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ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

ІФА - аналіз Active-B12 (холотранскобаламін) - це імуноферментний  аналіз (ІФА) для кількісного визначення 

холотранскобаламіну (HoloTC) у сироватці крові людини. HoloTC (вітамін B12, пов'язаний з транскобаламіном) 

використовується як допомога в діагностиці і лікуванні дефіциту вітаміну В12. 

 

ВВЕДЕННЯ  

Три сполучних білка беруть участь у транспортуванні вітаміну В12 в тілі - внутрішній фактор (ВФ), 

транскобаламін (ТК) і гаптокоррін (ГК). Ці зв'язуючі білки забезпечують ефективне засвоєння дуже малих 

кількостей вітаміну В12, доступних від харчування. Коли TC і HC зв'язують вітамін В12, отримані комплекси 

відомі як холотранскобаламін (HoloTC) і Холохаптокорін (HoloHC), щоб відрізнити їх від білків, що не містять 

вітаміну. 

Основна частка циркуляції, HoloHC, становить 70-90% вітаміну В12 у крові, але є біологічно інертною. HoloTC 

являє собою лише 10-30% вітаміну В12, що циркулює в крові, але є єдиною формою вітаміну В12, яку можуть 

приймати клітини в тіло. Білок TC лише переносить вітамін В12 з місця всмоктування в кишки до тканин і 

клітин. Вітамін потім засвоюється  як HoloTC (вітамін B12, зв'язаний із транскобаламіном) комплекс через 

специфічний рецептор-опосередкований прийом. Цей процес поставляє вітамін В12 в клітини організму і 

забезпечує вітамін як кофермент для суттєвих клітинних функцій, таких як синтез ДНК. 

Оскільки HoloTC має більш короткий цикл напіввиведення порівняно з HoloHC, найбільш рання зміна, яка 

відбувається при введенні негативних вітамінів баланс B12, швидше за все, може бути  зменшенням 

концентрації HoloTC в сироватці (1). 

Вимірювання загального  B12 сироватки страждає від деяких обмежень; зокрема, велика частина 

вимірюваного кобаламіну пов'язана з біологічно інертним HC. Було опубліковано кілька досліджень, які 

роблять висновок, що HoloTC буде кращим індикатором вітаміну B12 Статус  ніж загальний сироватки B12 

(2,3). Як і очікувалось, рівень  HoloTC  низький у пацієнтів з біохімічними ознаками дефіциту вітаміну В12. 

Низькі значення були зареєстровані у вегетаріанців (5), ваганів (6 ) та у популяціях з низьким споживанням 

вітаміну В12 (7). Примітно, низький рівень HoloTC, але не загального B12 у сироватці крові, були зареєстровані 

у пацієнтів з хворобою Альцгеймера порівняно з рівнями в здоровій  контрольній  групі (8). Рівень HoloTC 

відображає статус вітаміну В12, незалежно від недавнього всмоктування вітаміну (9). 

 

ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

Лунки мікропланшета  покриті високо специфічним моноклональним антитілом для Актив-B12 

(холотранскобаламін). Під час першої  інкубації холотранскобаламін в сироватці крові специфічно зв'язується з 

поверхнею, що покрита антитілом. У другій інкубації кон'югат зв'язується з будь-яким захопленим 

холотранскобаламіном . Потім лунки промивають для видалення незв’язаних компонентів. Зв'язаний 

холотранскобаламін виявляється шляхом інкубації з субстратом. Додавання стоп розчину припиняє реакцію,  

результатом чого є кольоровий кінцевий продукт. Концентрація холотранскобаламіну в пмоль / л 

безпосередньо пов'язана з отриманим кольором і може бути оцінена шляхом інтерполяції з кривої дози-

відповідності на основі калібраторів. 
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КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 

CONJ 1х15мл Мічене лужною фосфатазою мишаче моноклональне 
антитіло до людського транскобаламіну в тріс-буфері з 
білковим стабілізатором. Консервант: <0,1% (мас. / Об.) 
Азид натрію. Готовий до використання. 

