
 

 
 
 

 
 
 

 

Elecsys® ProGRP 
Електрохемилуминисцентен имунотест (ECLIA) за 
количествено определяне на човешки прогастрин-
освобождаващ пептид (ProGRP) в серум и плазма 

 

 

 
Предназначение 

Анализът се използва за подпомагане на диференциалната диагноза за рак на белия дроб. Важно е да се прави разлика между двете основни 

хистологични форми на заболяването - дребноклетъчен белодробен карцином (SCLC) и недребноклетъчен рак на белия дроб (NSCLC), тъй като 

те имат различни лечения и прогнози. 

 
ProGRP е прекурсор на гастрин-освобождаващ пептид (GRP). GRP е важна регулаторна молекула, която участва в редица физиологични и 

патофизиологични процеси в човешкия организъм. За GRP също се смята, че се произвежда от клетки на SCLC, когато те действат в 

метастатичен процес чрез автокринната им активност или чрез междуклетъчни взаимодействия. Поради краткия му полуживот от 2 минути, е 

трудно да се определи GRP в кръвта. Затова, ProGRP който има по-дълъг полуживот в кръвта, може да бъде измерен чрез имунологични 

изследвания. 

 
ProGRP - предпочитаният маркер при SCLC 

• ProGRP е свързан с хистологичния подтип рак на белите дробове. Съобщава се като специфичен туморен маркер за SCLC и невроендокринен 

карцином.1,2 Анормални нива могат  да се срещнат при малка част от пациентите без SCLC, но тези концентрации са значително по-ниски от 

серумните нива на ProGRP при пациенти с SCLC. 3 Подобни резултати се съобщават за неврон-специфична енолаза (NSE).4 

• ProGRP дори има висока чувствителност в ранните стадии на болестта, която е по-голяма от тази на NSE. Чувствителността може да се   
повиши допълнително, ако ProGRP се използва в комбинация с NSE.5 

• ProGRP серумните нива служат като предиктор на рецидив на SCLC и са свързани с разраствания на тумора. Серумни нива > 150 pg/mL са 
показателни за SCLC с вероятност от 93%. 7 
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   Технология Elecsys® 

ECL (Електрохемилуминисценцията) е технология на Roche за имунологична детекция. Базирана на тази технология и в 

комбинация с добре замислени, специфични и чувствителни имунотестове, Elecsys дава надеждни резултати. Разработката 

на ECL имунотестове се основава на използването на рутениев комплекс и TPA (трипропиламин). Прилагането на 

напрежение към разтвора на пробата инициира хемилуминисцентна реакция за откриването на реакционния комплекс, 

което води до прецизно контролирана реакция. ECL технологията може да приспособява много принципи на имунотестове, 

като в същото време осигурява висококачествено представяне. 

 

 

Характеристики на теста Elecsys® ProGRP: 

Време за тест 18 min 

Принцип на теста Сандвичев тест от една стъпка 

Калибрация 2-точкова 

Проследяемост Abbott ARCHITECT ProGRP 

Материал за пробата                                                                                              •  Серум, взет със стандартни епруветки за събиране на проби или    
     епруветки, съдържащи сепариращ гел 
•  Li-хепарин, K2-EDTA  и K3-EDTA плазма 

Обем на пробата 30 µL 

Граница на откриване (LOD) 3 pg/mL 

Обхват на измерване 

(долна граница дефинирана от LoD) 

Междинна неточност 

(измерена с проби човешка плазма и PreciControl ProGRP) 

Повторяемост 

(измерена с проби човешка плазма и PreciControl ProGRP) 

Граница на количествено определяне 
(LoQ) (определена при обща  

допустима грешка от ≤ 30%) 

3 – 5,000 pg/mL 

 

анализатор cobas e 411 analyzer, E2010: 2.1 – 4.2 % 

модули cobas e 601 / e 602, E170:   3.0 – 6.8 % 

анализатор cobas e 411 analyzer, E2010: 0.7 – 2.6 % 

модули cobas e 601 / e 602, E170: 0.8 – 3.7 % 

Проектиран с LoQ oт 7 pg/mL. За LoQ 3 пробите човешки серум са 

разредени и измерени 6 пъти дневно в продължение на 3 дни в 2 

анализатора. 

При обща допустима грешка от ≤ 30 %, LoQ е 3.99 pg/mL 
 

 
 

 
 

Очаквани стойности 

Проучване, проведено в Германия с теста Elecsys® ProGRP на 698 проби от видимо здрави възрастни от бялата раса (336 мъже, 
362 жени) на възраст между 18 и 79 години, дава следните резултати:

8
 

 

 

 

 
                                                                5-и персентил 

                                                      (C.I.) 

 

 

Средно 
(C.I.) 

ProGRP 

(pg/mL) 

95-и персентил 
(C.I.) 

 

 

97.5-и персентил 
(C.I.) 

