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1.   ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Загальний ІФА для ФНП альфа людини - це імуноферментний аналіз, пов'язаний з ферментами, для кількісного 
виявлення ФНП- альфа людини. Тільки для досліджень. Не для діагностичних або терапевтичних процедур. 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
ФНП альфа - це багатофункціональний цитокін, що бере участь у багатьох різних шляхах, в гомеостазі та 
патофізіології ссавців. Він може виявляти протилежні біологічні ефекти, пропонуючи складні регуляторні 
механізми. 
ФНП альфа , також відомий як кахектин, вперше був виявлений як цитотоксичний фактор, що індукує лізис 
певної пухлини клітини. Альфа-ген ФНП є членом 2 надсімейства ФНП (складається з щонайменше 20 різних 
членів). 
Вивільнення ФНП- альфа в основному викликається вірусними інфекціями та ендотоксинами, 
ліпополісахаридами або іншими бактеріальними компонентами, при травмах тканин, пошкодженні ДНК та  IL-
1, PDFG та самих ФНП альфа. Це насамперед виражено в макрофагах, а також у моноцитах, нейтрофілах, NK-
клітинах, мастоцитах, ендотеліальних клітинах та активованих лімфоцитах. Експресія ФНП-альфа в 
ендотеліальних клітинах та фібробластах може бути індукована IL-17. Експресія інших цитокінів, хемокінів, 
реакційноздатних кисневих проміжних сполук, оксиду азоту та простагландинів стимулюється ФНП альфа . 
Спочатку, пов'язаний з мембраною ФНП- альфа, ферментативно розщеплюється TACE (= ADAM17). Розчинні 
мономери агрегуються до гомотримерів і виділяються в кров та інші біологічні рідини. Мембрана 
пов'язана і розчинна форма є біологічно активною і зв'язується з рецепторами ФНП ФНПR1 (= ФНПRSF1A, 
p55-60) і ФНПR2 (= ФНПRSF1B, ФНПBR2, p75-80). 
Після зв'язування ліганду рецептори утворюють тримери, що призводять до конформаційних змін, дисоціації 
білка (SODD = глушіння доменів смерті, BAG4, Bcl2-асоційований атаноген 4) та асоціації (TRADD = TNF-R1 
асоційований білок домен смерті) і дає наступні біологічні дії: 
• Транскрипція антиапоптотичних факторів та білків, що беруть участь у проліферації клітин та запаленні 
через зв'язування TRAF2 (фактор 2, пов'язаний з TNF-R) та RIPK1 (серин-треонін, взаємодіючий з TNF-R 
кіназа 1) та активація фактора транскрипції NF kappa B. 
• Клітинна проліферація, диференціювання, але також апоптотиз через зв'язування з TRAF2, активація кіназ, 
активація c-Jun та ATF2 (шлях JNK-MAPK). 
• Апоптоз через зв'язування FADD (Fas асоціює білок зі смертю домену) до TRADD та 
активація каспаз (включаючи каспазу 8 = FLICE). 
• Некроз, загибель клітин від каспази, опосередкована NADPH оксидазами, які утворюють комплекс 
з TRADD і RIPK1, що призводить до породження видів кисню. 
ФНП-R2 не містить DD (домен смерті), але демонструє свою функцію за допомогою прямого TRAF-зв'язування. 
Таким чином, численні біологічні функції ФНП-альфа включають клітинну проліферацію та диференціювання, 
пухлиногенез, апоптотичну чи некротичну загибель клітин (включаючи певні лінії пухлинних клітин), 
імунорегуляторні дії,обмін ліпідів, коагуляцію та ендотеліальну функцію. Він сприяє локальному або 
системному запаленню (ФНП альфа є потужним пірогеном) і стимулює реакцію гострої фази. Дуже високі 
вираження ФНП альфа  після інфекції можуть призвести до септичного шоку (ФНП альфа сильно 
цитотоксичний.), тоді як стійкий низький рівень викликає кахексію та запалення. 
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3. Принцип аналізу. 
 
 
 Анти- людський  ФНП-α покриття антитілами абсорбується на 
мікролунки.  
 
Малюнок 1.  
 
 
 
 
 
 
 
ФНП-α людини , присутній в зразку або стандарті, зв'язується з 
антитілами, адсорбованими на мікропланшеті. 
Біотін-кон’юговане анти-людське  ФНП-α антитіло додається і 
зв’язується до  ФНП-α захопленого першим антитілом. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Після інкубації незв'язане біотин-кон'юговане антитіло проти ФНП-α 
людини видаляють під час етапу промивання. Стрептавидін- HRP 
додають і зв'язується з біотин-кон'югованим антитілом анти-
людського ФНП-α   . 
 
Малюнок 3 
 
 
 
 
 
 
 
Після інкубації незв'язаний Срептавідін-HRP видаляється під час 
етапу промивання та розчин субстрату , реактивний з HRP додають у 
лунки 
Малюнок 4. 
 
