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1 Призначення 
IL-9 людини ІФА є твердофазним імуноферментним аналізом для кількісного визначення IL-9 
людини. IL-9 людини ІФА призначений тільки для дослідницьких цілей. Не для діагностичних і 
терапевтичних процедур. 
 
 
2 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
Інтерлейкін-9 (ІЛ-9) представляє собою прозапальний цитокін, історично вважається, що він бере 
участь в 2-х імунних типах реакцій . Проте, останні дані передбачають що IL-9, може виділятися 
іншими родоводами Т- хелперів , таких як Treg і Th17 на додаток до нової категорії під назвою Th9. 
Ця лінія Th9 може також бути отримана з клітин Th2 з TGF бета або диференційована безпосередньо 
від CD4 + Т-клітин з TGF бета і IL-4. Вираз IL-9 в визначеннях, таких як Treg і Th17 ілюструє 
пластичність клітин до перепрограмування на альтернативні долі.ІЛ-9 є членом гамма-рецептор 
загального цитокінового ланцюга і залежать від сімейства цитокінів, які також включає IL-2, IL-4, IL-
7, IL-15 і IL-21. ІЛ-9 є широко глікозильованим білком 14 кДа що містить десять залишків цистеїну, 
що беруть участь в дисульфідних зв'язках. Людський ген присутній на хромосомі 5q31-32 яка є 
хромосомним регіоном, іноді видаляються у пацієнтів з мієлодистпластичним синдромом. Його 
плейотропні ефекти на Th2-лімфоцити, В-лімфоцити, тучні клітини, еозинофіли, IgE виробництва і 
кишечника і дихальних шляхів епітеліальних клітини мають замішані IL-9 при лікуванні астми та 
інших захворювань, пов'язаних з алергією. 
Існування IL-9-опосередкованого аутокрінного циклу була запропоновано для деяких злоякісних 
новоутворень, таких як хвороба Ходжкіна і велика клітинна анапластична    лімфома для клітинних 
ліній Ходжкіна. IL-9 виражається Рід – Штернберга клітинами і клітинами лімфоми Ходжкіна і 
деякими великими апластичними лімфомами клітини, в той час як неходжкінські лімфоми і 
периферичні Т-клітинних лімфоми не виражають його. 
 
3 Принципи аналізу. 
Мікролунки, які вкриті адсорбованими антитілами до ІЛ-9 людини. 
IL-9 людини, присутній в зразку або стандарті зв'язується з антитілами, адсорбованими  на 
мікролунки і біотин - кон'юговані анти-людські IL-9 антитіла додають і зв'язується з  IL-9 людини, 
захопленим першим антитілом. 
Після інкубації не пов'язані біотин - коньюговані анти-людські IL-9 антитіла видаляються під час 
стадії промивки. Стрептавідин - HRP додається і зв'язується з    біотин – кон’югованими антитілами 
проти людського IL-9 антитіла. 
Після інкубації незв'язаний Стрептавідин-HRP, видаляється під час кроку промивки, і розчин 
субстрат реактивна з HRP додають в лунки. 
Пофарбований продукт утворюється пропорційно кількості IL-9 людини, присутнього в зразку або 
стандарті. Реакція переривається додаванням кислоти і вимірюється оптичне поглинання при 450 нм. 
Стандартну криву отримують з 7 людських IL-9 стандартних розведень і концентрація людського IL-
9 зразка визначається. 
 
4 Реагенти, які постачаються поліклональні 
1 алюмінієвий пакет з мікропланшетом,покритим моноклональними антитілами до людського IL-9 
1 флакон (70 мкл), біотин-кон'югат IL-9 поліклональні антитіла 1 флакон (150 мкл) стрептавідин-
HRP 
2 флакони  IL-9 людини стандарту ліофілізованого, 200 пг / мл до відновлення 1 флакон (12 мл) 
Розчинник зразку 
1 флакон (5 мл ) буфера для аналізу Концентрат 20x (PBS з 1% Tween 20, 10% БСА) 1 флакон (50 мл) 
Концентрат промивного буфера 20х (PBS з 1% Tween 20) 
1 флакон (5 мл) розчин калібратору 
1 флакон (15 мл) розчин субстрату (тетраметилбензидин) 1 флакон (15 мл) Стоп-розчин (1M 
Фосфорна кислота) 
4 Клейка плівка 
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5 Інструкції зі зберігання - ІФА набору 
 
