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1. ВВЕДЕННЯ 

1.1. Призначення 
ІФА TGF-бета 1  людини - це імуноферментний  аналіз для кількісного визначення трансформуючого фактору 
росту  бета-1 (TGF-β1) . 
ІФА бета 1 TGF людини призначений тільки для досліджень. 
Не для діагностичних або терапевтичних процедур. 
 
1.2 Загальна інформація  

Трансформуючий фактор росту бета (TGF бета) є плейотропним цитокіном , який 

демонструє широкий спектр біологічних і регуляторних впливів на рівень клітин і організму. Він відіграє 

важливу роль у рості клітин, розвитку, диференціації, проліферації, позаклітинному матриксі  (ECM), синтезі  і 

деградації, контролі мезенхімально - епітеліальних взаємодій під час ембріогенезу, імуномодуляції, апоптозу, 

прогресування  клітинного циклу  ангіогенезу , адгезії і міграції і хемотаксисі лейкоцитів. Він має як супресивну 

пухлину, так і пухлинну активність і високо регулюється на всіх рівнях (наприклад, оборот мРНК, латентний 

білок активації або посттрансляційних модифікацій). 

TGF-бета є першим визнаним білком, щонайменше, 40 бета TGF  суперсімейство структурно споріднених 

цитокінів . 

Три ізоформи (TGF бета 1-3) були описані у ссавців. (Кожна ізоформа кодується унікальним геном на різних 

хромосомах. Всі зв'язуються до однакових рецепторів.) Вони синтезуються більшістю типів клітин і тканин. 

Клітини імунної системи переважно експресують TGF beta 1. 

Початково секвестрована, неактивна бета LTGF (латентна бета TGF) вимагає 

активації (розщеплення і дисоціації його LAP (латентно пов'язаний пептид) області) перед тим, як він може 

проявляти біологічну активність. LTGF бета також може бути пов'язаним з LTB (латентний TGF-бета - 

зв'язуючий білок) для утворення великого латентного комплексу(ТОВ). TGF-бета утворює гомодимери, а її 

субодиниці - 12,5 кДа, кожен з них пов'язаний через дисульфідні мости. 

Трансдукція TGF-бета-сигналу опосередкована через TGF-бета-рецептори  типу II і I, фосфорилювання і 

конформаційні зміни, за якими йдуть різні шляхи: 

SMAD (- шлях: прийом бета TGF бета, нарешті, призводить до фосфорилювання рецептор-регульованих SMAD 

(R-SMADs = SMAD 2, 3) і зв'язування загального SMAD (coSMAD = SMAD 4). Комплекс R-SMAD / coSMAD входить 

в ядро і взаємодіє з рядом факторів транскрипції, коактиватори і корепресори. TGF бета індукує MAPK- і MAP / 

ERK кіназ - залежний сигнал трансдукції (JNK / MAPK-, JNK / SPAK-, p38-, ERK1 / 2 - шлях) і NF-κB - шлях. TGF бета 

опосередковує затримку росту клітинного циклу за допомогою шляху фосфоінозитида 3-кінази / шлях. 

Сигналізація TGF-бета сильно регулюється, наприклад, за допомогою взаємодії з інгібуючим SMADs (I-SMADs = 
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SMAD 6, 7) або зв'язування E3-убиквитинових лігаз  Smurf1 і Smurf2 або / і корецептори. 

TGF beta 1 є ключовим медіатором в патофізіології відновлення тканин і фіброгенезу людини: балансом між 

виробництвом і деградацією типу I колагену, а також фіброзом  і рубцюванням в органах і тканинах. 

TGF beta 1 виявляє важливі імунорегуляторні особливості частково несприятливого характеру: TGF beta 1 

інгібує проліферацію B і T клітин, диференціювання і продукування антитіл, а також дозрівання і активацію 

макрофагів. Він пригнічує активність NK-клітин і лімфокін активованих клітин - кілерів і блокує продукцію 

цитокінів. TGF beta 1 сприяє диференціюванню клітин Treg, що призводить до продукції IL-10 / TGF beta 1 і 

пригніченню клітин Th1 і клітин Th2. 

Нещодавно було показано, що TGF бета 1 сприяє розвитку Th17 у присутності IL-6 або IL-21 у мишей і, 

ймовірно, грає роль в людському Th17 розвитку спільно з IL-1 бета, IL-21 і IL-23. У цьому контексті TGF бета 1 

бере участь у індукції та посередництві прозапальної та алергічної реакцій. 

Онкологічні захворювання: TGF-бета 1 надмірно експресується у великому відсотку людської пухлини 

(наприклад: груди, простата, ниркові клітини, підшлункова залоза, яєчники, шийка матки і рак шлунка і 

меланома, лімфома  ходжкіна, множинна мієломи) і корелює з поганим прогнозом. 