Серум 25.3 40.3 69.2 

(63.8 – 75.3) 

Li-хепарин плазма 25.7 41.4 68.0 
            (63.7 – 74.5) 

EDTA плазма 22.2 35.5 59.5 

   (55.8 – 65.3) 
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Разпределението на ProGRP стойностите, определени от 4 центъра в Европа с помощта на теста Elecsys® ProGRP за 2163 
серумни проби, е обобщено в долната таблица: 

 

 

Elecsys® ProGRP стойности (pg/mL) 
 

< 3.0  3.0 - 50  50 – 100  100 – 200  > 200 

N общо N (Процентно разпределение) 

Здрави            

Пушачи 174  0 (0)  140 (80.5)  34 (19.5)  0 (0)  0 (0) 

Бивши пушачи 61  0 (0)  46 (75.4)  15 (24.6)  0 (0)  0 (0) 

Непушачи 463  0 (0)  347 (74.9)  108 (23.3)  8 (1.7)  0 (0) 

Доброкачествени състояния*            

Доброкачествени белодробни 
заболявания 

35  0 (0)  31 (88.6)  4 (11.4)  0 (0)  0 (0) 

Бъбречни заболявания 29  0 (0)  4 (13.8)  6 (20.7)  13 (44.8)  6 (20.7) 

Други доброкачествени 
заболявания 

120  0 (0)  100 (83.3)  20 (16.7)  0 (0)  0 (0) 

Рак            

SCLC 185  0 (0)  33 (17.8)  24 (13.0)  17 (9.2)  111 (60.0) 

NSCLC 752  0 (0)  543 (72.2)  182 (24.2)  14 (1.9)  13 (1.7) 

NSCLC/SCLC комбинация 7  0 (0)  1 (14.3)  2 (28.6  0 (0)  4 (57.1) 

Мезотелиом 27  0 (0)  24 (88.9)  3 (11.1)  0 (0)  0 (0) 

Медуларен карцином на 
щитовидната жлеза 

15  0 (0)  2 (13.8)  1 (6.7)  0 (0)  12 (80.0) 

Невроендокринен карцином 23  0 (0)  10 (43.5)  6 (26.1)  2 (8.7)  5 (21.7) 

На гърдата 53  0 (0)  40 (75.5)  12 (22.6)  0 (0)  1 (1.9) 

На яйчниците 36  0 (0)  25 (69.4)  8 (22.2)  2 (5.6)  1 (2.8) 

На простата 32  0 (0)  18 (56.3)  9 (28.1)  5 (15.6)  0 (0) 

Колоректален 61  0 (0)  43 (70.5)  15 (24.6)  3 (4.9)  0 (0) 

Други злокачествени заболявания 90  0 (0)  67 (74.4)  18 (20.0)  5 (5.6)  0 (0) 

 
 

 
Приложение  на ProGRP за диференциалната диагноза на рак на белия дроб 

Способността на ProGRP за разграничаване между SCLC спрямо NSCLC е изследвана в проучване на 944 пациенти (185 с SCLC, 

752 с NSCLC и 7 с комбинация NSCLC/SCLC) и ProGRP нивата бяха съпоставени с хистологията. Разпределението на 

стойностите е показано в графиката и 2x2 таблицата по-долу: 
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Сut-off стойността за специфичност от 95% (на 

базата на NSCLC колективно) е 85.7 pg/mL. 



 

 

 
 
 

 

Съотношението на Elecsys® ProGRP стойностите и стадия за 168 пациенти с SCLC. 
 

 
 N  

5-и 

персентил 

(pg/mL) 

 Средно 

ProGRP 

(pg/mL) 

 Междинно 

ProGRP (pg/mL) 

 
95-и 

персентил 

(pg/mL) 

Стадий I-II SCLC  11  17.9  232.6  75.9  781.1 

Стадий III SCLC  57  28.4  2718.4  300.8  2985.0 

Стадий IV SCLC  100  32.5  5181.9  585.3  21830.0 

NSCLC стадий I-IV  752  15.8  135.4  38.6  85.7 

SCLC/ NSCLC 

комбинация 

 7  33.5  5046.5  416.0  25240.0 

Доброкачествено 

белодробно 

заболяване 

 35  14.0  32.8  32.6  54.8 

 

 
 

Информация за заявки  

Elecsys® ProGRP  100 теста  06505961 190 

Elecsys® ProGRP CalSet  4 x 1 mL  06505970 190 

PreciControl ProGRP  2 x 1 mL всеки  06505988 190 

Diluent MultiAssay  2 x 16 mL дилуент за проби  03609987 190 
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COBAS, COBAS E, ELECSYS и LIFE NEEDS ANSWERS                                    Официален дистрибутор за България: 

са запазени марки на Roche. 

 
Всички други търговски марки са притежание на техните съответни собственици.      
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