Зберігайте реагенти набору при температурі від 2 ° до 8 ° . Негайно після використання надлишкові 
реагентів повинні бути повернуті до холодного зберігання при температурі (2 ° до 8 ° C), відповідно. 
Строк придатності набору і реагентів вказано на етикетках. 
Придатність компонентів набору може бути гарантована тільки при правильному зберіганні 
компонентів, і якщо, в разі повторного використання одного компонента, цей реагент не 
забруднюється першим використанням 
 
6 Збір та зберігання зразків 
Клітинні супернатант культури, сироватка і плазма (ЕДТА, цитратна, гепаринізована), були 
протестовані за допомогою цього тесту. Інші біологічні зразки можуть бути придатні для 
використання в аналізі. Видалити сироватку або плазму від згустку або клітин так швидко, наскільки 
це можливо після згортання і сепарації. Зверніть увагу на можливий "Хук-ефект" через високі 
концентрації зразка (дивись главу 11) . Зразки, що містять видимий осад необхідно очистити перед 
використанням в аналізі. Не слід використовувати сильно гемолізованих або ліпемічних зразків. 
Зразки повинні бути повинні бути роздрібнені і повинні зберігатися в замороженому стані при -20 ° 
C для запобігання втрати біоактивного людського IL-1RA. Якщо зразки будуть працювати протягом 
24 годин, вони можуть зберігатися при 2 ° до 8 ° C (для стабільності зразка див 13.5) . Уникайте 
повторних циклів заморожування-відтавання. Перед аналізом заморожений зразок потрібно довести 
до кімнатної температури повільно і потрібно змішати м`яко. 
 
7. Необхідні матеріали, які не постачаються 
- 5 мл і 10 мл калібровані піпетки 
- 5 мкл до 1000 мкл регульованих одиночних канальних мікропіпеток зі змінними наконечниками 
- 50 мкл до 300 мкл регульованою багатоканальна мікропіпетка з змінними наконечниками 
- багатоканальні мікропіпетки резервуар 
- мензурки, колби, циліндри, необхідні для підготовки реагенти 
- пристрій для доставки розчину для промивання (багатоканальні пляшки для промивки або 
система автоматичної промивки) 
- мікропланшетний шейкер 
- рідер стріпів мікропланшету, здатний зчитувати при 450 нм (620 нм опорної хвилі довжина) 
- дистильована в склі або дейонізована вода 
- статистичний калькулятор з програмою для виконання аналізу регресії 
 
8 Застереження щодо використання 
- Всі хімічні речовини повинні розглядатися як потенційно небезпечні. Тому ми рекомендуємо цей 
продукт обробляти тільки тим персонам, які пройшли підготовку в області лабораторної техніки та 
відповідно до принципів належної лабораторної практики. Одягайте підходящого захисного одягу, 
такого як лабораторні комбінезони, безопарні окуляри і рукавички. Слід проявляти обережність, щоб 
уникнути контакту зі шкірою або очима. У разі контакту зі шкірою або очима промийте негайно з 
водою. Див паспорта безпеки матеріалу даних та / або положення безпеки для конкретних порад. 
- Реагенти призначені тільки для дослідницьких цілей і не призначені для використання в 
діагностиці або терапевтичних процедурах. 
- Не слід змішувати або заміщати реагентів з реагентами від інших партій або інших виробників. 
- не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності на етикетці 
.- оберігайте реагенти від сильного світла протягом зберігання або інкубації 
.- НЕ піпетувати ротом 
.- Не їсти і не курити в місцях, де реагенти набору або зразки використовуються 
.- уникати контакту шкіри або слизових оболонок з реагентами набору або зразками 
.- гумові або одноразові латексні рукавички слід носити при поводженні з набором реагентів або 
зразками 
.- Уникайте контакту розчину субстрату з окислювачами і металом 
.- Уникайте розбризкування або покоління аерозолів 