TGF beta 1 діє як супресор пухлини (особливо на ранній стадії канцерогенезу) і як промотор пухлини (а саме, 

прогресування пухлини, інвазія і метастазування). Злоякісні клітини секретують TGF бета 1, стримуючі  

протипухлинні імунні реакції і створюють толерантність імунітету. Мутації в сигнальному шляху TGF-бета 1 

(наприклад, втрата рецепторів клітинної поверхні, знижена експресія SMAD) надають пухлині рефрактерні до 

інгібуючого зростання і апоптотичного ефектів TGF бета 1.  

Аутоімунні захворювання: TGF beta 1 функціонально пов'язаний з основним порушенням імунної системи, 

такими, як системний червоний вовчак. (СЧВ). При розсіяному склерозі (РС) здається, що регуляція TGF бета 1 

корелює з доброякісним перебігом і незначною інвалідністю РС. В аутоімунному гепатиті (AIГ) спостерігається 

підвищена TGF бета-1 регульована сироватка. Патологічне ремоделювання сполучної тканини в системному 

склерозі (SSc) приписується активації бета TGF 1 / SMAD шляху. У мишей перенесення гена TGF бета 1 в товсту 

кишку призводить до кишкового фіброзу і служить мишачою моделлю для хвороби Крона (ХК). 

Печінка: Підвищена експресія TGF-бета 1 була продемонстрована при печінковому фіброзі 

хронічних захворювань печінки (хронічний гепатит, алкогольний цироз). Гепатит С 

вірус регулює транскрипцію TGF бета 1 в печінці і піднімає циркулюючі рівні бета-1 TGF. Розрив синтезу TGF 

бета 1 та / або сигнальні шляхи запобігають утворенню рубця в фіброзі печінки. 

Видалення надлишкового колагену після припинення захворювання печінки регулюється 

TGF бета 1. 

Захворювання нирок: гломерулонефрит і діабетична нефропатія, надмірне накопичення ECM в межах мезангії 

клубочків пояснюється високим рівнем TGF бета 1. Рівні TGF бета 1 сечі у пацієнтів з цими захворюваннями 

підвищені. 

Діабет: Експресія рівнів і кіназної активності компонентів TGF-бета-сигнального шляху змінюється при 

захворюваннях підшлункової залози. 

Низький рівень бета TGF у пацієнтів з діабетом I типу може сприяти відсутності імуносупресії , поширенню 

хвороб . 

Серцево-судинні захворювання: TGF beta 1 є антиатерогенним і атеропротекторним, але втрачає свою захисну 

роль і проявляє патогенні ефекти при хронічних захворюваннях. Підвищені рівні бета TGF 1 були виявлені в 

атеросклеротичних клінічних зразках. Розширені, ішемічні і гіпертрофічні кардіоміопатії пов'язані з високими 

рівнями TGF-бета-1. TGF beta 1 індукує ендотеліальні клітини для проходу ЕндМП (ендотеліально -

мезенхімальний перехід), що сприяє прогресуванню серцевого фіброзу,пов'язаному з хронічними 

захворюваннями серця. Знижені сироваткові рівні TGF Бета-1 при сепсисі та  у пацієнтів з гострим інсультом 

може відображати зміну імунологічно-запального статусу цих хворих.  

Ремоделювання після інфаркту міокарда відноситься до TGF-бета 1. Агрегація TGF бета 1 в центральній 

нервовій системі після ішемії-індукованого ураження головного мозку було описано. Нейрозахисну роль TGF 

бета 1 проти  ішемія-індукованої загибелі нейронів було виявлено. 
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Астма, хронічний обструктивний розлад легень (ХОЗЛ), кістозний Фіброз (КФ): TGF бета 1 відіграє важливу 

роль у хронічних захворюваннях дихальних шляхів, особливо при ремоделюванні дихальних шляхів. 

Підвищений рівень TGF бета 1 був описаний у пацієнтів з важкою астмою і еозинофільним запаленням  

дихальних шляхів , і були пов'язані зі ступенем субепітеліального фіброзу. У мишачих моделях зниження TGF 

бета 1 призводило до зниженого перибронхіального фіброзу, проліферації гладких м'язів дихальних шляхів і 

виробництва слизу. Показано, що TGF beta 1 індукує апоптоз в дихальних шляхах епітеліальних клітин. Інтегрін 

опосередкована локальна активація бета TGF є критичною для розвитку набряку легенів при гострому 

пошкодженні легенів. 

Інші: При хворобі Альцгеймера (AХ) збільшується TGF beta 1 Імунореактивність і рівні мРНК TGF бета 1 

корелюють з бетамілоїдом, відкладеним в пошкоджених мозкових кровоносних судинах. Деяка кількість 

прозапальних хемокінів, включаючи TGF бета 1, є послідовно підвищена у мозку пацієнтів з аутизмом. 

Знижені рівні TGF бета 1  були описані для пацієнтів з гострою малярією. При пародонтиті підвищений рівень 

TGF бета 1 вимірювали в ясенній рідині. 

Пацієнти з м'язовою дистрофією Дюшенна показали підвищену бета TGF 1 рівень експресії і фіброзу. 

Збільшення TGF бета  сигнальні події при фібробластах склеродермії були показані. TGF бета 1 є потужним 

стимулятором виробництво матриці хондроцитів проти тканинного фіброзу і, таким чином, може відігравати 

важливу роль у метаболізмі кісток (остеоартрит). 