SUBS 1х15мл Пара - нітрофенілфосфат (pNPP), буферний розчин. 
Готовий до використання. Не піддавайте світлу під час 
зберігання. Н.Б. Небезпечний,шкідливий 

SOLN STOP 1х15мл 1М гідроксиду натрію (рН> 10). 
Готовий до використання. Н.Б. КОРРОЗИВНИЙ 

BUF WASH 8X 2х25мл Фосфатний буфер. Консервант: 0,72% (мас. / Об.) Натрію 
азиду. Розвести перед використанням. Н.Б. небезпечний, 
шкідливий 

MTP 8X12 12х8 лунок 
мікропланшет 
розбірний 
стріпи 

Покритий моноклональним мишачим антитілом анти-
холотранскобаламін , у  пакеті з фольги, що закривається, з 
осушувачем 

CAL A - CAL F 6х1,0мл Cal A являє собою фосфатний буфер з стабілізатором білка 
(бичачого). 
Cals B-F - фосфатний буфер з білковим (бичачим) 
стабілізатором, що містить HoloTC. Консервант: <0,1% (мас. / 
Об.) Азид натрію. Готовий до використання. 
 Не піддавайте світлу під час зберігання. 
Див. етикетки флаконів ДЛЯ КОНЦЕНТРАЦІЙ. 

CONTROL L 
CONTROL H 

1х1,0мл 
1х1,0мл 

Фосфатний буфер з білковим (коров'ячим) стабілізатором, 
що містить HoloTC. 
Консервант: <0,1% (мас. / Об.) Азид натрію. 
Готовий до використання. Не піддавайте світлу під час 
зберігання.  

PRE-TREATMENT 1х25мл Цитратний буфер. Консервант: <0,1% (мас. / Об.) Азид 
натрію. Готовий до використання. 

 СТАНДАРТИЗАЦІЯ 

В даний час не існує міжнародно визнаних еталонних методів або довідок Матеріалу для стандартизації. 

Калібратори Active-B12 (Холотранскобаламін) простежуються за внутрішніми еталонними стандартами, які 

пройшли одноразове присвоєння значень.  

ЗБЕРІГАННЯ РЕАГЕНТІВ 

Стабільність відкритого набору ( в використанні) 

 Набір був відкритий та повторно використаний у трьох випадках протягом тримісячного періоду без 

негативного впливу на виконання. Після використання компоненти повинні бути повернені на зберігання при 

2-8 ° C.  

Стабільність невідкритого набору 

При 2-8 ° С нерозкриті компоненти стабільні, як вказано на етикетках. 

Обертання та процедурні замітки 

1. Зберігайте комплекти компонентів при 2-8 ° C та використовуйте до моменту закінчення терміну 

придатності , вказаного на етикетках. Не використовуйте вичерпані реагенти. 
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2. Кожний лот  реагентів та калібраторів був стандартизований для отримання правильної реакції. Не 

обмінюйте реагенти або калібратори між лотами. 

3. Концентрації калібратора відображаються на етикетках флаконів та можуть відрізнятися між лотами. 

4. Не заморожувати набори. 

5. Концентрат промивного буфера потрібно розвести перед використанням. Всі інші реагенти готові до 

використання. 

6. Розбавлений промивний буфер стабільний щонайменше протягом 3 місяців, якщо не допускається 

мікробне забруднення. Повернути до зберігання 2-8 ° С після кожного використання.  

7. Перемістити надлишкові (невикористані) стріпи мікропланшета у пакет з фольги з осушувачем. 

Переконайтеся, що ущільнення є цілісним і повертайте до 2-8 ° С, доки не буде потрібним. 

8. Не піддавайте світлу калібратори, контролі або субстрат під час зберігання. 

 9. Уникати забруднення реагентів. Використовуйте новий одноразовий наконечник для піпетування для 

кожного реагенту чи маніпуляцій зі зразком. 

 Покази погіршення 

 Субстрат повинен бути безбарвним до блідо-жовтого кольору. Темно жовте забарвлення вказує на 

забруднення, і реагент повинен бути викинутий. Мутність або опади в будь-якому компоненті вказують на 

погіршення, і компонент слід викинути. 

 Збір та зберігання зразків 

1. Аналіз рекомендується для сироватки людини (включаючи сироватку сепараторні пробірки) . 

2. Не використовуйте грубо гемолізовані або мутні зразки. 

3. Ретельно перемішайте зразки, що розтанули, до аналізу та уникайте повторного заморожування / 

розморожування. 