Версія Rev. A.0 (30)15 May 2018 5 

- для того щоб уникнути мікробного забруднення або перехресного забруднення реагентів або 
зразків, які можуть привести до помилок аналізу використовуйте змінні ковпачки піпеток та/або 
піпетки. 
- Використовувати чисті, виділені лотки для реагентів для дозування кон’югата та субстрату 
реагентів. 
- Вплив кислот інактивує кон’югат 
- Дистильована в склі або дейонізована вода повинна бути використана для вирішення підготовки 
реагентів 
- розчин субстрату повинен бути при кімнатній температурі до використання - знезаразити і 
утилізувати зразки і всі потенційно забруднені матеріали, як якщо б вони могли утримувати 
інфекційні агенти. Кращий спосіб дезактивації є автоклавування мінімум 1 годину при 121,5 ° C. 
- рідкі відходи, що не містять кислоти і нейтралізували відходи можуть бути змішані гіпохлоритом 
натрію в обсягах таким чином, що кінцевий розчин містить 1,0% гіпохлориту 
 
9. Приготування реагентів 
Буфер концентрат повинен бути доведений до кімнатної температури та повинен бути розведений 
перед початком процедури аналізу. Якщо кристали утворилися в буфері концентрату, зігрійте їх 
повільно поки вони повністю не розчиниться . 
 

9.1 Промивний буфер (1x) 
Залити весь вміст (50 мл) концентрату промивного буфера (20x) в чистий 1000 мл мірний циліндр. 
Довести до кінцевого об'єму 1000 л з кришталево дистильованою або дейонізованою водою. 
Змішайте обережно, щоб уникнути піноутворення. Перенесіть до чистої промивної пляшки і 
зберігайте при температурі 2 ° С до 25 ° C. Будь ласка, зверніть увагу, що розчин промив очного 
буферу (1х) стабільний протягом 30 днів. Промивний буфер (1x) також можуть бути отриманий у 
міру необхідності відповідно до наступної таблиці : 

Кількість стріпів Промивний буфер концентрат 
(мл) 

Дистильована вода (мл) 

1-6 25 475 

1-12 50 950 
 

9.2 БУФЕР АНАЛІЗУ 
Залити весь вміст (5 мл) концентрату буфера для аналізу (20х) в чистий 100 мл градуйований 
циліндр. Довести до кінцевого об'єму 100 мл з дистильованою водою. Обережно перемішати, щоб 
уникнути піноутворення. Зберігати при 2 ° до 8 ° C. Зверніть увагу на те, що буфер аналізу (1х) 
стабільний протягом 30 днів. Буфер аналізу (1х) також може бути отриманий у міру необхідності 
відповідно до наступної таблиці. 

Кількість стріпів буфер аналізу концентрат (мл) Дистильована вода (мл) 

1-6 2,5 47,5 

1-12 5,0 95,0 
 

9.3 Приготування біотин - коньюгату 
Увага : біотин-кон'югат слід використовувати протягом 30 хвилин після розведення. 
 
Зробити 1: 100 розведення концентрованого біотин - коньюгату з буфером аналізу (1х) в чистій 
пластиковій пробірці в міру необхідності відповідно до наступної таблиці: 

Кількість стріпів Біотин – кон’югат (мл) Дистильована вода (мл) 
1-6 0,03 2,97 

1-12 0,06 5,94 
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9.4 Приготування стрептавідин- HRP 
Увага : стрептавідин-HRP слід використовувати протягом 30 хвилин після розведення.. 
 
Зробити 1: 100 розведення концентрованого розчину стрептавідин-HRP в буфері аналізу (1х) в чистій 
пластиковій пробірці при необхідності у відповідності з наступною таблицею: 

Кількість стріпів стрептавідин- HRP мл Буфер аналізу (мл) 
1-6 0,015 5,985 

1-12 0,03 11,97 
 

9.5  IL-9 людини Стандарт 
Розвести  стандарт IL-9 людини шляхом додавання дистильованої води. 
Обсяг відтворення вказано на етикетці стандартного флакона. Акуратно перемішати, щоб 
забезпечити повну і однорідну солюбілізацію (Концентрація відновлюваного стандарту = 200 пг / мл). 
Дозволити стандарту відновитися на протязі 10-30 хвилин. Добре перемішати до розведення. 
Стандарт повинен бути використаний негайно після відновлювання і не може зберігатись. 
 

