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Zastosowanie 

 

Test DRG -HCG ELISA jest testem immunoenzymatycznym do oznaczania stężenia całkowitej ludzkiej 

gonadotropiny kosmówkowej (hCG i β-hCG) w surowicy. 

 

Streszczenie i wyjaśnienia 

 

Ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) jest glikoproteinowym hormonem, który normalnie wytwarzany jest 

w czasie ciąży przez łożysko. Po zapłodnieniu stężenie hCG rośnie gwałtownie, osiągając maksymalne stężenie 

pod koniec pierwszego trymestru.  W trakcie ciąży występuje w wysokich stężeniach. Po porodzie stężenie hCG 

szybko spada i po kilku dniach staje się niewykrywalne. 

Strukturalnie cała cząsteczka hCG składa się z dwóch niekowalencyjnie połączonych podjednostek 

polipeptydowych, podjednostki alfa i beta. Podjednostka alfa jest niemalże identyczna z podjednostkami alfa 

innych hormonów glikoproteinowych, takich jak hormon tyreotropowy (TSH), hormon luteinizujący (LH) i hormon 

folikulotropowy (FSH). Różnice w podjednostce beta między poszczególnymi hormonami odpowiadają za ich 

swoistość biologiczną i różne właściwości immunochemiczne. 

Przeciwciała monoklonalne rozpoznające unikatowe miejsca w łańcuchu beta cząsteczki β-hCG/hCG są niezbędne 

dla odróżnienia hCG i LH, FSH i TSH. 

Swoiste testy beta-hCG pozwalają na wczesne wykrycie ciąży. 

Poza podwyższonym stężeniem hCG stwierdzanym w ciąży, wysokie stężenia β-hCG/hCG mogą występować w 

nowotworach pochodzenia trofoblastycznego i nietrofoblastycznego, takich jak zaśniad groniasty, nabłoniak 

kosmówkowy, raka z komórek zarodkowych, nasieniak i wiele innych. 
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Zasada testu 

 

Zestaw DRG β-hCG ELISA jest testem immunoenzymatycznym stałej fazy (ELISA), opierającym się na metodzie 

kanapkowej (sanndwich). 

Mikrostudzienki są pokryte [mysim] przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko rzadkiemu miejscu 

antygenowemu na cząsteczce β-hCG.  

Próbkę pacjenta zawierającą endogenną β-hCG  i/lub hCG inkubuje się w opłaszczonej mikrostudzience z 

roztworem sprzężonym enzymu, będącym przeciwciałem monoklonalnym anty-β-hCG związanym z peroksydazą 

chrzanową. Po inkubacji niezwiązany roztwór sprzężony jest wymywany. 

Ilość związanej peroksydazy jest proporcjonalna do stężenia β-hCG/hCG w próbce. 

Po dodaniu roztworu substratu, natężenie otrzymanego koloru jest proporcjonalne do stężenia β-hCG/hCG w 

próbce pacjenta.  

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności 

 

1. Niniejszy zestaw przeznaczony jest wyłącznie do zastosowania diagnostycznego w warunkach in vitro. Do 

zastosowania przez wykfalifikowany personel. 

2. Wszystkie odczynniki niniejszego zestawu testowego, które zawierają ludzką surowicę lub osocze, 

przebadano z wynikiem ujemnym na obecność HIV I/II, antygenu HBs i HCV procedurami zatwierdzonymi 

przez FDA. Mimo tego, wszystkimi odczynnikami należy posługiwać się i utylizować jak substancje 

potencjalnie niebezpieczne. 

3. Przed rozpoczęciem oznaczenia należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Należy posługiwać się 

aktualną wersją ulotki informacyjnej, dołączoną do zestawu. Należy upewnić się, że wszystko jest 

zrozumiałe. 

4. Mikropłytka zawiera odrywane paski. Niewykorzystane zagłębienia muszą być przechowywane w 

temperaturze 2 do 8C, w szczelnie zamkniętej torebce foliowej. Należy je stosować w ramce zawartej w 

zestawie. 
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5. Próbki i odczynniki zestawu należy pipetować jak najszybciej, w tej samej kolejności w każdym etapie 

oznaczenia. 