Малюнок 5 
 

 
 
Кольоровий продукт утворюється пропорційно до кількості ФНП-α 
людини, присутнього у зразку або стандарті. Реакція закінчується 
додаванням кислоти і абсорбція вимірюється при 450 нм.  
Стандартна крива готується з 7 стандартних розчинів ФНП-α 
людини  та визначається концентрація зразка ФНП-α людини .  
 
Малюнок 5.6. 7 
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4. Реагенти надані 
МТР 1 алюмінієвий пакет з Мікропланшетом (12 стріпів по 8 лунок кожна)з покриттям з моноклональним 
антитілом до ФНП-α людини 
BIOTIN CONC 1 флакон (70 мкл біотин-кон'югату анти-людського   ФНП-α людини поліклонального антитіла 
ENZCONJ CONC 1 флакон (150 мкл) Стрептавидин-HRP 
CAL LYO 2 флакони ФНП-α людини Стандарт ліофілізований, 3000 пг / мл після 
відновлення 
SAMPLEDIL 1 флакон (12 мл) розчинник зразку 
ASSAYBUF CONC  1 флакон (5 мл) Концентрат буфера аналізу 20х 
(PBS з 1% Tween 20, 10% BSA) 
WASHBUF CONC 1 флакони (50 мл) промивного буферу концентрат  для промивання 20х (PBS з 1% Tween 20) 
SUBS 1 флакон (15 мл) Розчин субстрату (тетраметілбензидін) 
STOP 1 флакон (15 мл) Стоп-розчин (1М фосфорна кислота) 
4 Клейкі плівки 
 
5 Інструкції з зберігання - Набір ІФА 
Зберігайте реактиви від 2 до 8 ° C за винятком контролів. Відразу після використання залишок реагентів слід 
повернути в холодне зберігання (від 2 ° до 8 ° C). Термін придатності набору і реагентів вказаний на етикетках. 
Термін придатності набору  може бути гарантований, тільки якщо компоненти зберігаються належним чином, 
і якщо в разі повторного використання одного компонента цей реагент не забруднений першою обробкою. 
 
6 Інструкції щодо збору та зберігання зразків 
Супернатант клітинної культури , сироватки і плазми (EДTA,плазма з цитратом, плазма з гепарином) були 
проаналізовані за допомогою цього аналізу.  Видаляють сироватку або плазму з згустку або клітин 
якнайшвидше після згортання і сепарації. 
Зразки, що містять видимий осад, повинні бути освітлені перед використанням в аналізі. Не використовуйте 
сильно гемолізовані або ліпемічні зразки. 
Зразки повинні бути аліквотовані і повинні зберігатися замороженими при температурі  -20 ° С для уникнення 
втрати біоактивного    ФНП-α людини   . Якщо зразки повинні бути прогнані протягом 24 годин вони можуть 
зберігатися при температурі від 2 до 8 ° C ( зверніться до «стабільність зразка»). 
Уникайте повторних циклів заморожування-відтавання. Перед аналізом заморожений зразок слід повільно 
довести до кімнатної температури і обережно перемішати. 
Не розморожуйте зразки на водяній бані при 37 ° С. Не перекручуйте і не  перемішуйте різко зразки. 
 
7 Матеріали необхідні, але не надані 
 
- 5 мл і 10 мл градуйовані піпетки 
- 5 мкл до 1000 мкл регульованих одноканальних мікропіпеток з одноразовими наконечниками 
- 50 мкл до 300 мкл регульованої багатоканальної мікропіпетки з одноразовими наконечниками 
− Багатоканальний резервуар для мікропіпеток 
-Мензурки, колби, балони, необхідні для приготування реагентів 
- Пристрої для доставки миючого розчину (багатоканальна мийна пляшка або автоматична промивочна 
система) 
- Шейкер для мікропланшетів 
- Рідер мікропланшетів, здатний зчитувати при 450 нм (620 нм як необов'язкова довжина хвилі ) 
− Дистильована  в склі або дейонізована вода  
- Статистичний калькулятор з програмою для регресійного аналізу 
 