 Малюнок 1.  
2. Принцип аналізу. 
 Анти - людський TGF-beta покриття антитілами абсорбується на мікролунки.  
 
 
 
 
 
 
 
Людський TGF beta1, присутній в зразку або стандарті, зв'язується з антитілами,  
адсорбованими на мікропланшеті.  Малюнок 2. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
Біотин - кон’юговане анти-людський TGF beta 1 антитіло додається  
і зв’язується до TGF beta1  захоплення першим антитілом  Малюнок 3. 
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Після інкубації незв'язаний біотин - кон'юговане  Малюнок 4. 
антитіло проти TGF бета 1 людини видаляють під час етапу промивання. 
Стрептавідин - HRP додають і зв'язується з біотин - кон'югованим антитілом 
проти TGF бета 1 людини. 

 
   

 
 
 
 
 
 
Після інкубації незв'язаний стрептавідин-HRP видаляється під час стадії промивки, і розчин субстрату  вступає в 
реакцію з HRP доданим до лунок.  Малюнок 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кольоровий продукт утворюється пропорційно до кількості людського TGF beta 1,  Малюнок 6.  
присутнього у зразку або стандарті. Реакція закінчується додаванням кислоти і 
абсорбція вимірюється при 450 нм.  Стандартна крива готується з 7 стандартних 
розчинів людського TGF beta-1 та визначається концентрація зразка людського 
TGF beta-1.  
 
 
 
 
4. Реагенти надані 
1 алюмінієвий пакет з Мікропланшетом з покриттям з моноклональним 
антитілом до людського TGF beta 1 
1 флакон (120 мкл біотин-кон'югату анти-людського TGF бета 1  моноклонального 
антитіла 
1 флакон (150 мкл) Стрептавідин-HRP 
2 флакони людського TGF beta 1 Стандартний ліофілізований, 4 нг / мл після 
відновлення 1 флакон (5 мл) Концентрат буферного аналізу 20х 
(PBS з 1% Tween 20, 10% BSA) 
1 флакон (50 мл) промивного буферу концентрат  для промивання 20х 
(PBS з 1% Tween 20) 
1 флакон (15 мл) Розчин субстрату (тетраметилбензидин) 
1 флакон (15 мл) Стоп-розчин (1М фосфорна кислота) 
6 Клейкі плівки 
 
5 Інструкції з зберігання - Набір ІФА 
Зберігайте реактиви від 2 до 8 ° C. Відразу після використання залишок реагентів слід повернути в холодне 
зберігання (від 2 ° до 8 ° C). Термін дії комплекту 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. 
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6 Інструкції щодо збору та зберігання зразків 
Супернатант клітинної культури *, сироватки і плазми (EDTA, цитрат, гепарин) тестували за допомогою цього 
аналізу. Інші біологічні зразки можуть бути придатними для використання в аналізі. Видаляють сироватку або 
плазму з згустку або клітин як якнайшвидше після згортання і поділу. 
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 від -20 ° С для 
уникнення втрати біоактивного людського TGF бета 1. Якщо зразки повинні бути прогнані протягом 24 годин 
вони можуть зберігатися при температурі від 2 до 8 ° C (для стабільності зразка зверніться до 0). 
Уникайте повторних циклів заморожування-відтавання. Перед аналізом заморожений зразок 
слід повільно довести до кімнатної температури і обережно перемішати. 
* Зверніть увагу на можливо підвищений порожній сигнал в супернатантній культурі клітин зразків, що містять 
сироваткові компоненти (наприклад, FCS), завдяки латентному рівню бета TGF у сироватці тварин. 
 
7 Матеріали необхідні, але не надані 
- Na 1N NaOH і 1N HCL необхідні для проведення тесту 
- 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 мийна система) 
- Шейкер для мікропланшетів 
- Рідер стріпи 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 тому 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 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 прокапайте 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 склянці 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 
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ефективного знезараження. Рідкі відходи, що містять кислоту, повинні бути нейтралізовані до додавання 
гіпохлориту натрію. 
 
9. Підготовка реагентів 
Концентрат буфера повинен бути доведений до кімнатної температури і повинен бути розбавлений перед 
початком процедури випробувань. Якщо кристали утворюються в буферних концентратах, нагрівайте їх 
поступово до тих пір, поки вони повністю не розчиняться.  
 
