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1. Призначення 
ІФА (sICAM-2)  є імуноферментним аналізом для кількісного визначення розчинної молекули міжклітинної 
адгезії 2 рівня  в супернатанті клітинної культури, сироватці людини, плазмі та інших рідинах тіла. 
ІФА ICAM-2 використовується тільки для досліджень. 
Не для діагностичних або терапевтичних процедур. 

 
2. Загальна інформація 
Молекула міжклітинної адгезії-2 (ICAM-2) є поверхневим 60 кДа глікопротеїном, що сприяє адгезії між 
імунними клітинами і судинним ендотелієм. ICAM-2 є членом Ig-суперродини з двох імуноглобуліноподібних 
позаклітинних доменів (3). ICAM-2 набагато більш тісно пов'язаний з двома N-кінцевими доменами ICAM-1 
(34%) ідентичності), ніж ICAM-1 або ICAM-2 до інших членів Ig суперродини, демонструючи існування 
підродини Ig-подібних лігандів, які зв'язують той же рецептор інтегрина (3). ICAM-2 широко розподілений на 
гемопоетичних клітинах. На  спочиваючих лімфоцитах експресія ICAM-2  в кілька разів вища, ніж  з ICAM-1, 
поки моноцити експресують еквівалентні рівні ICAM-1 і ICAM-2. У контрасті до ICAM-1 нейтрофіли 
забарвлюють негативно для ICAM-2. Тільки маленьке чи без ICAM- 2 фарбування може бути 
продемонстровано на інших клітинних лініях, єдиним винятком будучи (i) спочиваючими судинними 
ендотеліальними клітинами, які володіють високими рівнями ICAM-2, і (ii) невеликі скупчення клітин в 
зародкових центрах лімфоїдної тканини (2). 
Експресія ICAM-2 не змінюється різними запальними цитокінами, 
при цьому ICAM-1 регулюється при стимуляції. Це вказує на значення ICAM-2 в нестимульованому стані 
спокою перед ICAM-1 вираз збільшується (2). 
Iнтегрін LFA-1 є рецептором для ICAM-2 і ICAM-1 також (4). 
Функціональні характеристики ICAM-2 як ліганду LFA-1 можуть бути узагальнені таким чином: 
 
ICAM-2 домінує над ICAM-1 на ендотеліальних клітинах у спокої і, здається, є залученим до рециркуляції LFA-1 
позитивних лімфоцитів, напр. полегшення рециркуляції клітин Т-пам'яті. Як спочиваючі Т-клітини експресують 
мало або не експресують  ICAM-1, ICAM-2 також може бути важливим у початковій Т-клітинної адгезії з 
антиген-представленими клітинами, які несуть LFA-1. Також лізис певної мети  клітини, як видається, 
відбувається в ICAM-1 незалежним чином, можливо 
регулюється ICAM-2 (1, 2). 
 
3. Принцип аналізу. 
 Анти - sICAM-2 моноклональне покриття антитілами абсорбується на 
мікролунки.  
 
 
Малюнок1  (див. оригінал інструкції) 
 
 
 
 
sICAM-2 присутній у зразку або 
стандарті зв'язується з антитілами, адсорбованими до 
мікролунок. Біотин  - Кон’юговане моноклональне анти sICAM-2 антитіло 
додається і зв'язується з 
sICAM-2 захопленим першим антитілом. 
 
Малюнок 2 (див. оригінал інструкції) 
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Після інкубації незв'язаний біотин - кон'югований 
анти sICAM-2 видаляють під час етапу промивання. Стрептавідин-HRP 
додається і зв'язується з кон'югованим біотином 
анти-sICAM-2. Після інкубації незв'язаний стрептавідин-HRP видаляють 
під час етапу промивання і розчин субстрату, реактивний з HRP, 
додається до лунок. 
 
Малюнок 3 (див. оригінал інструкції) 
 
 
Кольоровий продукт формується пропорційно 
кількості sICAM-2, присутнього в 
зразку або стандарті. Реакцію припиняють додаванням кислоти і 
поглинання  вимірюють при 450 нм. стандартну криву готують з 6 
людських 
стандартних розведень sICAM-2 і sICAM-2 концентрацію  зразка 
визначають. 
 
Малюнок4 (див. оригінал інструкції) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Реагенти надані 
 
MTP 1 алюмінієвий пакет з мікропланшетом, покритим моноклональними антитілами (мишачими) до 
людського sICAM2 
Biotin -Conjugate 1 флакон (0.3 мл) біотіи-кон'югату анти-s ICAM-2 моноклональне 
мишаче антитіло 
Streptavidin HRP-Concentrate 2 ампули (5 мкл) стрептавідин  HRP-концентрат 
Standard 2 ампули 24 од/мл sICAM-2 стандарту ліофілізованого 
WASHBUF 1 флакон (50 мл) концентрат промивного буфера 200x 
Streptavidin HRP-diluent 1 флакон  (23 мл) стрептавідин  HRP-розчинник 
Standard buffer diluent 1 флакон (25 мл) буферний розчинник стандарту (10х) 
Biotin-Conjugate diluent 1 флакон (7,5 мл) розчинник біотин-кон’югату 
Substrate Solution 1 флакон (11 мл) розчину субстрату (тетраметилбензидин та буферизований пероксид 
водню) 
Stop Solution 1 флакон (11 мл) стоп-розчину ( 1.8N H2SO4) 
1 флакон (0,4 мл кожний)  синій барвник, червоний барвник, зелений барвник 
2 Клейові плівки для покриття планшету 
 