8 ПОПЕРЕДЖЕННЯ для використання 
-Всі хімікати слід розглядати як потенційно небезпечні. Ми  рекомендуємо, щоб цей продукт оброблявся лише 
особами, які пройшли підготовку з лабораторної техніки і щоб набір використовувався у відповідності з 
принципами належної лабораторної практики. 
Використовуйте захисний одяг, наприклад, лабораторний комбінезон, безпечні окуляри та рукавички. Слід 
уникати контакту зі шкірою або очами. У разі контакту зі шкірою або очима негайно промити з водою. Див. 
Паспорт (и) з безпеки матеріалу та / або заяву з безпеки (рекомендації) для конкретних порад. 
- Реагенти призначені тільки для досліджень і не призначені для використання в діагностичних або 
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терапевтичних процедурах. 
- Не змішуйте і не замінюйте реагенти з реагентами з інших джерел. 
− Не використовуйте реагенти набору після закінчення терміну придатності на етикетці. 
− Не піддавайте реагенти набору сильному світлу під час зберігання або інкубації. 
- Не піпетувати ротом. 
- Не їжте і не курить в місцях, де реагенти або зразки набору обробляються. 
- Уникайте контакту шкіри або слизових оболонок з реагентами набору або зразками. 
- Під час роботи з реагентами набору або зразками слід носити гумові або одноразові латексні рукавички .  
- Уникайте контакту розчину субстрату з окислювачами та металом. 
• Уникайте розбризкування або утворення аерозолів. 
- Щоб уникнути мікробного забруднення або перехресного забруднення реактивів або зразків, які можуть 
призвести до недійсності тесту, використовуйте одноразові наконечники піпеток і / або піпетки. 
- Використовуйте чисті, спеціальні підставки для дозування кон'югату та реагенту субстрату. 
- Вплив кислоти інактивує кон'югат. 
- Для  підготовки реагенту слід використовувати дистильовану у склі воду або дейонізовану воду. 
- Розчин субстрату перед використанням повинен бути при кімнатній температурі. 
- Дезактивувати та утилізувати зразки та всі потенційно забруднені матеріали, оскільки вони можуть містити 
інфекційні агенти. Кращим способом дезактивації є автоклавування протягом мінімум 1 годину при 121,5 ° С. 
- Рідкі відходи, що не містять кислоти та нейтралізовані відходи, можуть бути змішані з гіпохлоритом натрію в 
обсягах, таким чином, щоб кінцева суміш містила 1,0% гіпохлориту натрію. Дозвольте 30 хвилин для 
ефективного знезараження. Рідкі відходи, що містять кислоту, повинні бути нейтралізовані до додавання 
гіпохлориту натрію. 
 
9. Підготовка реагентів 
1.Концентрат буфера повинен бути доведений до кімнатної температури і повинен бути розбавлений перед 
початком процедури випробувань.  
2.Якщо кристали утворюються в буферних концентратах, нагрівайте їх поступово до тих пір, поки вони 
повністю не розчиняться.  
 
9.1.Промивний буфер (1x)  
1.Залити весь вміст (50 мл) промивного буферу концентрату (20х) у чистий 1000-мл градуйований циліндр. 
Доведіть до кінцевого об'єму 1000 мл з  дистильованою в склі або дейонізованою водою.  
2.М’яко змішайте, щоб уникнути спінювання.  
3.Перемістіть до чистої промивної пляшки та зберігайте при температурі від 2 до 25 ° С. Будь-ласка, зверніть 
увагу, що промивний буфер  (1x) стабільний протягом 30 днів.  
3.Промивний буфер (1x) також може бути приготовлений у відповідності з наведеною нижче таблицею:  
Кількість стріпів Промивний буфер концентрат 

(20х) мл 
Дистильована вода (мл) 

1-6 25 475 
1-12 50 950 
 
9.2. Буфер аналізу (1x)  
1.Залити весь вміст (5 мл) концентрованого буферу для аналізу (20x) у чистий 100-мл градуйований циліндр. 
Довести до кінцевого об'єму 100 мл з дистильованою водою. Обережно змішайте, щоб уникнути спінення. 
2. Зберігайте при температурі від 2 ° до 8 ° С. Будь-ласка, зверніть увагу, що буфер для аналізу (1x) стабільний 
протягом 30 днів. 
3. Буфер аналізу (1x) також може бути приготований , якщо необхідно, згідно з наведеною нижче таблицею: 
Кількість стріпів Буфер аналізу концентрат (20х) 

мл 
Дистильована вода (мл) 

1-6 2,5 47,5 
1-12 5,0 95,0 
 
 
9.3. Біотин-кон'югат 
1.Пам'ятайте, що біотін-кон'югат повинен використовуватися протягом 30 хвилин після розбавлення. 
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2.Зробіть 1:100 розчин концентрованого біотін-кон'югата розчину з  буфером аналізу (1x) у чистій пластиковій 
пробірці , як необхідно відповідно до наведеної таблиці:  
 
Кількість стріпів Біотін- кон’югат мл Буфер аналізу (1х) (мл) 
1-6 0,03 2,97 
1-12 0,06 5,94 
 
9,4. Стрептавідин-HRP. 
 Будь ласка, зверніть увагу на те, що стрептавідін-HRP слід використовувати протягом 30 хвилин після 
розведення.  
Зробіть розчин 1:100 концентрованого розчину Стрептавідін-HRP з буфером аналізу(1x) у чистій пластиковій 
пробірці в міру необхідності відповідно до наведеної таблиці : 
 
Кількість стріпів Стрептавідін-HRP, мл Буфер аналізу (1х) (мл) 
1-6 0,06 5,94 
1-12 0,12 11,98 

 
9.5. Стандарт загальний ФНП-α людини  
1.Відновіть ФНП-α людини загальний  стандарт шляхом додавання дистильованої води. 2.Обсяг відновлення 
вказаний на етикетці флакона стандарту. Оберніть або обережно змішайте, щоб забезпечити повне і 
однорідне розчинення (концентрація відновленого стандарту = 3000 пг / мл).  
3.Дозвольте стандарту відновитися протягом 10-30 хвилин. Змішайте лунки до виробництва розчину. Стандарт 
повинен бути використаний відразу після відновлення і не може зберігатися. 
 