9.6 Зовнішній стандарт розведення 
Помітити 7 пробірок, по одній для кожного стандарту. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 
Відновлений стандарт служить як S1. 
Потім підготувати 1: 2 серійних розведень для стандартної кривої в такий спосіб : Прокапати 150 мкл 
розчину калібратора в кожну пробірку S2-S7. Прокапати150 мкл відновленого стандарту 
(концентрація = 200 пг / мл) в першу пробірку, мічену S2 і перемішати (концентрація стандарту 2 
=100 пг / мл) . Піпетувати 150 мкл цього розведення в другу пробірку, мічену S3 і змішайте ретельно 
до наступного переносу. Повторити серійні розведення 4 рази, таким чином, створюючи точки 
стандартної кривої (рисунок 6) . 
Розчинник зразку служить основою. 
 
10. ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАНЬ 
 
а. Визначити кількість мікростріпів, необхідних для перевірки бажаної кількості зразків плюс 
відповідну кількість лунок, необхідних для запуску заготовок і стандартів. Кожен зразок, 
стандартний, порожній і необов'язковий контрольний зразок повинен бути проаналізований в двох 
примірниках. Видалити зайві лунки стріпи з тримача і зберігати в пакеті з фольги з осушувачем за 
умови при температурі 2 ° -8 ° С щільно закритими. 
в. Вимийте мікростріпи двічі з приблизно 400 мкл промивного буферу на лунку при ретельній 
аспірації вмісту лунок мікропланшету між промивками. Дозволити промивному буферу сидіти в 
лунках близько 10 - 15 секунд до аспірації Будьте обережні, щоб не подряпати поверхню 
Мікролунки. 
Після останньої промивки опорожнити лунки і перевернути мікростріпи на 
Абсорбуючий папір або паперовий рушник, щоб видалити надлишок промивного буфера. 
Використайте стріпи відразу після миття або помістіть перевернутими на мокрий фільтрувальний 
папір на не більше 15 хвилин. Не дозволяйте лункам висохнути. 
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Таблиця, що зображає приклад компонування заготовок, стандартів і зразки в мікростріпи: 
 1 2 3 4 
A Стандарт 1 

(200 пг/мл) 
Стандарт 1 
(200 пг/мл) 

Зразок 1 Зразок 1 

B Стандарт 12 (100 
пг/мл) 

Стандарт 12 (100 
пг/мл) 

Зразок 2 Зразок 2 

C Стандарт 3 
(50 пг/мл) 

Стандарт 3 
(50 пг/мл) 

Зразок 3 Зразок 3 

D Стандарт 4 
(25 пг/мл) 

Стандарт 4 
(25 пг/мл) 

Зразок 4 Зразок 4 

E Стандарт 5 
(12.5 пг/мл) 

Стандарт 5 
(12.5 пг/мл) 

Зразок 5 Зразок 5 

F Стандарт 6 
(6.3 пг/мл) 

Стандарт 6 
(6.3 пг/мл) 

Зразок 6 Зразок 6 

G Стандарт 7 
(3.1 пг/мл) 

Стандарт 7 
(3.1 пг/мл) 