4. Зразки можуть пройти 3 цикли заморожування. Зразки, що розтанули, повинні бути центрифуговані при ≥ 

10 000 г протягом 5 хвилин перед аналізом. 

5. Не піддавайте згорнуті або не згорнуті зразки до температури вище кімнатної температури довше ніж 

протягом ночі ( 16 годин) . 

6. Зразки можна зберігати при температурі 2-8 ° С згорнутими протягом 3 днів або незгорнутими протягом 

чотирьох тижнів; Для довшого зберігання зразки повинні зберігатись незгорнутими при -20 ° С протягом до 6 

місяців. 

7. Підготуйте кожен зразок перед аналізом  додавши рівний об'єм попередньої обробки PRE-TREATMENT  до 

зразка, наприклад, 150мл зразка, плюс 150мкл. PRE-TREATMENT попередньої обробки. Попередньо оброблені 

зразки можуть зберігатися закритими  протягом 24 годин при 2-8 ° С перед аналізом.  

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Тільки для діагностики in vitro. Заходи безпеки. 
1.Дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому буклеті, зокрема щодо умов обробки та зберігання. 
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 2. Не піпетуйте ротовою порожниною. Не паліть, не їжте, не пийте та не наносить косметику в місцях, де 

обробляються набори та зразки.  

4.Будь-які скарги на шкіру, порізи, зчеплення та інші ураження шкіри повинні бути належним чином захищені. 

5. Калібратори, контролі, кон'югати, попередня підготовка Pre-Treament і промивний буфер концентрат містять 

азид натрію, який може реагувати свинцем та мідною водою для утворення вибухонебезпечних азидів 

металів. При утилізації, злити з великою кількістю води, для запобігання нарощування азидів. 

6. Стоп-розчин містить гідроксид натрію. Уникати контакту зі шкірою, очами та слизовими оболонками. Розлив 

повинен бути промитий великою кількістю води. Якщо відбувається контакт із шкірою або очима, промийте 

водою і негайно зверніться до медичної допомоги. 

7. Паспорт безпеки матеріалів для всіх компонентів, що містяться в цьому наборі, доступний за запитом. 

8. Цей продукт вимагає обробки зразків та матеріалів людини та тваринного походження. Рекомендується всі 

людські і тваринного походження матеріали роздивлятися як потенційно інфекційні  і вони повинні 

оброблятися відповідно до OSHA Стандарт на патогенні біобезпеки крові рівень 2,  або інші відповідні методи 

біологічної безпеки слід використовувати для матеріалів, що містять або підозрюються у вмісті інфікованого 

агента. 

Небезпека Стоп розчин H314 
P264 
P280 
P305+351+338 

Причиняє серйозні опіки шкіри та пошкодження 
очей . Промити руки ретельно після 
користування.  Носіть захисні рукавички / 
захисний одяг / засоби захисту очей /захисту 
обличчя .  
Якщо попадання в очі: промийте обережно 
водою протягом декількох хвилин. Видаліть 
контактні лінзи, якщо вони присутні і це легко 
зробити. Продовжуйте промивання. 

Попередження субстрат H302+312+332 
P260 
P271 
P280 
P301+310 
P304+340 
P312 

Небезпечний (шкідливий) при ковтанні, при 
контакті зі шкірою або при вдиханні. Не дихати 
випаруванням. Використовувати тільки на 
відкритому повітрі або в добре вентильованому 
місці. Одягати захисні рукавички / захисний одяг 
/ засоби захисту очей /захисту обличчя. Якщо 
проковтнули : негайно звернутися в 
токсикологічний центр або до лікаря. 
Якщо вдихнули : перемістити пацієнта на свіже 
повітря і тримати в спокої в комфортному 
положенні для дихання. Подзвонити в 
токсикологічний центр або до лікаря, якщо ви 
відчуваєте недобре. 