5. Інструкція зі зберігання набору ІФА. 
Зберігати реагенти набору при температурі від 2 ° до 8 ° С. Відразу після використання залишкові реагенти 
повинні бути повернені до холодного зберігання (від 2 ° до 8 ° С). Термін придатності набору та реагентів 
вказаний на етикетках. Термін експлуатації компонентів набору може бути гарантованим тільки в тому 
випадку, якщо компоненти зберігаються належним чином, і якщо в разі повторного використання одного 
компонента цей реагент не забруднюється першим використанням. 
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6. Інструкції зі збору  зразків.  
Супернатант культури клітин, сироватка або інші рідини тіла можуть бути придатними для використання в 
аналізі. Видаліть сироватку або плазму з згустків або клітин так швидко, як це можливо після згортання та 
сепарації. Зразки, що містять видимий осад, повинні бути очищені перед використанням в аналізі. Не 
використовуйте грубо гемолізовані або ліпемічні зразки. Зразки слід розділити, і вони повинні зберігатись 
замороженими при температурі -20 ° С, щоб уникнути втрати біологічно активного sICAM-2. Якщо зразки 
будуть прогнані протягом 24 годин, їх можна зберігати при температурі від 2 ° до 8 ° С. Уникайте повторних 
циклів заморожування-розмороження. Перед аналізом заморожені сироватка або плазма повинні бути 
повільно приведені до кімнатної температури та обережно змішані. 
Стабільність зразків див.13 
 
7. Матеріали необхідні, але не надані.  
- 5 мл і 10 мл градуйовані піпетки 
- 5 мкл до 1000 мкл регульовані одноканальні мікропіпетки  з одноразовими наконечниками  
- 50 мкл до 300 мкл регульовані багатоканальні мікропіпетки з одноразовими наконечниками 
- Багатоканальний  резервуар мікропіпеток 
- Склянки, колби, циліндри, необхідні для підготовки реагентів 
 - пристрій для доставки розчину для промивки (багатоканальна промивна пляшка або автоматична система 
промивки)  
- рідер мікропланшетів  здатний до читання на 450 нм ( 620 нм як необов’язкова еталонна довжина хвилі) 
 -  дистильована в склі або дейонізована вода  
- статистичний калькулятор з програмою виконання регресійного аналізу. 
 
8. Запобіжні заходи щодо використання.  
- Всі реагенти слід вважати потенційно небезпечними. Тому рекомендуємо використовувати цей продукт 
тільки тим особам, які пройшли навчання в лабораторних умовах та використовують відповідно до принципів 
належної лабораторної практики. Використовуйте захисний одяг, наприклад лабораторний комбінезон, 
захисні гачки та рукавички. Необхідно дбати про те, щоб уникнути контакту зі шкірою або з очима. У разі 
контакту з шкірою або очима промийте негайно водою. Див. Паспорт (и) з безпеки матеріалу та / або звіт 
безпеки для конкретних порад 
- реагенти призначені тільки для дослідницьких цілей і не призначені для використання в терапевтичних 
процедурах.  
- Не змішуйте та не замінюйте реагенти на ті, що містяться в інших партіях чи інших джерелах. 
- Не використовуйте реагенти наборів після закінчення терміну придатності, вказаного на етикетці. 
- Не піддавайте реактиви комплектів сильному освітленню під час зберігання або інкубації. 
-  Не піпетувати ротовою порожниною. 
 - Не їжте і не паліть в місцях, де використовуються реагенти або зразки.  
- Уникайте контакту шкіри або слизових оболонок з реагентами набору або зразками . 
- Резинові або одноразові латексні рукавички повинні носитись під час роботи з реагентами набору або 
зразками. 
 - Уникати контакту розчину субстрату з окислювачами та металом.  
- Уникайте бризок або утворення аерозолів.  
- Щоб уникнути мікробного забруднення чи перехресного забруднення реагентів або зразків, які можуть 
призвести до недійсності випробувань, застосовувати одноразові наконечники піпетки та / або піпетки.  
- Використовувати чисті спеціальні лотки для реагентів для дозування кон'югату та реагенту субстрату. 
 - Вплив на кислоту інактивує кон'югат.  
-  дистильована в склі вода або дейонізована вода повинна використовуватись для підготовки реагенту. 
 - Розчин субстрату повинен бути доведений до  кімнатної температури перед використанням. 
 - Знезаражувати і знешкоджувати зразки всі потенційно забруднені матеріали, оскільки вони можуть містити 
інфекційні агенти. Переважним способом знезараження є автоклавування протягом мінімум 1 години при 
121,5 ° С.  
- Рідкі відходи, що не містять кислоти та нейтралізовані відходи, можуть бути змішані з гіпохлоритом натрію в 
об'ємах таким чином, щоб остання суміш містила 1,0% гіпохлориту натрію. Дозвольте 30 хвилин для 
ефективного знезаражування. Рідкі відходи, що містять кислоту, повинні бути нейтралізовані при додаванні 
гіпохлоріту натрію. 
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9. Підготовка реагентів 
  
