12. Піпетуйте 100 мкл СУБСТРАТ в усі лунки та інкубуйте протягом 20–30 хв при кімнатній 

температурі (20–25 °C) на шейкері (приблизно 600 об/хв). Уникайте впливу прямих 
сонячних променів! 

13. Додайте 100 мкл СТОП-розчин в усі лунки та ненадовго струсіть мікропланшет. 
14. Прочитайте поглинання розчину в лунках протягом 10 хв, використовуючи пристрій для 

зчитування мікропланшетів, налаштований на 450 нм (якщо є, рекомендована референтна 

довжина хвилі від 620 нм до 650 нм).  
6.4 ІФА з норметанефрином  

1. Набрати 25 мкл буфера для модифікації ADJUST-BUFF в усі лунки мікропланшета з 

норметанефрином ШНАД НМН. 
 

2. Внесіть 25 мкл екстрагованих стандартів, контролів і зразків у відповідні лунки. Будь ласка, 

тримайте екстракційний планшет під невеликим кутом,щоб полегшити цей етап піпетування 
 

3. Приготування розчину для ацилювання:   
Піпетуйте 80 мкл реагенту для ацилювання   ACYL-CONC до 3 мл води і ретельно перемішати 

4. Внесіть 25 мкл свіжоприготованого розчину ацилювання в усі лунки. 
 

5. Інкубуйте протягом 15 хвилин при кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері ( 600 об/хв). 
 

6. Внесіть 50 мкл антисироватки норметанефрину НМН-АС в усі лунки. 
 

7. Накрийте планшет клейкою фольгою, струшуйте протягом 1 хвилини при кімнатній 
температурі (20–25 °C) на шейкері та інкубуйте протягом 15–20 годин (протягом ночі) при 
2–8 °C без струшування. 

 
8. Зняти фольгу. Видаліть або аспіруйте вміст лунок. Промийте планшет 4 рази, додавши 300 

мкл промивного буфера, видаливши вміст і промокнувши кожен раз, постукуючи 
перевернутим планшетом по абсорбуючому матеріалу. 

 
9. Піпетуйте 100 мкл  ферментного кон’югату CONJUGATE в усі лунки.   

10. Інкубуйте протягом 30 хвилин при кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері (приблизно 

600 об/хв). 
11. Видаліть або аспіруйте вміст лунок. Промийте планшет 4 рази, додавши 300 мкл 

промивного буфера, видаливши вміст і промокнувши кожен раз, постукуючи перевернутим 
планшетом по абсорбуючому матеріалу. 

 
12. Внесіть піпеткою 100 мкл СУБСТРАТ в усі лунки та інкубуйте протягом 20–30 хв при 

кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері (приблизно 600 об/хв). Уникайте впливу 
прямих сонячних променів! 

 
13. Додайте 100 мкл СТОП-розчин в усі лунки та швидко струсіть мікропланшет. 

 
14. Прочитайте поглинання розчину в лунках протягом 10 хв, використовуючи пристрій для 

зчитування мікропланшетів, налаштований на 450 нм (якщо є, рекомендована референтна 
довжина хвилі від 620 нм до 650 нм). 

7. Підрахунок результатів   
Метанефрин Норметанефрин 

Діапазон вимірювання 
15,1 – 3600 пг/мл 22,8 – 7200 пг/мл   

Стандартну криву отримують шляхом побудови показань абсорбції (обчислення середньої 
абсорбції) стандартів (лінійна, вісь ординат) проти відповідних стандартних концентрацій 
(логарифмічна, вісь х), використовуючи концентрацію 0,001 пг/мл для стандарту A ( це 
вирівнювання є обов'язковим через логарифмічне представлення даних).  
Використовуйте нелінійну регресію для підгонки кривої (наприклад, 4-параметрична, Маркварда).  