Промивний 
буфер 
концентрат (8х) 

H302 
H412 
EUH032 
P264 
P270 
P273 
P301+310 
P330 

Небезпечно (шкідливо), якщо проковтнути. 
Небезпечно для   водної флори та фауни з 
довгостроковим  ефектом. Контакт з кислотами 
виділяє дуже токсичний газ. Промити руки після 
користування. Не їсти, не пити і не палити при 
використанні цього продукту. Уникати 
звільнення до навколишнього середовища.  
Якщо проковтнули: негайно зателефонувати до 
токсикологічного центра або лікаря. Промити 
рот. 
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ПІДГОТОВКА 

Матеріали/обладнання необхідні, що не постачаються 

1. Рідер для 96-лункового мікропланшету із діафрагмою із фільтром 405 нм. 

2.  Прецизійні піпетки , щоб розподілити 100 мкл. 8-канальний дозатор або аналогічний, щоб 

розподілити приблизно 250-300 мкл для ручної промивки (наприклад, 8-канальний розподільник StatMatic з 

Tricontinent) . 

3.  Скло / пластиковий вимірювальний циліндр 1 × 200 мл. 

4. Дистильована / дейонізована вода. 

5.  Паперові рушники. 

6.  Таймер з інтервалами  30, 35 і 60 хвилин. 

 

Підготовка для аналізу 

 Дозволити всім компонентам набору, в тому числі стріпам мікропланшету нагрітися до 18-25 ° С протягом 30-

60 хвилин перед використанням. Змішайте реагенти з невеликою інверсією. При зберіганні при 2-8 ° C 

промивний буфер буде осаджувати (кристали можуть бути видимими). Перед розведенням у воді, 

дозволяється промивний буфер нагріти (може бути поміщений в інкубаторі при 37 ° C, якщо потрібно, щоб 

прискорити процес) до тих пір, доки опади не будуть очевидними для неозброєного ока. 

 Розвести наступний реагент і ретельно перемішати: 

реагент обсяг додати 

Промивний буфер 
концентрат х8 

1 флакон 175 мл 
дистильованої/дейонізованої води 

 

Обчислити кількість стріпів мікропланшету, необхідних для поточного аналізу, і утримувати їх у  тримачі 

мікропланшету. Повернути  надлишок стріпів до пакету з фольги, що закривається, з осушувачем і зберігати 

при 2-8 ° С до необхідного часу. Переконайтесь, що всі стріпи надійно утримуються всередині тримача 

мікропланшету. Користувачі можуть віддавати перевагу номеру кожної смуги вздовж верхнього краю, щоб 

допомогти ідентифікації. Зберігайте  тримач мікропланшетів для подальшого використання. Перед кожним 

зразком підготуйте кожен зразок, додавши рівний обсяг попередньої обробки  PRE TREATMENT до зразка, 

наприклад, 150 мкл зразка плюс 150 мкл попередньої обробки PRE TREATMENT. Попередньо оброблені 

зразки можуть зберігатися закритими  протягом 24 годин при 2-8 ° С перед аналізом.  

 

ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ 

1. Помітити лунки для ідентифікації. 

2. Прокапати 100 мкл калібраторів у двох примірниках, контролі набору  у двох примірниках та 

попередньо оброблені (50:50) зразки пацієнтів у двох примірниках, у відповідних лунках. Пам'ятайте про 

зміну піпетки між додаваннями. Цей крок не повинен перевищувати 15 хвилин. 

3.  Інкубуйте 60 ± 10 хвилин при 18-25 ° С. 

4. Видаліть вміст стріпи шляхом швидкої інверсії над раковиною, придатною для утилізації біологічних 

матеріалів, з урахуванням потенційної інфекційної небезпеки зразків. Згладьте перевернуті лунки стріпів 

паперовими рушниками. Не мийте. 

5.  Додайте 100 мкл кон'югату до кожної лунки. 

6.  Інкубуйте 35 ± 5 хвилин при 18-25 ° С. 

7. Видаліть вміст стріпи шляхом  швидкої інверсії над раковиною, придатною для утилізації біологічних 

матеріалів. Згладьте перевернуті лунки стріпів  паперовими рушниками. 

8.  Промити лунки п'ять разів, принаймні 250 мкл розбавленого промивного буфера. Видаліть і 

промокніть після кожного додавання промивного буфера. 

9.  Додайте 100 мкл субстрату до кожної лунки. 

10.  Інкубуйте 30 ± 5 хвилин при 18-25 ° С. Не видаляти. 
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11.  Додайте 100мкл стоп-розчину до кожної лунки, у тому ж порядку і вважайте як субстрат. Постукайте 

лунки м'яко для змішування. 