9.5.1. Зовнішнє стандартне розведення. 
1.Позначте  7 пробірок, по одній для кожної стандартної точки. 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 
2. Потім готуйте 1:2 серійні розведення для стандартної кривої  наступним чином: прокапати 225 мкл буфера 
аналізу  у кожну пробірку. 
3.Прокапати 225 мкл відновленного стандарту (концентрація стандарту = 3000 пг/мл) у першу пробірку, 
позначену як S1, та змішайте (концентрація стандарту 1 = 1500 пг / мл).  
4. Прокапати 225 мкл цього розчину у другу пробірку, позначену S2, та змішайте ретельно перед  наступним 
перенесенням.  
5.Повторно повторюйте серійні розведення ще 5 разів, створюючи таким чином точки стандартної кривої .  
Розчинник зразка служить як бланк). 
Малюнок 6  

 
10 Протокол аналізу 
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Примітка: У разі інкубації без струшування отримані О.Г. значення можуть бути нижчими, ніж зазначено 
нижче. Тим не менш, результати все ще справедливі. 
 
А)Визначити кількість мікролунок, необхідних для тестування бажаної кількості зразків плюс відповідну 
кількість необхідних лунок для прогону бланків  і стандартів. Кожен зразок, стандартний, порожній і 
необов'язковий контрольний зразок повинні бути проаналізований у дублікатах. Видалити додаткові стріпи 
мікропланшета з тримача і зберігати в пакеті з фольги з осушувачем наданим при 2 ° -8 ° С герметично 
закритим. 
в). Промийте мікролунки двічі приблизно з 400 мкл промивного буфера  на лунку з ретельною аспірацією 
вмісту мікролунок між промиваннями. Дозвольте промивочному буферу знаходитись в лунках 10 - 15 секунд 
до аспірації. Рекомендується замочування між промиваннями для отримання хорошої продуктивності аналізу 
! Будьте обережні, щоб не подряпати поверхню мікролунок. 
Після останнього кроку промивання спорожніть лунки та постукайте мікростріпами об абсорбентну підкладку 
або паперовий рушник, щоб видалити 
надлишок промивного буфера. Використовуйте стріпи мікропланшету відразу після миття. Альтернативно 
стріпи мікролунок можна розмістити догори дном на мокрому абсорбентному папері не довше 15 хвилин. Не 
допускайте лункам висохнути. 
с) Стандартне розведення на мікропланшеті (альтернативно стандартне розведення можна приготувати в 
пробірках - див. 9.5.1): 
Додають по 100 мкл розчинника зразку у дублікатах до всіх лунок стандартів. 
Прокапайте 100 мкл отриманого стандарту (див. Підготовка стандарту 9.5., концентрація =3000  пг/мл) у 
дублікатах в лунки А1 і А2 (див. Таблицю 1). Змішують вміст лунок А1 і А2 шляхом повторення аспірації і 
викиду (концентрація стандарту 1, S1 =1500 пг / мл), і переносять 100 мкл у лунки B1 і B2 відповідно (див. мал. 
7). Будьте обережні, щоб не подряпати внутрішню поверхню мікролунок. Продовжуйте цю процедуру 5 разів, 
створюючи два ряди ФНП-α людини стандартних розведень в діапазоні від 1500 до 23 пг / мл. 
Видаляють 100 мкл вмісту з останніх мікролунок (G1, G2) використаних. 

 
Малюнок 7. 
 
У разі розведення зовнішнього стандарту (див. 9.5.1), піпетуйте 100 мкл цих стандартних розведень (S1 - S7) у 
стандартні лунки згідно таблиці 1 
 
Таблиця 1 .Таблиця, що зображає приклад розташування бланків, стандартів і зразків в стріпах мікролунок: 
  
 1 2 3 4 
A Стандарт 1  

(1500 пг/мл) 
Стандарт 1  
(1500 пг/мл) 

Зразок 1 Зразок 1 

B Стандарт 2  
(750 пг/мл) 

Стандарт 2  
(750 пг/мл) 

Зразок 2 Зразок 2 

C Стандарт 3  
(375 пг/мл) 

Стандарт 3  
(375 пг/мл) 

Зразок 3 Зразок 3 

D Стандарт 4 
(188 пг/мл) 

Стандарт 4 
(188 пг/мл) 

Зразок 4 Зразок 4 

E Стандарт 5  Стандарт 5  Зразок 5 Зразок 5 
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(94 пг/мл) (94 пг/мл) 
F Стандарт 6  

