
 
 

 

Elecsys®  Tacrolimus 
Електрохемилуминисцентен имунотест (ECLIA) 
за ин витро количествено определяне 
на такролимус в човешка пълна кръв 

 
Предназначение 

Тестът Elecsys Tacrolimus се използва като помощно средство при контрола на пациенти с трансплантация на сърце, черен 

дроб, бъбреци, бели дробове и костен мозък, които са на лечение с такролимус. На пациентите с трансплантирани органи се 

предписват имуносупресивни лекарства (ISD), като например такролимус, така че имунната система да не отхвърли наскоро 

трансплантирания орган. ISD анализите се използват за определяне на концентрацията на лекарството в кръвта на пациента 

като ръководство за ефективни и добре поносими дози като желаният терапевтичен ефект се получава само в тесен 

терапевтичен диапазон: Дозата трябва да бъде достатъчно висока, за да се предотврати отхвърлянето на органа, и 

същевременно трябва да бъде достатъчно ниска, за да се избегне лекарствена токсичност и опортюнистични инфекции. 

 
Предварителна мануална обработка на пробата 

Тестът Elecsys Tacrolimus използва човешка пълна кръв като пробен материал. Тъй като такролимус се разпространява 

предимно в червените кръвни клетки и се свързва с протеини, за да се освободят анализираните вещества е необходимо 

да се извърши една стъпка за предварителна мануална обработка.. Реактивът за предварителна обработка е универсален 

 за всички анализи Elecsys ISD. 
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300 µL добре смесена пълна 

кръв (калибратор или 

контрола) 

2.0 Ml 
Микроцентро- 

фужни 

епруветки 

 
300 µL ИСЛ реактив 
за предварителна 
обработка на проби 

Вортексиране, след 

което се центрофугира 

в продължение на 4 

мин. при 10,000 g 

Бистрият супернатант се 

прехвърля в нова епруветка 

за проби 

 
 

Принцип на теста: Конкурентен имунологичен тест 
 

Такролимус в 

обработената проба Ru  Ru 
 

 
 
 

Ru 

 
 
Ru-белязано 
такролимус-
производно 

 
+ 
 

 
 
 
Такролимус-
специфично 
биотинилирано 
антитяло 

 

 
Ru 

9 min   
 
 

Ru 

Микрочастица 

стрептавидин 
 

+ 

 

 
Ru 

9 min   
 
 

Ru 

 
 
 
 
Откриване 

  



 

1во  инкубация (9 минути) 

35 µL предварително обработена проба се инкубират с такролимус-специфично биотинилирано антитяло и производно на 

такролимус, белязано с рутениев комплекс. В зависимост от концентрацията на анализираното вещество в пробата и 

образуването на съответния имунен комплекс, свързващото място на белязаното антитяло се заема частично от пробата 

аналит и частично от рутенилиран хаптен. 

 
2во  инкубация (9 минути) 

След добавянето на покрити със стрептавидин микрочастици, комплексът се свързва с твърдата база посредством 

взаимодействието на биотин и стрептавидин. 

 
Измерване 

Реакционната смес се аспирира в измервателната клетка, където микрочастиците се улавят магнитно на повърхността 

на електрода. Несвързаните вещества се отстраняват. Прилагането на напрежение към електрода индуцира 

хемилуминисценция, която се измерва от фотоумножител. 

 

Elecsys технология 

ECL (Електрохемилуминисценцията) е технология на Roche за имунологична детекция. Базиран 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 (tripropylamine). 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® Tacrolimus 

Време за тест 18 min 

Принцип на теста Конкурентен тест 

Проследяемост Стандартизиран спрямо референтни стандарти, проследими до 

такролимус референтен материал (USP = САЩ фармакопея)  

Материал за пробата EDTA пълна кръв 

Обем на пробата 300 µL 

LoB, LoD, LoQ* 0.3 ng/mL, 0.5 ng/mL, 1.0 ng/mL 

Обхват на измерване 0.5–40 ng/mL 

Междинна прецизност (представителни данни) анализатор cobas e 411:              2.1–14.2% 
модули cobas e 601/e 602:   2.4–10.4% 
Най-ниска измервана конц.:       1.2 ng/mL 

 

 
Информация за заявки 

Elecsys®  Tacrolimus 100 теста на касета 05889057 190 

Elecsys® Tacrolimus CalSet 3 x 1 mL от всеки CalSet Tacrolimus 

Ниво 1 и 2 

PreciControl ISDs 1x 3 mL от всеки PreciControl ISD 

1, 2 и 3 

05889065 190 
 

 
05889081 190 

ISD Sample Pretreatment 1x 30 mL 05889073 190 

*LoB = Граница на бланк; LoD = Границата на откриване; LoQ = Граница на количествено определяне (20 % обща грешка) 

 
COBAS, COBAS E, LIFE NEEDS ANSWERS и ELECSYS са запазени марки на Roche.   Официален дистрибутор за България: 

Не се разпространява в САЩ. 
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