Цей тест є конкурентним аналізом. Це означає: значення OГ зменшуються зі збільшенням 

концентрації аналіту. Значення ОП, знайдені нижче стандартної кривої, відповідають високим 

концентраціям аналіту в зразку, і їх слід повідомляти як позитивні.  
Концентрації зразків і контролів можна зчитати безпосередньо зі стандартної кривої. Зразки, 
виявлені в концентраціях, вищих за найвищий стандарт (стандарт F), повинні бути відповідно 
розведені з доданим вирівнювальним реагентом EQUA-REAG і потрібно повторно перевірені. 
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Перетворення:  
метанефрин [пг/мл] x 5,07 = метанефрин [пмоль/л] 

норметанефрин [пг/мл] x 5,46 = норметанефрин [пмоль/л] 
 

7.1 Очікуване референтне значення 
 

Очікувані контрольні значення, зазначені нижче, базуються на дослідженнях порівняння методів із 
РХ-МС/МС [3] із зразками крові, взятими в положенні сидячи.  

 Метанефрин Норметанефрин 
   

очікуване референтне 

значення (ULN) < 100 пг/мл < 216 пг/мл 
   

типовий патологічний діапазон до 3534 пг/мл до 8500 пг/мл 
    
Для інтерпретації результатів слід враховувати сіру область. Ця сіра зона не залежить від 
використовуваної методології та відображається в незначному чи опосередкованому збільшенні 
метанефрину та норметанефрину до 4 разів вище верхньої межі (Eisenhofer et al. 2003). прибл. 
20% пухлин знаходяться в цій сірій зоні, особливо у випадку спадкового синдрому, випадкових 
пухлин і спорадичних випадків феохромоцитом діаметром менше 1 см.  
У разі отримання результату в сірій зоні рекомендується зібрати новий зразок разом із анамнезом 
щодо особливо впливів, таких як ліки та вік пацієнта. 

 
7.2 Типова стандартна крива  

Приклади, не використовувати для розрахунку!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. КОНТРОЛІ  
Межі довірчої вірогідності контролів набору вказано у звіті про контроль якості.  
Рекомендується використовувати контрольні зразки відповідно до національних норм. 
Використовуйте контроль як на нормальному, так і на патологічному рівнях. Контрольні зразки 
повинні знаходитися в межах встановлених довірчих меж (будь ласка, зверніться до розділу 
обмежень 2.2).  
 9. Характеристики аналізу   

 9.1 Дані продуктивності    
    

 Аналітична чутливість   
      

    Метанефрин Норметанефрин 
    

 Обмеження бланк (LOB) 9,9 пг/мл 11,7 пг/мл 
    

 Межа виявлення (LOD) 14,9 пг/мл 17,9 пг/мл 
    

 
Межа кількісного визначення 

(LOQ) 15,1 пг/мл 22,8 пг/мл 
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Аналітична специфічність (перехресна реактивність)  

Речовина 
Перехресна реактивність [%] 

 

   

Метанефрин Норметанефрин 
 

 
 

   
 

Метанефрин 100 0,72 
 

    

Норметанефрин 0,05 100 
 

    

3-метокситирамін < 0,01 6.5
*
 

 

Адреналін < 0,01 < 0,01 
 

Норадреналін < 0,01 < 0,01 
 

Дофамін < 0,01 < 0,01 
 

Ванільно-мигдальна кислота < 0,01 < 0,01 
 

Гомованілова кислота < 0,01 < 0,01 
 

    

L-ДОФА < 0,01 < 0,01 
 

    

L-тирозин < 0,01 < 0,01 
 

Тирамін < 0,01 < 0,01 
 

Ацетамінофен < 0,01 < 0,01 
 

     
*Концентрації норметанефрину не залежать від 3-метокситираміну у випадку нормальних 
концентрацій 3-метокситираміну. Лише дуже високі концентрації 3-метокситираміну, виявлені в 
рідкісних випадках пухлин, що секретують виключно дофамін, можуть викликати хибнопозитивні 
результати.  
 