(47 пг/мл) 
Стандарт 6  
47 пг/мл) 

Зразок 6 Зразок 6 

G Стандарт 7 
(23 пг/мл) 

Стандарт 7 
(23 пг/мл) 

Зразок 7 Зразок 7 

H бланк бланк Зразок 8 Зразок 8 
d. Додають по 100 мкл розчинника зразку у дублікатах у лунки бланк. 
e. Додайте 50 мкл розчинника зразку в лунки зразка. 
f. Додають 50 мкл кожного  зразка в дублікаті до лунок зразка 
g. Приготуйте біотін-кон’югат. 
h. Додайте 50 мкл біотін-кон’югату до всіх лунок. 
i. Накрийте клейкою плівкою та інкубуйте при кімнатній температурі (від 18 до 25 ° C) протягом 2 годин, на 
мікропланшетному шейкері.  
j. Готують стрептавідін HRP (див. стрептавідін HRP). 
k. Зняти клейку плівку і опорожнити лунки. Промийте стріпи мікропланшету 6 разів відповідно до пункту b. 
протоколу тестування. Перейти негайно до виконання   наступного кроку. 
l. Додайте 100 мкл розведеного Стрептавідін HRP до всіх лунок, включно до лунок бланк. 
m. Накрийте клейкою плівкою та інкубуйте при кімнатній температурі (від 18 до 25 ° C) протягом 1 години, на 
шейкері для мікропланшетів .. 
n. Зняти клейку плівку і опорожнити лунки. Промийте стріпи мікропланшету 6 разів відповідно до пункту b. 
протоколу аналізу. Перейти негайно до виконання наступного кроку. 
o. Піпетувати 100 мкл розчину субстрату TMБ у всі лунки. 
p Iнкубують при кімнатній температурі (18 ° С до 25 ° С) протягом 10 хвилин). 
Уникайте прямого впливу інтенсивного світла. 
Слід контролювати розвиток кольору на планшеті та припиняти реакцію субстрату (див. Далі пункт цього 
протоколу), перш ніж позитивні лунки більше не можуть бути записані належним чином. Визначення 
ідеального часового періоду для розробки кольорів повинен здійснюватися індивідуально для кожного 
аналізу. 
Рекомендується додавати стоп-розчин, коли найвищий стандарт отримав темно-синій колір. 
Альтернативно, розвиток кольорів може контролювати рідер ІФАпри 620 нм. Реакцію субстрату слід 
припинити, як тільки стандарт 1 досяг OГ 0,9 - 0,95. 
q. Зупиніть реакцію ферменту шляхом швидкого прокапування 100 мкл Стоп Розчину у кожну лунку. Важливо, 
щоб стоп-розчин поширювався швидко і рівномірно по всіх мікролунках до повної інактивації фермента. 
Результати повинні бути прочитані відразу після додавання стоп-розчину або протягом однієї години, якщо 
мікролунки зберігаються при температурі 2-8 ° С в темряві. 
r. Зчитують поглинання кожної мікролунки на спектрофотометрі з використанням 450 нм в якості первинної 
довжини хвилі (необов'язково 620 нм як референтна довжина хвилі; 610 нм - 650 нм є прийнятною). 
Налаштувати на нуль рідер мікропланшетів відповідно до інструкцій виробника за допомогою бланк лунок. 
Визначають абсорбцію як зразків, так і стандартів. 
 
11 Розрахунок результатів 
- Розрахувати середні значення поглинання для кожного набору дублікатів, стандартів та зразків. Дублікати 
повинні бути в межах 20 відсотків від середнього значення. 
- Створіть стандартну криву нанесенням середнього поглинання для кожної стандартної концентрації на 
ординаті проти концентрації ФНП-α людини  на абсцисі. Намалюйте найкращу криву відповідності через точки 
графіка (рекомендована крива 5-параметрів). 
- Для визначення концентрації циркулюючого ФНП-α людини  для кожного зразка спочатку знаходять середнє 
значення поглинання на ординаті і подовжують горизонтальну лінію до стандартної кривої. На місці 
перехрестя, витягніть вертикальну лінію до абсциси і прочитайте відповідну концентрацію ФНП-α людини  . 
- Якщо дотримувалися інструкції в цьому протоколі, зразки були розведені 1:2 (50 мкл зразка + 50 мкл 
розчинника зразку) і концентрації, прочитані зі стандартної кривої, повинні бути помножені на коефіцієнт 
розведення (x 2 для зразків).  
- Розрахунок зразків з концентрацією, що перевищує стандарт 1 , може призвести до неправильних, низьких 
рівнів ФНП-α людини. Такі зразки вимагають додаткового зовнішнього розведення відповідно до очікуваних 
значень ФНП-α  людини з розчинником зразка для точного кількісного визначення фактичного рівня ФНП-α 
людини. 
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- Пропонується, щоб кожна лабораторія встановила контрольний зразок з відомою концентрацією TNF-α 
людини і прогоняла цей додатковий контроль з кожним аналізом. Якщо отримані значення не знаходяться в 
межах очікуваного діапазону контролю, результати аналізу можуть бути недійсними. 
- Репрезентативна стандартна крива показана на малюнку 8. 
Примітка. Ця крива не може бути використана для отримання результатів аналізу. Кожна лабораторія повинна 
підготувати стандартну криву для кожної групи аналізованих стрипів мікропланшетів. 
 