6. Należy używać jednego pojemnika tylko dla pojedynczego odczynnika. To szczególnie dotyczy pojemników 

na substrat. Posługiwanie się pojemnikiem do odmierzania roztworu substratu, który wcześniej 

wykorzystywano do roztworu sprzężonego, może prowadzić do wystąpienia zabarwienia roztworu. Nie 

wlewać odczynników z powrotem do fiolek, gdyż może dojść do zanieczyszczenia odczynników. 

7. Należy dobrze wymieszać zawartość mikropłytki , aby zagwarantować uzyskanie dobrych wyników 

oznaczenia. Nie stosować ponownie raz użytych studzienek. 

8. Podczas oznaczenia nie wolno dopuścić do wyschnięcia studzienek, odczynniki należy dodawać 

bezpośrednio po zakończeniu etapów płukania. 

9. Przed rozpoczęciem oznaczenia należy pozostawić odczynniki, aby osiągnęły temperaturę pokojową (21 - 

26C). Temperatura wpływa na odczyt absorbancji, natomiast nie ma wpływu na wyniki oznaczeń próbek 

pacjentów. 

10. Nigdy nie pipetować ustami i unikać kontaktu odczynników i próbek ze skórą i błonami śluzowymi. 

11. Nie palić, nie jeść, nie pić i nie stosować kosmetyków w miejscach, gdzie stosuje się próbki i odczynniki 

zestawu. 

12. Przy posługiwaniu się próbkami i odczynnikami stosować jednorazowe rękawiczki lateksowe. 

Zanieczyszczenie odczynników lub próbek drobnoustrojami może prowadzić do uzyskania fałszywych 

wyników. 

13. Próbkami i odczynnikami należy posługiwać się zgodnie z procedurami określonymi w odpowiednich 

krajowych wytycznych i regulacjach dotyczących bezpieczeństwa biologicznego. 

14. Nie stosować odczynników po upływie terminu ważności podanego na etykietach zestawu. 

15. Należy przestrzegać wszystkich objętości podanych w protokole. Optymalne wyniki oznaczenia można 

uzyskać tylko przy stosowaniu kalibrowanych pipet. 

16. Nie mieszać i nie stosować elementów zestawów o różnych numerach serii. Zaleca się nie mieszać 

studzienek z różnych płytek nawet w obrębie tej samej serii. Zestawy mogą być transportowane lub 

przechowywane w różnych warunkach i charakterystyki wiązania płytek mogą się nieznacznie różnić. 
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17. Unikać kontaktu z roztworem zatrzymującym reakcję, zawierającym 0,5 M H2SO4. Może powodować 

podrażnienie skóry i oparzenia. 

18. Niektóre odczynniki zawierają Proclin 300, BND i/lub MIT jako środki konserwujące. W przypadku kontaktu z 

oczami lub skórą, zanieczyszczone miejsce należy natychmiast przepłukać wodą. 

19.  Substrat TMB wywiera podrażniający wpływ na skórę i błony śluzowe. W przypadku ewentualnego 

kontaktu, przemyć oczy dużą ilością wody, a skórę mydłem i dużą ilością wody. Przed użyciem należy wymyć 

zanieczyszczone przedmioty. W razie kontaktu wziewnego, wyprowadzić osobę na otwarte powietrze. 

20. Substancje chemiczne i przygotowane lub stosowane odczynniki należy traktować jak odpady potencjalnie 

zakaźne, zgodnie z krajowymi wytycznymi lub regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa biologicznego. 

21. Informacje dotyczące niebezpiecznych substancji zawartych w zestawie można znaleźć w Karcie 

Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla tego 

produktu dostępne są na życzenie bezpośrednio w firmie DRG. 