Зразок 7 Зразок7 

H Заготовка порожня Заготовка порожня Зразок 8 Зразок 8 

с. Додайте 50 мкл розчинника зразка в двох примірниках до всіх лунок. 
d. Додають 50 мкл розведеного зовнішнього стандарт в двох примірниках, щоб призначити стандартні лунки. 
е. Додайте 50 мкл калібратора розчинником в двох примірниках до порожніх лунок 
f. Додають 50 мкл кожного зразка в двох примірниках до лунок зразка. 
g Підготовка Біотин – кон’югату (див Приготування біотин – кон’югату 9.3). 
h Додають 50 мкл біотин – кон’югату в усі лунки, включаючи порожні лунки 
i Накрити клейкою плівкою та інкубувати при кімнатній температурі (18 ° С до 25 ° С) протягом 2-х годин 
на мікропланшетному шейкері. 
J. Підготовка стрептавідин-HRP (див підготовка стрептавідин-HRP 9.4). 
к. Видаліть клейку плівку і порожні лунки. Вимийте стріпи 4 раз в залежності від точки b. 
протоколу випробувань. Перейдіть негайно до наступного кроку. 
l. Додають 100 мкл розведеного стрептавідин-HRP в усі лунки, в тому числі порожні лунки. 
м. Накрити клейкою плівкою та інкубувати при кімнатній температурі (18 ° С до 25 ° С) протягом 1 год на 
мікропланшетному шейкері 
n. Видаліть клейку плівку і порожні лунки. Вимийте стріпи 4 
раз в залежності від точки b. протоколу випробувань. Негайно перейдіть до наступного кроку. 
о. Прокапати 100 мкл ТМБ розчину субстрату в усі лунки. 
р. Інкубуйте стріпи при кімнатній температурі (18 ° С до 25 ° С) близько 30 хв. Уникайте прямого впливу 
інтенсивного світла. 
Розвиток кольору на табличці повинен контролюватися і реакція субстрату повинна бути зупинена (див 
наступний пункт цього протоколу) до того як позитивні лунки більше не записуються правильно. Визначення 
ідеального періоду часу для розвитку забарвлення 
має бути зроблено індивідуально для кожного аналізу. 
Рекомендовано додати стоп розчин, коли високий стандарт В розвиває темний синій колір Альтернативно 
розвиток можна контролювати за допомогою зчитувача(рідера) ІФА при 620 нм. Реакція субстрату повинна 
бути зупинена, як тільки стандарт 1досягне OЩ 0,9 - 0,95. кв. Зупиніть реакцію ферменту за допомогою 
швидкого прокапування100 мкл стоп 
Розчину в кожну лунку. Важливо, щоб стоп-розчин швидко і рівномірно поширювався по всіх лунках щоб 
повністю інактивувати фермент. Результати повинні бути лічені відразу після того, як Стоп-розчин додається 
або протягом однієї години, якщо стріпи        зберігати при температурі 2 - 8 ° C в темряві. 
r Виміряти оптичну густину кожної мікролунки на спектрофотометрі з використанням 450 нм в якості 
довжини первинної хвилі ( 620 нм в якості референтної довжини хвилі; 610 нм до 650 нм прийнятно). Зчитати 
рідером мікропланшетів відповідно до інструкцій виробника за допомогою порожніх лунок. Визначити 
абсорбцію обох зразків і стандарти. 
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16 Протокол випробувань загальна інформація 
1. Визначити кількість необхідних стріпав мікропланшету.. 
2. Промийте стріпи двічі промив очним буфером. 
3. Додайте 50 мкл розчинника зразка в кожну лунку. 
4. Додайте 50 мкл стандарту в двох примірниках в призначені лунки стандартів 
5. Додайте 50 мкл розчину калібратора в двох примірниках на порожніх лунок. 
6. Додайте 50 мкл кожного зразка в двох примірниках до лунок зразків. 
7. Підготуйте біотин – кон’югат (див 9.3). 
8. Додайте 50 мкл розведеного біотин - коньюгату в усі лунки. 
9. Закрийте стріпи і інкубувати 2 години при кімнатній температурі 
(18 ° -25 ° С) на мікропланшетному шейкері. 
10. Підготуйте стрептавідин-HRP. 
11. Опорожніти і промити стріпи 4 рази буфером промивним. 
12. Додайте 100 мкл розведеного стрептавідину-HRP в усі лунки. 
13. Накрити стріпи і інкубувати 1 годину при кімнатній температурі 
(18 ° -25 ° С) на мікропланшетному шейкері. 
14. Опорожніти і промити стріпи 4 рази буфером промивним. 
15. Додайте 100 мкл ТМБ розчину субстрату в усі лунки. 
16. Інкубувати стріпи протягом приблизно 30 хвилин при кімнатній температура (18 ° С до 25 ° С) 
17. Додайте 100 мкл стоп-розчину в усі лунки. 
18. Налаштуйте рідер і вимірювати інтенсивність кольору при 450 нм. 
Примітка: Якщо інструкції в цьому протоколі були дотримані, зразки не 
були розбавлені і концентрація лічені з калібрувальна крива не повинні бути помножені на коефіцієнт 
розведення. 
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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 

http://www.ivset.ua/
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