9.1.Промивний буфер (1x)  
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. М’яко змішайте, 
щоб уникнути спінювання.  
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.  
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)  
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 
піноутворення. 
 Зберігайте при температурі від 2 ° до 8 ° С. Будь-ласка, зверніть увагу, що буфер для аналізу (1x) стабільний 
протягом 30 днів. 
 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 
Пам'ятайте, що біотин-кон'югат повинен використовуватися протягом 30 хвилин після розбавлення. 
Зробіть 1:100 розчин концентрованого біотин-кон'югата розчину з  буфером аналізу (1x) у чистій пластиковій 
пробірці , як необхідно відповідно до наведеної таблиці:  
 

Кількість стріпів Біотин - кон’югат мл Буфер аналізу (1х) (мл) 

1-6 0,06 5,94 

1-12 0,12 11,88 

 
9,4. Стрептавідин-HRP. 
 Будь ласка, зверніть увагу на те, що стрептавідин-HRP слід використовувати протягом 30 хвилин після 
розведення.  
Зробіть розчин 1:100 концентрованого розчину Стрептавідин-HRP з буфером аналізу(1x) у чистій пластиковій 
пробірці в міру необхідності відповідно до наведеної таблиці : 
 

Кількість стріпів Streptavidin-HRP, мл Буфер аналізу (1х) (мл) 

1-6 0,06 5,94 

1-12 0,12 11,88 

 
9,5. Людський TGF beta-1 стандарт 
Відновіть людський TGF beta 1 стандарт шляхом додавання дистильованої води. Обсяг відновлення вказаний 
на етикетці стандартного флакона. Оберніть або обережно змішайте, щоб забезпечити повне і однорідне 
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розчинення (концентрація відновленого стандарту = 4 нг / мл). Дозвольте стандарту відновитися протягом 10-
30хвилин. Змішайте добре до виробництва розчину. Після використання стандарт, що залишився, не може 
бути збережений і повинен бути видалений. 
 
 Стандартні розведення можна одержувати безпосередньо на пластині мікропланшету (див. 10d) або, як 
альтернатива, у пробірках (див. 9.5.1) . 
 
9.5.1. Зовнішнє стандартне розведення. 
Позначте  7 пробірок, по одній для кожної стандартної точки. 
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 
 Потім готуйте 1;2 серійні розведення для стандартної кривої  наступним чином:  
Прокапати 225 мкл буфера аналізу  у кожну пробірку. 
Прокапати 225 Мкл відновленого стандарту (концентрація стандарту = 4 нг / мл) у першу пробірку, позначену 
як S1, та змішайте (концентрація стандарту 1 = 2 нг / мл).  
Прокапати 225 мкл цього розчину у другу пробірку, позначену S2, та змішайте ретельно перед  наступним 
перенесенням. Повторно повторюйте серійні розведення ще 5 разів, створюючи таким чином точки 
стандартної кривої (див. Мал. 7).  
Буфер аналізу служить як порожня (бланк). 
Малюнок 7. 
 

 
 
10 Протокол випробувань 
a. Підготуйте ваші зразки перед початком процедури тестування. Розбавити 
Зразки 1:10 сироватки крові, плазми і клітинної культури з аналізом 
Буфер (1x) за наступною схемою: 
20 мкл зразка + 180 мкл буфера для аналізу (1x) 
Додають 20 мкл 1N HCl (див. 7) до 200 мкл попередньо розчиненого зразка, перемішують і 
інкубують протягом 1 години при кімнатній температурі. 
Нейтралізують додаванням 20 мкл 1N NaOH (див. 7). Змішати! 
b. Визначити кількість мікролунок, необхідних для тестування бажаної кількості зразків плюс відповідну 
кількість необхідних лунок для прогону бланк (порожніх) і стандартів. Кожен зразок, стандартний, порожній і 
необов'язковий контрольний зразок повинен 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. 
c. Промийте мікролунки двічі приблизно з 400 мкл промивного буфера  на лунку з ретельною аспірацією 
вмісту мікролунок між промиваннями. Дозвольте буферу для миття знаходитись в лунках 
10 - 15 секунд до аспірації. Будьте обережні, щоб не подряпати поверхню мікролунок. 
Після останнього кроку промивання опорожнити лунки та постукати стріпами мікропланшету об 
абсорбуючу прокладку або паперовий рушник для видалення надлишкового буфера для промивання. 
Використовуйте стріпи мікропланшету відразу після миття. Альтернативно 
мікролунки  можуть бути розташовані догори дном на вологому абсорбенті не більше 15 хвилин. Не 
допускайте висихання лунок. 
d. Стандартне розведення на мікропланшеті (альтернативно стандартне розведення можна приготувати в 
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пробірках - див. 9.5.1): 
Додають по 100 мкл буфера для аналізу (1х) у дублікатах до всіх стандартних лунок. 
Прокапайте 100 мкл отриманого стандарту (див. Підготовка стандарту 9,5, концентрація = 4000 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 =2000 пг / мл), і переносять 100 мкл у лунки B1 і B2 відповідно 
(див. рис. 8). Будьте обережні, щоб не подряпати внутрішню поверхню мікролунок. Продовжуйте цю 
процедуру 5 разів, створюючи два ряди людських TGF beta 1 стандартних розведень в діапазоні від 2000 до 31 
пг / мл. 
Відкидають 100 мкл вмісту з останніх мікролунок (G1, G2) використаних. 
 
Малюнок 8. 

 
Див. оригінал інструкції. 
 