 

Odczynniki 

 

Odczynniki zawarte w zestawie 

 

1. Mikrostudzienki, 12 x 8 (odłamywanych) pasków, 96 studzienek; studzienki są pokryte  

przeciwciałem monoklonalnym przeciw β-hCG  

 

2. Standaryd (Standard 0 - 5), 6 fiolek (z liofilizowaną zawartością), 1 ml każda; 

Stężenia: 0 – 5 – 25 – 50 - 100 – 200 mIU/ml 

Przelicznik: 6 pg/ml = 0,00916 mIU/ml 

Standardy są skalibrowane wobec zatwierdzonego przez WHO Reference material IRR β-HCG code 

75/537 

Patrz „Przygotowanie odczynników” 

*zawierają 0,3% Proclin 300 jako środek konserwujący. 
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3. Rozpuszczalnik próbek, 1 fiolka, 10 ml, gotowy do użycia; 

zawiera 0,3% Proclin 300 jako środek konserwujący 

 

4. Roztwór sprzężony enzymu, 1 fiolka, 11 ml, gotowy do użycia;  

Przeciwciało anty- β-hCG  sprzężone z peroksydazą chrzanową; 

*zawiera 0,3% Proclin 300 jako środek konserwujący. 

 

5.  Roztwór substratu, 1 fiolka, 14 ml, gotowy do użycia. 

Tetrametylobenzydyna (TMB). 

6. Roztwór zatrzymujący reakcję, 1 fiolka, 14 ml, gotowy do użycia 

zawiera 0,5 M H2SO4. Unikać kontaktu z roztworem zatrzymującym reakcję. Może powodować 

podrażnienia skóry i oparzenia. 

 

UWAGA: Dodatkowa rozpuszczalnik próbek do rozcieńczania próbek jest dostępny na życzenie. 

 

Sprzęt i materiały niezbędne, ale niezawarte w zestawie 

 

- Kalibrowany czytnik płytek (450±10 nm)  

- Kalibrowane nastawne precyzyjne mikropipety. 

- Woda dejonizowana lub destylowana. 

- Stoper 

- Papier milimetrowy półlogarytmiczny lub oprogramowanie do obróbki danych. 
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Przechowywanie i stabilność zestawu 

 

Nieotwarte odczynniki, przechowywane w temperaturze 2 - 8C, zachowują reaktywność do upływu terminu 

ważności. Nie stosować odczynników po tej dacie. Otwarte odczynniki muszą być przechowywane w 

temperaturze 2 - 8C. studzienki muszą być przechowywane w temperaturze 2 - 8C. Po otwarciu torebki 

foliowej należy uważnie zamknąć ją szczelnie ponownie.  

 

Przygotowanie odczynników 

 

Przed użyciem pozostawić wszystkie odczynniki oraz wymaganą liczbę pasków, do osiągnięcia temperatury 

pokojowej. 

 

Standardy 

 

Rozpuścić liofilizowaną zawartość fiolek ze standardem w 1 ml wody destylowanej. 

Uwaga: Rozpuszczone standardy zachowują stabilność przez 2 miesiące w temperaturze 2-8C. Przy dłuższym 

przechowywaniu należy je zamrozić w temperaturze -20C 

 

Utylizacja zestawu 

 

Zestaw należy utylizować zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi. Specjalne informacje dotyczące niniejszego 

produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej  

 

Uszkodzone zestawy testowe 

W przypadku każdego poważnego uszkodzenia zestawu testowego lub jego elementów należy poinformować o 

tym na piśmie DRG®, nie później niż jeden tydzień po otrzymaniu zestawu. Nie należy w oznaczeniu stosować 
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poważnie uszkodzonych pojedynczych elementów zestawu. Należy je przechowywać do momentu uzgodnienia 

ostatecznego rozwiązania. Następnie należy się ich pozbyć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK 

 

W tym teście należy stosować wyłącznie próbki surowicy. 

Nie stosować próbek z makroskopową hemolizą, żółtaczkowych ani lipemicznych. 

Uwaga: W tym teście nie należy stosować próbek zawierających azydek sodu. 

 

Pobieranie próbek 

 

Surowica: 

 

Pobrać krew z żyły (np. przy użyciu Sarstedt Monovette nr 02.1388.001), pozostawić do wytworzenia skrzepu i 

oddzielić surowicę przez wirowanie w temperaturze pokojowej. Nie wirować próbek przed wytworzeniem 

skrzepu. U pacjentów otrzymujących leki przeciwkrzepliwe czas powstawania skrzepu może być wydłużony. 