12. Зчитайте стріпи при 405нм. Зчитувати протягом 120 хвилин додавання стоп розчину. 

ОБЧИСЛЕННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТУ 

Нанести  середнє значення абсорбції кожного калібратора на у Осі проти відповідної концентрації в пмоль / л 

на осі х. КОНЦЕНТРАЦІЇ КАЛІБРАТОРА  ВКАЗАНІ НА ЕТИКЕТКАХ ФЛАКОНІВ. Значення КОНЦЕНТРАЦІЇ  ВКАЗАНІ 

ДЛЯ кожної партії калібраторів і можуть значно відрізнятися між лотами. 

Концентрація (пмоль / л) кожного зразка може бути розрахована шляхом розміщення точки на кривій, що 

відповідає значенню  оптичної щільності зразка і зчитуванням відповідної концентрації в пмоль / л з вісі х. Ця 

процедура може бути виконана вручну за допомогою міліметрового паперу або з використанням рідера 

мікропланшету за допомогою програмного забезпечення , що включає процедури встановлення кривої. При 

використанні рідера мікропланшетів  з внутрішнім програмним забезпеченням,  алгоритм лінійної регресії 

кривої має бути використаний. Типовий калібрувальний графік показаний нижче в довідкових цілях , його не 

можна використовувати для інтерпретації результатів. Зразки з концентраціями, що перевищують 128 пмоль / 

л, знаходяться за межами діапазону аналізу, і повинні бути записані як 128 пмоль / L, і результати не повинні 

екстраполюватися. Повтори індивідуальних зразків з  відхиленням менше 20% можуть бути прийняті для 

вказівки прийнятності  аналізу. 

Типова калібрувальна крива. 

 
РЕЗУЛЬТАТИ 

Одиниця виміру 

Одиниці виміру для активного-B12 (холотранскобаламін) аналіз є пмоль /л. 

Вимірюваний інтервал (звітний діапазон)  

Вимірюваний діапазон аналізу становить 10 пмоль / л до 128 пмоль /л. 
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КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

 Переконайтеся, що адекватне технічне обслуговування і калібрування рідеру мікропланшетів виконується 

відповідно до інструкцій виробника, і що правильна довжина хвилі (405нм) та алгоритму кривої придатності 

(лінійна регресія) застосовуються. Користувачі повинні забезпечити їх повне ознайомлення з інструкціями для 

аналізу, зокрема розділами попереджень та запобіжних заходів, а також обробкою та процедурними 

примітками. Користувачі повинні продемонструвати, що вони можуть отримати технічні характеристики 

продуктивності для точності та звітності діапазону результатів випробувань, порівнянні з тими, що встановлені 

виробником, перш ніж повідомляти результати випробувань пацієнта. Готові до використання контролі 

низький та високий повинні визначатися у двох примірниках у всіх аналізах, щоб контролювати якість тестової 

процедури. 

 За умови дотримання специфікацій точності, описаних виробником, невиконання будь-якого Контролю для 

виконання нижчезазначених контрольних характеристик робить аналіз недійсним І результати пацієнта не 

повинні повідомлятися. Оператор може повторити аналіз, переглянувши процедуру або звернувшись до 

виробника. Якщо повторюєте аналіз, підготуйте свіже розведення кожного зразка. Лабораторії, можливо, 

побажають включити внутрішні засоби контролю в кожному аналізі. Зберігайте такий контрольний матеріал 

при -20 ° C або нижче, щоб уникнути повторного циклу заморожування / розмороження. Консерванти, такі як 

азид натрію при <0,1% (мас. / Об.), не впливатимуть на результати зразків. Еталонні діапазони  та відповідні 

порогові  точки повинні бути розраховані для конкретних популяцій, що обслуговуються користувачами.  