У разі зовнішнього стандартного розведення (див. 9.5.1), прокапати 100 мкл 
цих стандартних розведень (S1 - S7) у стандартні лунки згідно до таблиці 1. 
Таблиця 1 
Таблиця, що зображає приклад розташування бланків(порожніх), стандартів і зразків в стріпах мікролунок: 
  

 1 2 3 4 

A Стандарт 1  
(2000 пг/мл) 

Стандарт 1  
(2000 пг/мл) 

Зразок 1 Зразок 1 

B Стандарт 2  
(1000 пг/мл) 

Стандарт 2  
(1000 пг/мл) 

Зразок 2 Зразок 2 

C Стандарт 3  
(500 пг/мл) 

Стандарт 3  
(500 пг/мл) 

Зразок 3 Зразок 3 

D Стандарт 4 
(250 пг/мл) 

Стандарт 4 
(250 пг/мл) 

Зразок 4 Зразок 4 

E Стандарт 5  
(125 пг/мл) 

Стандарт 5  
(125 пг/мл) 

Зразок 5 Зразок 5 

F Стандарт 6  
(63 пг/мл) 

Стандарт 6  
(63 пг/мл) 

Зразок 6 Зразок 6 

G Стандарт 7 
(31 пг/мл) 

Стандарт 7 
(31 пг/мл) 

Зразок 7 Зразок 7 

H Порожня (бланк) Порожня (бланк) Зразок 8 Зразок 8 

 
 
e. Додають по 100 мкл буфера для аналізу (1х) у дублікатах у порожні лунки .. 
f. Додайте 60 мкл буфера для аналізу (1х) в лунки зразка. 
g. Додають 40 мкл кожного попередньо обробленого зразка в дублікаті до лунок зразка 
. (Абсолютно необхідно прокручувати зразки!) 
h. Накрийте клейкою плівкою та інкубуйте при кімнатній температурі (від 18 до 
25 ° C) протягом 2 годин, на мікропланшетах, встановлених на 400 об / хв. (Струшування є абсолютно 
необхідним для оптимальної продуктивності тесту.) 
i. Готують біотин-кон'югат (див. Підготовка біотин-кон'югату 9.3). 
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j. Зняти клейку плівку і опорожнити лунки. Промийте стріпи мікропланшету 5 разів відповідно до пункту c. 
протоколу тестування. Перейти негайно до виконання   наступного кроку. 
k. Додайте 100 мкл біотин-кон'югату до всіх лунок. 
l. Накрийте клейкою плівкою та інкубуйте при кімнатній температурі (від 18 до 25 ° C) протягом 1 години, на 
шейкері для мікропланшетів, встановленому на 400 об / хв. (струшування є абсолютно необхідним для 
оптимальної продуктивності тесту.) 
m. Готують стрептавідин-HRP (див. Підготовка стрептавідин -HRP 9.4). 
n. Зняти клейку плівку і опорожнити лунки. Промийте стріпи мікропланшету 5 разів відповідно до пункту c. 
протоколу аналізу. Перейти негайно до виконання наступного кроку. 
o. Додають 100 мкл розведеного стрептавідину -HRP до всіх лунок, включаючи 
порожні лунки. 
р. Накривають клейкою плівкою і інкубують при кімнатній температурі 
(18 ° С до 25 ° С) протягом 1 години, на шейкері для мікропланшетів, встановленому на 400 об / хв. 
(Струшування абсолютно необхідне для оптимальної продуктивності випробування) 
q. Зняти клейку плівку і опорожнити лунки. Промийте стріпи мікропланшета 5 разів відповідно до пункту c. 
протоколу тестування. Перейти негайно до виконання  наступного кроку. 
r. Прокапати 100 мкл субстратного розчину ТМБ до всіх лунок 
 
s. Інкубуйте стріпи мікролунок при кімнатній температурі (від 18 ° до 25 ° C) 
близько 30 хв. Уникайте прямого впливу інтенсивного світла. 
Розвиток кольору на планшеті повинен бути  контрольований і реакція субстрату зупинена (див. наступну 
точку цього протоколу) перед тим, як позитивні лунки більше не підлягають правильному запису. 
Визначення ідеального періоду часу для розвитку кольору повинно бути зроблено індивідуально для кожного 
аналізу. 
Рекомендується додати стоп-розчин, коли найвищий стандарт розвив темно-синій колір. Альтернативно 
розвиток  кольору  можна контролювати з допомогою рідера ІФА при 620 нм. Реакцію субстрату слід 
припинити, як тільки стандарт 1 досяг OГ 0,9 - 0,95. 
t. Зупиніть реакцію ферменту шляхом швидкого піпетування 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. 
u. Зчитують абсорбцію кожної мікролунки на спектрофотометрі з використанням 
450 нм в якості первинної довжини хвилі (необов'язково 620 нм як еталонна довжина хвилі; 610 нм - 650 нм є 
прийнятною). Налаштувати на нуль рідер мікропланшетів відповідно до інструкцій виробника за допомогою 
порожніх лунок. Визначають абсорбцію як зразків, так і 
стандартів. 
 