Малюнок 80 
Репрезентативна стандартна крива для  ФНП-α людини  ІФА. ФНП-α людини розбавляли послідовними 2-
кратними етапами в розчиннику зразку. 

 
 
Таблиця 2 
Типові дані використання ФНП-α людини  ІФА 
Вимірювання довжини хвилі: 450 нм 
Довідкова довжина хвилі: 620 нм 
 
стандарт ФНП-α людини 

концентрація 
(пг/мл) 

ОГ при 450 нм Середня ОГ при 
450 нм 
 

C.V. 
(%) 

1 1500 2,312 
2,278 

2,295 0,7 

2 750 1,304 
1,314 

1,309 0,4 

3 375 0,768 
0,720 

0,744 3,3 

4 188 0,424 
0,417 

0,420 0,8 

5 94 0,291 0,284 2,7 
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0,276 
6 47 0,190 

0,170 
0,180 5,5 

7 23 0,147 
0,145 

0,146 1,0 

Бланк 0 0,090 
0,092 

0,091 1,4 

 
 
Значення OГ стандартної кривої можуть змінюватися відповідно до умови продуктивності аналізу (наприклад, 
оператор, техніка прокапування, техніки промивання або температурні ефекти). Крім того, термін придатності 
набору може впливати на ферментативну активність і, отже, на інтенсивність кольору. Вимірювані значення  
ще залишаються дійсними. 
 
12. Обмеження  
- Оскільки точні умови можуть відрізнятися від аналізу до аналізу, стандартна крива повинна бути встановлена 
для кожного пробігу.  
- Бактеріальне або грибкове забруднення зразків екрану або реагентів або перехресне забруднення між 
реагентами може призвести до помилкових результатів.  
- Одноразові наконечники піпетки, колби або склотари є переважними, скляна тара, що повторно  
використовується, повинна бути прополоскана та ретельно промита з усіма миючими засобами перед 
використанням. 
- Неправильне або недостатнє промивання на будь-якому етапі процедури приводить до хибно-позитивних 
або хибно-негативних результатів. Опорожнити лунки повністю перед дозуванням свіжого миючого розчину, 
наповніть промивним буфером, як зазначено для кожного циклу промивки, і не дозволяйте лункам 
залишатись сухими протягом тривалого періоду часу.  
- Застосування радіоімунотерапії значно збільшило кількість людей з людськими анти-мишачими IgG 
антитілами (HAMA). HAMA може впливати на аналізи з використанням мишачого моноклонального антитіла, 
що призводять до помилкових результатів. Зразки сироватки, що містять антитіла до мишачих імуноглобулінів 
все ще можуть бути проаналізовані в таких аналізах, коли мишачі імуноглобуліни (сироватка,  асцитична 
рідина, або моноклональні антитіла з неактуальною специфічністю) додають до зразка. 
 
13.Характеристики виконання 
13.1. Чутливість.  
Межа виявлення ФНП-α людини, визначена як концентрація аналіту, внаслідок чого поглинання значно вище, 
ніж у середньому розведенні (середнє значення плюс 2 стандартних відхилення), було визначено 5,0 пг / мл 
(середнє значення 6 незалежних аналізів) .  
 
 
13.2. Відтворюваність 
 13.2.1. В аналізі 
Відтворюваність в аналізі оцінювали в 3 незалежних експериментах. Кожний аналіз проводили з 6 повторами 
з 8 зразків сироватки, що містять різні концентрації ФНП-α людини . На кожному планшеті запустили 2 
стандартні криві. Дані, наведені нижче, показують середню концентрацію ФНП-альфа людини та коефіцієнт 
варіації для кожного зразка (див. таблицю 3).  Розрахований загальний коефіцієнт варіації в аналізі становив 
7,7%.  
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Таблиця 3. 
Середня концентрація альфа-ФНП людини та коефіцієнт варіації для кожного зразка. 
зразок експеримент Середня концентрація 

ФНП альфа людини 
(пг/мл) 

Коефіцієнт варіації 
(%) 

1 1 
2 
3 

5328 
4990 
5474 

6,6 
9,4 
3,4 

2 1 
2 
3 

4818 
4149 
4558 

6,4 
9,9 
11,3 

3 1 
2 
3 

3523 
2967 
3478 

12,2 
5,3 
5,7 

4 1 
2 
3 

2236 
2207 
2381 

5,1 
2,8 
5,9 

5 1 
2 
3 

1528 
1379 
1310 

6,7 
11,6 
8,4 

6 1 
2 
3 

889 
805 
827 

2,0 
9,0 
7,4 

7 1 
2 
3 

607 
492 
507 

14,9 
8,2 
7,3 

8 1 
2 
3 

216 
286 
267 

6,3 
10,7 
8,0 

 
 