 

Przechowywanie próbek 

 

Próbki należy zamknąć korkiem i można je przechowywać przed oznaczeniem przez maksymalnie 5 dni w 

temperaturze 2 - 8C. Próbki przechowywane przez dłuższy czas przed oznaczeniem należy zamrozić, 

jednorazowo, w temperaturze -20C. Rozmrożone próbki przed oznaczeniem należy kilkakrotnie odwrócić. 
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Rozcieńczanie próbek 

 

Jeżeli wynik pierwszego oznaczenia wskazuje, że próbka zawiera wyższe stężenie β-hCG niż najwyższy standard, 

próbkę taką można rozcieńczyć rozpuszczalnikiem próbek i oznaczyć ponownie, jak opisano w Procedurze 

oznaczenia. 

Przy obliczaniu stężenia β-hCG w oznaczanej próbce należy wziąć pod uwagę współczynnik rozcieńczenia. 

 

Przykład: 

 

a) Rozcieńczenie w stosunku 1:10: 10 l surowicy + 90 l rozpuszczalnika próbek (dobrze wymieszać) 

b) Rozcieńczenie w stosunku 1:100: 10 l rozcieńczenia a) 1:10 + 90 l rozpuszczalnika próbek (dobrze 

wymieszać). 

 

Uwaga: 

Przed oznaczeniem próbki z oczekiwanym stężeniem β-hCG powyżej 200 mIU/ml należy rozcieńczyć 

rozpuszczalnikiem próbek.  

 

Procedura oznaczenia 

 

Ogólne uwagi 

 

- Przed użyciem wszystkie odczynniki i próbki należy pozostawić do osiągnięcia temperatury pokojowej. 

Wszystkie odczynniki należy wymieszać bez wytwarzania piany. 

- Po rozpoczęciu oznaczenia wszystkie jego etapy należy wykonywać bez przerw. 

- Dla uniknięcia zanieczyszczenia krzyżowego, należy stosować nowe jednorazowe plastikowe końcówki pipet 

do pipetowania każdego standardu, kontroli i próbki. 



 
 

    9 
DRG International, Inc., USA Fax: (973) 564-7556 e-mail: corp@drg-international.com 

 

- Absorbancja jest funkcją czasu inkubacji i temperatury. Przed rozpoczęciem oznaczenia zaleca się 

przygotowanie wszystkich odczynników, zdjęcie korków, umieszczenie wszystkich potrzebnych studzienek w 

statywie, itp. Dzięki temu każdy etap pipetowania zajmie taką samą ilość czasu i nie będzie pomiędzy nimi 

żadnych przerw. 

- Zgodnie z ogólną zasadą, reakcja enzymatyczna jest liniowo proporcjonalna do czasu i temperatury. 

 

Procedura oznaczenia (metoda ilościowa) 

 

W ramach każdego oznaczenia należy sporządzić krzywą standardową. 

 

1. W statywie umieścić pożądaną liczbę studzienek. 

2. Do odpowiednich studzienek odmierzyć po 25 l standardu, kontroli i próbek, nowymi jednorazowymi 

końcówkami do pipet. 

3. Do każdego zagłębienia odmierzyć 100 l Roztworu sprzężonego enzymu. 

4. Dobrze wymieszać przez 10 sekund. Ważne jest, aby w tym etapie dokładnie wymieszać zawartość 

studzienek. 

5. Inkubować przez 60 minut w temperaturze pokojowej. 

6. Energicznie wytrząsnąć zawartość studzienek. 

5-krotnie płukać studzienki wodą destylowaną (400 l na studzienkę). Energicznie uderzyć płytką o bibułę w 

celu usunięcia resztek ich zawartości. 

Ważna uwaga: czułość i precyzja tego oznaczenia w dużym stopniu zależą od właściwego wykonania 

procedury plukania! 