11 Розрахунок результатів 
- Розрахувати середні значення абсорбції для кожного набору дублікатів, стандартів та зразків. Дублікати 
повинні бути в межах 20 відсотків від середнього значення. 
- Створіть стандартну криву, побудувавши середню абсорбцію для кожної стандартної концентрації на 
ординаті проти TGF-бета -1 людини  концентрація на абсцисі. Намалюйте найкращу криву відповідності через 
точки графіка (рекомендована крива 5-параметрів). 
- Для визначення концентрації циркулюючого людського TGF beta 1 для кожного зразка спочатку знаходять 
середнє значення абсорбції на ординаті і подовжують горизонтальну лінію до стандартної кривої. На місці 
перехрестя, витягніть вертикальну лінію до абсциси і прочитайте відповідну концентрацію TGF бета 1 людини. 
- Якщо дотримувалися інструкції в цьому протоколі, зразки були розведені 1:30 (20 мкл зразка + 180 мкл 
буфера для аналізу (1х) + 20 мкл 1N HCl + 20 мкл 1N NaOH і 40 мкл попередньо обробленого зразка + 60 мкл 
Буферу аналізу (1х)) і концентрація, зчитана зі стандартної кривої,  повинна бути помножена на коефіцієнт 
розведення (х 30). 
- Розрахунок зразків з концентрацією, що перевищує стандарт 1 , може призвести до неправильних, 
низьких рівнів TGF бета 1 людини. Такі зразки вимагають додаткового зовнішнього розведення відповідно 
до очікуваних значень TGF бета 1 людини з буфером аналізу (1х) для точного кількісного визначення 
фактичного рівня TGF бета 1 людини. 
- Пропонується, щоб кожен пристрій тестування встановив контрольний зразок з відомої концентрації TGF 
бета 1 людини і проганяють цей додатковий контроль з кожним аналізом. Якщо отримані значення не 
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знаходяться в межах очікуваного діапазону контролю, результати аналізу можуть бути недійсними. 
- Репрезентативна стандартна крива показана на малюнку 9. Ця крива не може бути використана для 
отримання результатів тестування. Кожна лабораторія повинна підготувати стандартну криву для кожної групи 
аналізованих стріпів мікропланшетів. 

 
Малюнок 9 
Репрезентативна стандартна крива для людського TGF beta 1 ІФА. Людський 
TGF beta 1 розбавляли послідовними 2-кратними етапами в буфері для аналізу (1х). Не 
використовуйте цю стандартну криву для отримання результатів тестування. Стандартна крива повинна бути 
зроблена для кожної групи аналізованих мікролунок. 
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Таблиця 2 
Типові дані використання людського TGF beta 1 ІФА 
Вимірювання довжини хвилі: 450 нм 
Довідкова довжина хвилі: 620 нм 
 

стандарт Людський TGF 
бета 1 
концентрація 
(пг/мл) 

ОГ при 450 нм Середня ОГ при 
450 нм 
 

C.V. 
(%) 

1 2000 3,227 
3,068 

3,148 2.5% 

2 1000 1,373 
1,402 

1,387 1,0% 

3 500 0,587 
0,592 

0,590 0.4% 

4 250 0,300 
0,326 

0,313 4,1% 

5 125 0,178 
0,166 

0,172 3,5% 

6 63 0,109 
0,114 

0,112 2,0% 

7 31 0,078 
0,086 

0,082 4,7% 

Бланк (заготовка) 0 0,052 
0,050 

0,051 2,0% 

 
 
Значення OГ стандартної кривої можуть змінюватися відповідно до умови продуктивності аналізу (наприклад, 
оператор, техніка піпетування, 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 TGF-бета 1 людини, визначена як концентрація аналіту, внаслідок чого поглинання значно 
вище, ніж у середньому розведенні (середнє значення плюс 2 стандартних відхилення), було визначено 8,6 пг 
/ мл (середнє значення 6 незалежних аналізів) . 
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13.2. Відтворюваність 
 13.2.1. В аналізі 
Відтворюваність в аналізі оцінювали в 3 незалежних експериментах. Кожний аналіз проводили з 6 повторами 
з 8 сироваткових екземплярів, що містять різні концентрації людського TGF бета 1. На кожному планшеті 
запустили 2 стандартні криві. Дані нижче показують середню концентрацію TGF beta 1людини та коефіцієнт 
варіації для кожного прикладу (див. Табл. 3). Розрахований загальний коефіцієнт варіації в аналізі становив 
3,2%.  
Таблиця 3.  
Середня концентрація людського TGF-бета 1  та коефіцієнт варіації для кожного зразка. 