Точність 

В аналізі    Між аналізами    
 

 
Зразок 

Середній 

CV[%] 

 
Зразок 

Середній 

CV [%] 
 

 [пг/мл]  [пг/мл] 
 

Метанефрин 1 66.3 11.4 Метанефрин 1 67.8 17.6 
 

 2 122 13.5  2 134 12.7 
 

 3 308 10.6  3 319 11.0 
 

 4 783 9.2  4 847 7.5 
 

Норметанефрин 1 149 9.5 Норметанефрин 1 156 10.6 
 

 2 282 9.1  2 287 5.0 
 

 3 734 8.2  3 769 5.1 
 

 4 1956 рік 10.5  4 1949 рік 5.9 
  

 

Лот-до-лоту 

 Зразок 

Середнє значення ± СВ 

[пг/мл] CV [%] 
 

Метанефрин 1 97,7 ± 16,5 16.9 
 

(n=6) 2 870 ± 117 13.5 
 

Норметанефрин 1 231 ± 29,9 13.0 
 

(n=6) 2 1688 ± 116 6.9  

 
 

    
 

Відновлення    
 

 Діапазон [пг/мл] Середнє [%] Діапазон [%] 
 

     

Метанефрин 33,0 – 2928 88 80 – 99 
 

Норметанефрин 77,4 – 7285 109 105 – 114 
 

     

    
 

Лінійність    
 

     

 Серійне розведення до Середнє [%] Діапазон [%] 
 

     

Метанефрин 1:64 107 101 – 124 
 

Норметанефрин 1:64 98 92 – 102 
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Порівняння методів: ІФА та LC-MS/MS [14]  

Метанефрин   y = 0,91x + 1,8; r
2
= 0,96; n = 46   

 

Норметанефрин   y = 0,93x + 13; r
2
= 0,99; n = 48   

 

       
 

Діагностична продуктивність [3]     
 

        

 Діагностичний  Діагностичний 

Позитивний 
прогноз  Негативний прогноз 

 

 Специфічність [%]  Чутливість [%] 

Значення (PPV) 

[%]  Значення (NPV) [%] 
 

Метанефрин і 
96  100 89  100 

 

Відношення позитивної ймовірності 

(LR+) Відношення негативної ймовірності (LR-) 

 

Норметанефрин  

       

25 
  

0 
 

 

    
 

         
9.2 Метрологічна простежуваність 
 
Значення, призначені для стандартів і контролів 2-MET Плазма ІФА Експрес метод, можна 
відстежити в одиницях SI шляхом каліброваного зважування з аналітом із контрольованою якістю.   
Стандарти та  контролі  

  Варіабельність [%] 

Метанефрин  2.0 
   

Норметанефрин  2.0 
   

  

2-MET плазма ІФА 
Експрес метод

  

  Розширена варіабельність [%] k = 2
*
 

Метанефрин  25.7 
   

Норметанефрин  10.8 
    
*Це визначає інтервал результату вимірювання, який включатиме справжнє значення з 
імовірністю 95%. 
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Щоб отримати оновлену літературу чи будь-яку іншу інформацію, зверніться до місцевого 

постачальника.  
Короткий опис безпеки та ефективності відповідно до статті 29 Регламенту (ЄС) 2017/746 можна 
завантажити з веб-сайту www.ldn.de. 
 
11. Зміни  

Версія Дата випуску Розділ Зміна 
    

20,0 2022-03-25 все - Альтернативний варіант, 2 год при КТ інкубація с 

   антисироватку, було видалено 

   - IFU було переглянуто відповідно до правил IVDR 

   (ЄС) 2017/746 

   — Змінено стабільність зразка (розділ 5). 

   
- Змінено очікуване контрольне значення (ULN) (розділ 

7.1) 

   - Додано типовий патологічний діапазон (розділ 7.1) 

   — Додано LOB, Lot to Lot і продуктивність діагностики 

   характеристики аналізу (розділ 9.1) 

   - Додано метрологічну простежуваність (розділ 9.2) 

   - Посилання/літературу оновлено (розділ 10) 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:  

Температура 

зберігання 
 

Виробник 
 

Містить достатньо 

для 
 

  
<n> тестів  

    
 

Термін придатності 
 

Код партії 
 

Для діагностики in 

vitro 
 

  
використовувати 

тільки! 

 

    
 

Зверніться до 

інструкцій  
Зміст 

 Маркування CE 
 

для використання 
  

відповідність  
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