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНТРОЛІВ 

 низький високий 

Характеристика (значення 
дублікатів) 

15-35 пмоль/л 36-84 пмоль/л 

 
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
135 сироваткових зразків безсимптомних, очевидно, здорових донорів з віком від 18 до 75 років, що 
складають приблизно однакову кількість чоловіків [n = 65] та жінок [n = 70] були протестовані в ІФА - аналізі 
Active-B12 (холотранскобаламін). 
Загальна концентрація Active-B12 (холотранскобаламін) для цієї популяції становила 72 пмоль / л (діапазон від 
15 до 147 пмоль / л). На основі даних еталонних даних про популяцію, еталонний діапазон (центральний 95% 
результатів): 
Еталонний діапазон 
21 - 123 пмоль / л 
Цей контрольний діапазон пропонується лише в якості керівництва, і кожна лабораторія повинна встановити 
власний контрольний діапазон, який може бути унікальним для населення, яке він обслуговує залежно від 
географії, пацієнтів, харчових чи екологічних факторів або клінічної практики. 
Характеристики виконання. 

Представницькі дані; Результати в окремих лабораторіях можуть відрізнятися. 

Лінійність розведення 

На основі вказівки, викладеного в документі CLSI, EP6-A10, ІФА – аналіз Active-B12 (холотранскобаламін) 

показав лінійність у всьому діапазоні вимірювань аналізу, як показано в дослідженні ,від 5.3 до 156.0 пмоль / 

л (округлено до 1 десяткової позиції). 

Точність 

Було проведено кореляційне дослідження із зразками сироватки  очевидно здорових дорослих. Всі зразки 

були проаналізовані, використовуючи ІФА - аналіз Active-B12 (холотранскобаламін) та інший комерційно 

доступний аналіз холотранскобаламіну відповідно до CLSI документ EP9-A211. Концентрація зразків у 

дослідженні коливалася від 13,8 до 112,8 пмоль / л. Отримані дані дали наступні статистичні значення: 
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Актив-В12 (Холотранскобаламін) ІФА проти комерційно доступного аналізу 

Кількість зразків 111 

Схил регресійної лінії (Passing-Bablok regression) (95% ДІ) 0,95 (від 0,89 до 1,01) 

Y-перехоплення (Passing-Bablok regression) (95% ДІ) 8,39 (від 5,73 до 11,77) 

Коефіцієнт кореляції (r) (Пірсон) (95% ДІ) 0,93 (від 0,90 до 0,95) 

Точність 

6 зразків людської сироватки аналізували в приміщенні, використовуючи 3 партії реагентів. Зразки 

аналізували двома операторами у 8 повтореннях , раз на день протягом 5 днів (загальна кількість n = 80). Дані 

цього дослідження зведені в наступній таблиці: 

зразок кількість партія оператор Значення 
(пмоль/л) 

В аналізі 
%CV 

Загальний 
%CV 

1А 80 1 1 17,8 7,5% 8,2% 

2 17,5 3,1% 9,3% 

2 1 20,1 6,0% 6,6% 

2 20,3 6,9% 9,2% 

3 1 19,1 5,5% 8,0% 

2 18,9 8,5% 11,0% 

 
 
2А 

80 1 1 21,8 5,5% 9,9% 

2 21,8 3,9% 7,5% 

2 1 22,6 5,6% 8,7% 

2 23,5 9,0% 10,3% 

3 1 23,9 7,0% 10,2% 

2 23,2 5,8% 8,9% 

3А 80 1 1 28,8 3,8% 7,8% 

2 30,7 4,3% 9,6% 

2 1 31,0 6,8% 8,0% 

2 31,4 4,3% 6,1% 

3 1 31,5 4,5% 6,4% 

2 32,2 4,0% 9,2% 

4А 80 1 1 49,3 3,9% 7,4% 

2 52,6 4,1% 6,7% 

2 1 50,8 5,6% 10,0% 

2 51,7 4,7% 5,9% 

3 1 52,6 4,6% 4,8% 

2 55,0 5,5% 6,1% 

5А 80 1 1 68,4 4,0% 7,6% 

2 73,2 3,7% 7,5% 

2 1 74,8 4,3% 8,2% 

2 75,9 4,6% 6,4% 

3 1 75,1 4,4% 7,9% 

2 76,3 4,9% 6,2% 

7А  
 
80 

1 1 115,9 4,2% 5,9% 

2 121,1 3,6% 7,0% 

2 1 123,2 4,3% 10,2% 

2 124,0 4,2% 6,4% 

3 1 127,0 4,8% 10,1% 

2 129,5 3,2% 5,6% 

 
 