зразок експерімент Середня концентрація 
людського  
TGF-бета 1 (пг/мл) 

Коефіцієнт варіації (%) 

1 1 
2 
3 

38237,8 
39660,8 
39216,3 

3,6% 
2,6% 
0,8% 

2 1 
2 
3 

20394,0 
21289,3 
21513,2 

1,4% 
3,0% 
2,5% 

3 1 
2 
3 

22408,0 
23957,9 
24232,4 

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

4 1 
2 
3 

18901,8 
19649,6 
21305,9 

1,7% 
3,0% 
8,3% 

5 1 
2 
3 

4428,0 
4723,3 
4670,0 

2,9% 
2,8% 
7,1% 

6 1 
2 
3 

4764,2 
5063,1 
4703,2 

3,2% 
2,5% 
4,6% 

7 1 
2 
3 

3357,8 
3887,2 
3212,4 

2,2% 
3,2% 
5,5% 

8 1 
2 
3 

4159,7 
4455,3 
3924,2 

2,5% 
2,1% 
4,5% 

 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 сироваткових зразками, що містять різні концентрації людського 
TGF бета 1. 2 стандартні криві проганяли на кожнім планшеті. Дані нижче показують, що середня концентрація 
TGF-бета1 людини і коефіцієнт варіації розраховуються на 18 визначеннях кожного зразка (див. Табл. 4). 
Розрахунковий загальний коефіцієнт варіації між аналізами становив 4,9%. 
Таблиця 4 
 Середня  концентрація  людського TGF бета 1 та коефіцієнт варіації кожного зразка  
 

зразок Середня концентрація 
людського TGF-бета 1 (пг/мл) 

Коефіцієнт варіації (%) 

1 39038,3 1,9% 

2 21065,5 2,8% 

3 23532,8 4,2% 

4 19952,4 6,2% 

5 4607,1 3,4% 

6 4843,5 4,0% 

7 3485,8 10,2% 

8 4179,7 6,4% 
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13.3. Відновлення збагачення. 
 Відновлення збагачення оцінювалось збагаченням 3 рівнів  людського TGF бета 1 в сироватці, плазмі та  
супернатанті клітинної культури. Відновлення визначалося з 4 повтореннями кожний. Кількість ендогенного 
людського TGF бета 1 у незбагачних зразках була віднімана від значень збагачених. 
 
 Дані щодо відновлення див. у Таблиці 5.  
Таблиця 5  

 
Матриця зразків 

Збагачення високе  
Середнє   діапазон 
(%)             (%) 

Збагачення середнє  
Середнє   діапазон 
(%)                    (%) 

Збагачення низьке  
Середнє    діапазон 
(%)             (%) 

сироватка 85                  83-87 97 96-99 96 92-101 

Плазма (EDTA) 90 80-114 84 74-97 82 78-85 

Плазма (цитрат) 108 96-122 92 88-95 92 88-96 

Плазма (гепарин) 110 98-119 87 87-110 93 87-100 

Супернатант клітинної 
культури 

87 85-89 85 84-85 95 92-98 

 
13,4. Розведення паралелізм 
Сироватка, плазми та супернатант клітинної культури з різним рівнем людського TGF бета1 були 
проаналізовані в 2-х разових розведеннях послідовно з 4 повторами кожної (за виключенням для CCS тільки з 
одним повтором). Дані щодо відновлення див. у Таблиці 6.  
 
Таблиця 6  
 

Матриця зразків                                                  Відновлення Експ. Значення 
                                                          Розведення                          середнє (%_)                    діапазон (%) 

сироватка 1:60 
1:120 
1:240 

103 
112 
97 

93-108 
81-128 
75-113 

Плазма (EDTA) 1:60 
1:120 
1:240 

119 
129 
138 

114-128 
118-142 
127-150 

Плазма (цитрат) 1:60 
1:120 
1:240 

108 
119 
130 

102-113 
110-128 
112-139 

Плазма (гепарин) 1:60 
1:120 
1:240 

121 
130 
126 

112-134 
119-150 
120-131 

Супернатант клітинної культури 1:60 
1:120 
1:240 

95 
103 
118 

- 
- 
- 

 
13,5. Стабільність зразка 
13.5.1. Стабільність заморожування-відтавання. 
 Роздрібнені зразки сироватки (збагачені або незбагачені) зберігали при -20 ° С і відтавали  5 разів, а рівні 
людського TGF бета 1 визначали. Не було виявлено істотного зниження імунореактивності людського TGF 
бета1 визначеного заморожуванням та відтаванням. 
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13.5.2. Стабільність зберігання 
 Роздрібнені зразки сироватки (збагачені або незбагачені) зберігали при -20 ° С, 2-8 ° С, кімнатній температурі 
(КТ) , а рівень  TGF бета 1 людини визначався через 24 год. Не спостерігалося значної втрати людського TGF 
бета 1 імунореактивності, виявленої при зберіганні поза умовами. 
 
13.6 Специфічність 
Аналіз визначає як природний, так і рекомбінантний TGF бета 1 людини. 
Перехресну реактивність TGF beta 2 і TGF beta 3, а також бета TNF, IL-8, IL-6, IL-2, TNF альфа, IL-1 бета, IL-4, IFN 
гамма, IL-12p70, IL-5 і IL-10 оцінювали шляхом збагачення цих білків у фізіологічно релевантних концентраціях 
в сироватці. Не було виявлено перехресної реактивності. 
 