13.2.2. Між аналізами 
 Відтворюваність від аналізу до аналізу в межах однієї лабораторії оцінювали в 3 незалежних експериментах. 
Кожний аналіз проводили з 6 повторами з 8  зразками сироваток, що містять різні концентрації ФНП-α людини 
. 2 стандартні криві прогоняли на кожнім планшеті. Дані нижче показують середню альфа-концентрацію ФНП у 
людини 
і коефіцієнт варіації, обчислений на 18 визначеннях кожного зразка (див. таблицю 4).Розрахунковий загальний 
коефіцієнт варіації між аналізами становив 8,1%. 
 
Таблиця 4. 
Середня концентрація альфа-ФНП людини та коефіцієнт варіації кожного зразка. 
зразок Середня концентрація ФНП-

альфа людини (пг/мл) 
Коефіцієнт варіації (%) 

1 5264 4,7 
2 4508 7,5 
3 3323 9,3 
4 2275 4,1 
5 1405 7,9 
6 840 5,2 
7 535 11,7 
8 256 14,0 
 
 
13.3. Відновлення після збагачення. 
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 Відновлення після збагачення оцінювалось збагаченням  4 рівні ФНП- альфа людини в зразках сироватки 
крові. Відновлення були визначені в 3 незалежних експериментах з 6 повторами в кожному. 
У цих експериментах незбагачену сироватку використовували як бланк. 
Відновлення становило від 76% до 115% із загальним середнім відновленням 90%. 
Показано, що відновлення залежить від сироватки, що використовується. 
  
13,4. Розведення паралелізм 
Чотири зразки сироватки з різними рівнями ФНП-α людини аналізували при серійних 2-кратних розведеннях з 
4 повторами кожен. Відновлення коливалося в діапазоні 97,1-128,6% при загальному відновленні 112,7 % 
(див. таблицю 5) 
 
Таблиця 5. 
зразок розведення Очікувана 

концентрація  
ФНП-α людини 
(пг/мл) 

ФНП-α людини ФНП-α людини 

1 1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

 
2469 
1498 
890 

4937 
2996 
1781 
975 

 
121,4 
118,9 
109,5 

2 1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

 
2295 
1463 
791 

4590 
2925 
1582 
1017 

 
127,5 
108,2 
128,5 

3 1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

 
2993 
1721 
876 

5986 
3442 
1751 
969 

 
115,0 
101,8 
110,6 

4 1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

 
2775 
1560 
757 

5550 
3119 
1514 
766 

 
112,4 
97,1 
101,2 

Показано, що відновлення залежить від сироватки, що використовується. 
 
13,5. Стабільність зразка 
13.5.1. Стабільність заморожування-відтавання. 
 Аліквоти зразків сироватки (збагачені або незбагачені) зберігали при -20 ° С і відтавали  5 разів, а рівні ФНП-α 
людини визначали.  
 
Виявлено значне зниження імунореактивності альфа-ФНП людини. 
Тому зразки слід зберігати в аликвотах при температурі -20 ° C і розморожувати лише один раз. 
 
13.5.2. Стабільність зберігання 
 Аліквоти зразків сироватки  та клітинної культури супернатантів збагачені або незбагачені) зберігали при -20 ° 
С, 2-8 ° С, кімнатній температурі (КТ) ,і при 37° С, а рівень   ФНП-α людини визначався через 25 год. Не було 
виявлено значної втрати імунореактивності  ФНП-α людини виявлено при зберіганні при –20 ° С та 2–8 ° С. 
Значна втрата імунореактивності  ФНП-α людини була виявлена при зберіганні при кімнатній температурі і 37 ° 
C через 24 години. 
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13.6 Специфічність 
Аналіз виявляє як природний, так і рекомбінантний продукт. 
Вплив циркулюючих факторів імунної системи оцінювали шляхом збагачення цих білків при фізіологічно 
значущіх концентраціях в ФНП-α позитивній сироватці. Не було виявлено перехресної реактивності,особливо 
не з ФНП-R (60 kDa та 80 kDa). 
 
 
14. Підсумок підготовка реагентів  
14.1. Промивний буфер (1x) 
 Додати концентрат промивного буферу  20x (50мл) до 950мл дистильованої води.  
 

Кількість стріпів Промивний буфер концентрат 
(мл) 

Дистильована вода (мл) 

1-6 25 475 
1-12 50 950 
 
14.2. Буфер аналізу (1x)  
Додають буфер аналізу концентрат 20x (5мл) до 95 мл дистильованої води. 
 