7. Do każdej studzienki dodać 100 l Roztworu substratu. 

8. Inkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej. 

9. Zatrzymać reakcję enzymatyczną przez dodanie do każdej studzienki 50 l Roztworu zatrzymującego reakcję. 

10. Odczytać absorbancję (OD) każdej studzienki przy długości fali 450  10 nm przy użyciu czytnika płytek. 

Zaleca się odczytanie zagłębień w ciągu 10 minut od dodania roztworu zatrzymującego reakcję 
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Obliczanie wyników (ilościowe) 

 

1. Dla każdego zestawu standardów, kontroli i próbek pacjenta obliczyć średnią wartość absorbancji. 

2. Skonstruować krzywą wzorcową przez naniesienie średniej absorbancji uzyskanej dla każdego standardu 

wobec podanego stężenia β-hCG w danym standardzie, przy czym wartość absorbancji należy nanieść na osi 

pionowej (Y), a stężenie β-hCG na osi poziomej (X). 

3. Przy użyciu średniej wartości absorbancji dla każdej próbki, z krzywej wzorcowej określić odpowiednie 

stężenie β-hCG. 

4. Metoda automatyczna: Wyniki w IFU można obliczyć automatycznie przy użyciu dopasowania 4 PL (4-

parametrowego logistycznego). Zalecaną metodą jest dopasowanie 4-parametrowe logistyczne. Inne funkcję 

obróbki danych mogą dać nieco inne wyniki. 

5. Stężenie β-hCG w próbkach można odczytać bezpośrednio z tej krzywej wzorcowej. Próbki, w których 

stężenie β-hCG jest wyższe od stężenia w najwyższym standardzie, należy dodatkowo rozcieńczyć lub podać 

wynik w postaci > 200 mIU/ml. Przy obliczaniu wyników stężenia β-hCG należy uwzględnić ten współczynnik 

rozcieńczenia. 
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Przykład typowej krzywej standardowej 

 

Poniższe dane przedstawiono wyłącznie w celach ilustracyjnych; nie wolno posługiwać się nimi zamiast danych 

uzyskanych w przeprowadzonym oznaczeniu. 

 

Standard Jednostki gęstości optycznej 

(450 nm) 

Standard 0 (0 mIU/mL) 0,04 

Standard 1 (5 mIU /mL) 0,15 

Standard 2 (25 mIU /mL) 0,28 

Standard 3 (50 mIU /mL) 0,53 

Standard 4 (100 mIU /mL) 0,94 

Standard 5 (200 mIU /mL) 1,50 

 

Procedura oznaczenia (metoda jakościowa) 

 

Ta procedura pozwala na zróżnicowanie próbek dodatnich (kobiety ciężarne) od próbek ujemnych przez 

porównanie poziomu beta hCG w badanej próbce ze standardem 0 (0 mIU/ml) i standardem 3 (50 mIU/ml). 

Próbki pacjentów oznacza się ze standardem 0 i standardem 50 mIU/ml. Procedura oznaczenia jest identyczna, 

jak w metodzie ilościowej, ale pomija się etapy 9 i 10. 
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Obliczanie wyników (metoda jakościowa) 

 

W celu przeprowadzenia analizy jakościowej stężenia β-hCG, porównuje się kolor badanej próbki z kolorem 

standardu 0 i standardu 50 mIU/ml. 

Jeżeli kolor niebieski jest mniej intensywny, niż kolor standardu 50 mIU/ml, wynik oznaczenia próbki uznaje się 

za ujemny. 

Jeżeli kolor niebieski jest bardziej intensywny lub równie intensywny, niż kolor standardu 50 mIU/ml, wynik 

oznaczenia próbki uznaje się za dodatni. 

 

UWAGA: 

1. W celu wykrywania ciąży na podstawie oznaczenia próbki surowicy, stosuje się test jakościowy z 

wartością graniczną 50 mIU/ml. W przypadku wyniku ujemnego lub wątpliwego, należy powtórzyć 

oznaczenie, biorąc do oznaczenia świeżą próbkę pobraną co najmniej 48 godzin po pobraniu pierwszej 

próbki. 

2. Pokazano, że testy ciążowe opierające się na zasadzie immunologicznej mogą dawać ujemne wyniki w 

przypadku jednoczesnego stosowania kilku leków oraz współwystępowania niektórych chorób, na 

przykład reumatoidalnego zapalenia stawów. W takich przypadkach wyniki testu ciążowego należy 

interpretować z zachowaniem ostrożności. 
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