13.7 Очікувані значення 
Панель зразків з випадковим чином вибраних здорових донорів 
(самців і самок) тестували на людський TGF бета 1. 
Для виявлених рівнів TGF бета 1 людини 1 див.табл.7 

Матриця зразку Кількість 
оцінюваних 
зразків 

Діапазон (пг/мл) Середнє (пг/мл) Стандартне 
відхилення 
(пг/мл) 

сироватка 16 5222-13731 6723 1978 

Плазма (EDTA) 40 0-2644 729 389 

Плазма (цитрат) 40 908-3378 1726 578 

Плазма (гепарин) 40 0-377 46 96 

 
14 Інформація про замовлення 
Для замовлень звертайтеся: Дивіться останню сторінку 
Для отримання технічної інформації звертайтеся: e-mail: IBL@IBL-International.com 
www.IBL-International.com 
 
15. Підсумок підготовка реагентів  
15.1. 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 

 
15.2. Буфер аналізу (1x)  
Додають буфер аналізу концентрат 20x (5мл) до 95мл дистильованої води. 
 

Кількість стріпів Промивний буфер концентрат 
(мл) 

Дистильована вода (мл) 

1-6 2,5 47,5 

1-12 5,0 95,0 

 
15,3. Біотин-кон'югат. 
 Зробіть 1: 100 розчин біотин-кон'югату в буфері аналізу (1x): 

Кількість стріпів Біотин-кон’югат (мл) Буфер аналізу (1х) (мл) 

1-6 0,06 5,94 

1-12 0,12 11,88 

 
15,4. 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 

http://www.ibl-international.com/
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15.5 Людський TGF бета 1 стандарт 

Відтворити ліофілізований стандарт TGF-бета1 людини з дистильованою водою. 

(Об'єм відновлення вказаний на етикетці стандартного флакону). 

 

16. Підсумок протокол випробувань 

1. Попередня обробка: 1:10 розведення (20 мкл зразка + 180 мкл буферу аналізу (1х)), додають 20 мкл 1N HCI 

(див. 7) до 200 мкл попередньо розведеного зразка, перемішують і інкубують протягом 1 години при 

кімнатній температурі, додають 20 мкл 1N NaOH (див. 7) (прокрутити,змішати!) 

2. Визначте кількість  необхідних стріпів мікропланшету.. 

3. Промийте стріпи мікропланшету двічі з промивним буфером. 

4. Стандартне розведення на мікропланшеті: додайте 100мкл буферу аналізу, у двох примірниках, до всіх 

стандартних лунок. Прокапати  по 100мкл підготовлених стандартів в перші лунки і створити стандартні 

розведення переносячи 100 мкл з лунки в лунку. Видалити 100 мкл з останньої лунки. 

Альтернативно, зовнішнє стандартне розведення в пробірках (див. 9.5.1). Прокапати 100 мкл  стандартних 

розведень в стріпах мікропланшету. 

5. Додайте 100 мкл розчинника зразків, у двох примірниках до лунок заготовок. 

6. Додайте 60 мкл розчинника зразку до лунок зразку. 
7. Додайте 40мкл зразка у дублікатах до призначених лунок зразку (це абсолютно необхідно для змішування 
зразків) 
8. Покрийте стріпи мікропланшета та інкубуйте 2 години при кімнатній температурі. Струшування абсолютно 
необхідно для оптимального виконання випробувань . 
9. Приготувати біотин-кон’югат. 
10. Опорожнити та промити стріпи мікропланшету 5 разів за допомогою промивного буфера. 11.Додайте 100 
мкл біотин-кон'югату до всіх лунок. 
12. Покрийте стріпи мікропланшету та інкубуйте 1 годину при кімнатній температурі (струшування абсолютно 
необхідне для оптимального виконання випробувань.)  
13. Підготуйте стрептавідин-HRP. 
14. Опорожнити і промити стріпи мікропланшету 5 разів за допомогою промивного буфера. 
15. Додайте 100 мкл розведеного стрептавідин-HRP до всіх лунок. 
16. Покрийте стріпи мікропланшету та інкубуйте 1 годину при кімнатній температурі (вструснення абсолютно 
необхідне для оптимального виконання випробувань.)  
17. Опорожнити і промити стріпи мікропланшету 5 разів за допомогою промивного буфера. 
18. Додайте до всіх лунок 100 мкл розчину субстрату TMБ. 
19. Інкубуйте стріпи мікропланшету приблизно 30 хвилин при кімнатній температурі (від 18 до 25 ° С) . 
20. Додайте 100 мкл стоп розчину до всіх лунок. 
21. Налаштуйте рідер мікропланшетів та вимірюйте інтенсивність кольору 450 нм.  
 
Примітка. Якщо  інструкції в цьому протоколі були дотримані, зразки були розведені 1: 30 (20мкл 
зразка+180мкл буфера аналізу (1х)+20 мкл 1N HCl + 20 мкл 1N NaOH та 40 мкл попередньо розведеного 
зразка + 60 мкл  буфера аналізу (1х) ), а концентрацію, прочитану зі стандартної кривої, потрібно 
помножити на Коефіцієнт розведення (х30) . 
  



Версія 29.10.15 (23)  17 

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 
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