Низький 
контроль 

80 1 1 23,7 9,4% 10,9% 

2 23,8 5,1% 11,5% 

2 1 20,0 6,0% 7,5% 

2 18,6 5,8% 8,5% 

3 1 20,3 8,3% 9,7% 
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2 20,1 8,3% 10,0% 

Високий 
контроль 

80 1 1 61,2 6,3% 6,4% 

2 58,8 4,5% 8,9% 

2 1 50,3 6,3% 8,1% 

2 50,2 5,9% 8,4% 

3 1 52,2 7,7% 9,2% 

2 50,8 5,8% 8,5% 

  

Ліміт порожній 

У репрезентативному дослідженні визначення лімітів порожніх визначень було проведено з використанням 

двох низькорівневих холотранскобаламінних зразків та двох партій реагентів (120 повторів на одиницю 

реагенту). Ліміт порожній актив-B12 (холотранскобаламін) ІФА знайдено як 4.9 пмоль/ л  (округлено до 1 

десяткової частини). 

 

Межа виявлення 

Дослідження  ліміту виявлення було проведено з використанням п'яти низькорівневих зразків холотранс- 

кобаламіну і двох партій реагентів (120 повторів на одиницю реагенту). Ліміт порожнього визначення 

активного-B12 (Холотранскобаламін) ІФА був знайдений  8.3 пмоль/л (округлено до 1 знака після коми). 

 

Ліміт кількісної оцінки 

Ліміт кількісного визначення було проведено з використанням п'яти низькорівневих проб 

холотранскобаламіну та двох реагентних лотів (120 повторів на партію реагентів). Межа кількісного 

визначення ІФА - аналізу Active-B12 (холотранскобаламін) виявилась 8,3 пмоль / л (Округлено до 1 знака після 

коми). 

 

Ефект високої дози –Хук ефект 

Хук ефект - це явище, за яким зразки дуже високого рівня можуть прочитати в межах динамічного діапазону 

аналізу. Для Актив-В12 (холотранскобаламін) ІФА не було виявлено жодного Хук ефекту високої дози з двома 

зразками з концентрацією в приблизно 419 і 2236 пмоль / л. 

 

Перехресна реактивність 

ІФА - аналіз Active-B12 (Холотранскобаламін) призначений для максимального відхилення концентрації 

холотранскобаламіну в ≤10% у присутності апотранскобаламіну чи гаптокорріну. 

Дослідження проводилося на підставі рекомендацій Інституту клінічних та лабораторних стандартів (CLSI) 

документ EP7-A212. Три зразки з рівнями холотранскобаламіну в межах діапазону аналізу були доповнені  З 

500 пмоль / л апотранскобаламіну або 5000 пмоль / л гаптокорріну. Максимальне відхилення в концентрації 

холотранскобаламіну в діапазоні від -5% до 1%. 
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Вплив 

ІФА- аналіз Active-B12 (Холотранскобаламін) призначений для максимального відхилення концентрації 

холотранскобаламіну в ≤10% у присутності потенційно впливаючих сполук. 

Дослідження проводилося на підставі рекомендацій Інституту клінічних та лабораторних стандартів (CLSI) 

документ EP7-A212. Зразки з рівнями холотранскобаламіну в межах діапазону аналізу були доповнені 

потенційно впливаючими сполуками, наведеними в таблиці нижче. Максимальне відхилення концентрації 

холотранскобаламіну в діапазоні від -10% до 8%. 

Потенційно впливаючі речовини Ніякого впливу не знайдено до 
Наступних концентрацій 

Гемоглобін 500 мг/дл 

Білірубін 30 мг/дл 

Тригліцерід (розчин інтраліпід) 3000 мг/дл 

Ревматоїдний фактор 7500 мод/дл 

Загальний протеїн 9000 мг/дл 
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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 продукту. 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.  

 

Уповноважений представник: ТОВ «АЙ ВІ СЕТ»,  01010, м. Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 19 А,  
оф. 1,тел.  (044) 223-83-18,  info@ivset.ua www.ivset.ua 

 
IBL International GmbH  

Flughafenstr. 52A, 22335 Гамбург, 

Німеччина 

Тел .:  

E-MAIL:  

WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  

IBL@IBL-International.com  

http://www.IBL-International.com 

mailto:info@ivset.ua