Кількість стріпів Буфер аналізу концентрат (мл) Дистильована вода (мл) 
1-6 2.5 47.5 
1-12 5.0 95.0 
 
14,3. Біотин-кон'югат. 
 Зробіть 1: 100 розчин біотін-кон'югату в буфері аналізу (1x): 

Кількість стріпів Біотін-кон’югат (мл) Буфер аналізу (1х) (мл) 
1-6 0,03 2,97 
1-12 0,06 5,94 
 
 
14,4. Стрептавідин-HRP. 
Зробіть 1:100 розчин Стрептавідин-HRP в буфері аналізу (1х) 
 

Кількість стріпів  Стрептавідин-HRP (мл) Буфер аналізу (1х) (мл) 
1-6 0,06 5,94 
1-12 0,12 11,88 
 
14.5.ФНП-α людини 1 стандарт 
Відтворити ліофілізований стандарт ФНП-α людини з дистильованою водою. 
(Об'єм відновлення вказаний на етикетці стандартного флакону).  
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15. Підсумок протокол випробувань 

1. Визначте кількість необхідних стріпів мікролунок. 
2. Промийте мікролунки стріпів двічі промивним буфером. 
3. Стандартне розведення на мікропланшеті: додайте 100 мкл розчинника для зразків у двох примірниках до 
всіх лунок стандартів. В першу лунку піпетувати 100 мкл підготовленого стандарту і створити стандартні 
розведення перенесенням 100 мкл з лунки в лунку. Видаліть 100 мкл з останніх лунок. 
Альтернативно розведення зовнішнього стандарту в пробірках (див. "Розведення зовнішнього стандарту"): 
Піпетуйте 100 мкл цих стандартних розведень у стріпи мікролунок. 
4. Додайте 100 мкл розчинника для зразків у двох примірниках до порожніх лунок. 
5. Додайте 50 мкл розчинника для зразків у лунки для зразків. 
6. Додайте 50 мкл зразків у двох примірниках у призначені лунки для зразків. 
7. Приготуйте біотин-кон'югат. 
8. Додайте 50 мкл біотін-кон'югату у всі лунки. 
9. Накрийте стріпи мікролунок та інкубуйте 2 години при кімнатній температурі (від 18 ° до 25 ° С). 
(Струшування абсолютно необхідне для оптимальної ефективності тесту.) 
10. Підготуйте Стрептавідин-HRP. 
11. Опорожнити і промити стріпи мікролунок 6 разів промивочним буфером. 
12. Додайте 100 мкл розведеного Стрептавідин-HRP до всіх лунок. 
13. Накрийте стріпи мікролунок та інкубуйте 1 годину при кімнатній температурі (від 18 ° до 25 ° С).  
14. Опорожнити і вимийте стріпи мікролунок 6 разів промивочним буфером. 
15. Додайте 100 мклТМБ розчин субстрату у всі лунки. 
16. Інкубуйте стріпи мікропланшету 10 хвилин при кімнатній температурі (від 18 ° до 25 ° С).  
17. Додайте 100 мкл стоп-розчину у всі лунки. 
18. Налаштуйте рідер мікролунок та вимірюйте інтенсивність кольорів на 450 нм. 
 
Примітка: Якщо дотримуватися інструкцій цього протоколу, зразки розбавляють 1: 2 (зразок 50 мкл + 50 
мкл Розріджувача для зразків) і концентрації, прочитані зі стандартної кривої, повинні бути помножені на 
коефіцієнт розведення (x 2 для зразків). 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

REF № Кат.: 

LOT № Партії: 

 
Використати до: 

 
Кількість тестів: 

CONC Концентрат 

LYO Ліофілізований 

IVD Медичний пристрій для діагностики in vitro 

 
Оціночний набір 

 
Прочитайте інструкцію перед використанням 

 
Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного світла. 

 Зберігати при температурі: 

 
Виробник: 

 
Увага! 

Умовні позначення компонентів див. у розділі «Матеріали, що входять до набору». 
 

 
СКАРГИ: Первинно скарги можна пред’явити в письмовому вигляді або усно. Згодом необхідно подати їх, 
включаючи хід дослідження та отримані результати, в письмовому вигляді, з аналітичних міркувань. 

ГАРАНТІЯ: Гарантується відсутність у продукті дефектних матеріалів у межах відповідного терміну придатності, 
а також дотримання специфікацій, поданих разом із продуктом. Продукт слід використовувати за 
призначенням, відповідно до всіх інструкцій, наведених в інструкції з використання та в межах відповідного 
терміну придатності продукта. Будь-яка модифікація процедури аналізу, або обміну, або змішування 
компонентів різних партій може негативно вплинути на результати. Ці випадки анулюють будь-які вимоги про 
заміну. 

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА 
ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ ВКАЗАНОГО (-ИХ)НАБОРУ(ІВ) . ЗА ЖОДНИХ УМОВ ВИРОБНИК НЕ 
МАЄ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ 
ПРОДАЖ, ТРАВМИ ЛЮДЕЙ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ АБО ІНШІ ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ. 
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тел. (044) 223-83-18,  info@ivset.ua  www.ivset.ua 
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