А.Промивний буфер  
 Якщо в концентраті промивного буфера утворилися кристали, обережно підігрійте його, поки вони повністю 
не розчинилися. 
Залийте весь вміст (10 мл) флакона Концентрату буфера для промивання у чистий градуйований циліндр 
об'ємом 2000 мл. Доведіть кінцевий об'єм до 2 000 мл з дистильованою в склі або дейонізованою водою . 
Обережно перемішати, щоб уникнути піноутворення. 
Перенесіть в чисту промивну пляшку і зберігайте при температурі від 2 до 25 ° C. Будь ласка, зверніть увагу, що 
буфер для промивання стабільний протягом 30 днів. 
 
B. Буферний розчинник стандарту 
Перед використанням розбавити 5 мл стандартного буферного розчинника в 50 мл дистильованої води або 
весь вміст флакона (25 мл) в 250 мл дистильованої води. 
 
C. Підготовка стандартів 
Стандарти повинні бути відновлені за допомогою  буферного розчинника стандартів. 
Об'єм  відновлення вказаний на етикетці стандартного флакона. Струсити обережно, щоб забезпечити повне 
відновлення. 
 
D. Приготування біотин-кон'югату 
Розвести біотин-кон'югат з розріджувачем біотин-кон'югата  в  чистий скляний флакон відповідно до кількості 
використовуваних смужок. 
 

Кількість стріпів Біотин-кон’югат (мл) Розчинник біотин-кон’югата 
(мл) 

1-6 0,03 2,97 
1-12 0,06 5,94 

 
 
E. Приготування стрептавідину-HRP 
Додайте 0,5 мл розріджувача стрептавідин-HRP в один флакон стрептавідин -HRP-концентрату (5 мкл). Не 
зберігайте це розведення для подальших експериментів. 
Враховуючи кількість використовуваних стріпів готують розведення стрептавідину - HRP з розріджувачем 
стрептавідин-HRP в чистій пробірці. Стрептавідин-HRP може бути підготовлений за необхідністю згідно з 
наступною таблицею: 
 

Кількість стріпів Стрептавідин -HRP (мкл) Розчинник стрептавідин-HRP 
(мл) 

1-6 75 5 
1-12 150 10 

 
 
F. Додавання реагентів, що надають колір:синій барвник, зелений барвник, червоний барвник 
Для того, щоб допомогти нашим клієнтам уникнути будь-яких помилок при піпетуванні  IBL-International ELISA, 
IBL-International тепер пропонує новий інструмент, який допомагає контролювати додавання навіть дуже 
невеликих обсягів розчину до лунок реакції , надаючи відмінні кольори для кожного кроку процедури ELISA. 
Ця процедура є необов'язковою, жодним чином не впливає на результати тесту, і покликана допомогти 
клієнтові у виконанні випробування, але також можна пропустити, просто дотримуючись інструкції. 
 
Альтернативно, розчин барвника з запасів забезпечений (синій барвник, зелений барвник, червоний барвник) 
можуть бути доданий до реагентів згідно з наступними вказівками: 
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1. Розріджувач: Перед розведенням зразка додають синій барвник до розведення 1: 250 (див. таблицю 
нижче) до відповідного розчинника (1х) згідно протоколу аналізу. Після додавання синього барвника 
продовжують згідно з інструкцією 

5 мл розчинник 20 мкл синій барвник 
12 мл розчинник 48 мкл синій барвник 
50 мл розчинник 200 мкл синій барвник 
60 мл розчинник 240 мкл синій барвник 

 
2. Біотин-кон'югат: Перед розведенням концентрованого кон'югату, 

додають зелений барвник в розведенні 1: 100 (див таблицю 
нижче) до Розріджувача, що використовується для остаточного 
розведення кон'югату. Продовжити після додавання 
зеленого барвника згідно з інструкцією, 
підготовку біотин-кон'югата. 

3 мл розчинник 30 мкл зелений барвник 
6 мл розчинник 60 мкл зелений барвник 
12 мл розчинник 120 мкл зелений барвник 

 
3. Стрептавідин-HRP: Перед розведенням концентрованого стрептавідину - 

HRP; додають червоний барвник в розведенні 1: 250 (див 
нижче) до Розчинника, що використовується для остаточного 
Розведення стрептавідин-HRP. Продовжуйте роботу після додавання 
червоного барвника згідно з інструкцією,підготовку Стрептавідину-HRP 
 

6 мл розчинник 24 мкл червоний барвник 
12 мл розчинник 48 мкл червоний барвник 

 
 
10. Протокол аналізу 
А)Перед тим, як розпочати процедуру аналізу, зразки людської сироватки повинні бути розведені 20 раз у 
стандартному буферному розчиннику за наступною схемою:Додайте 15 мкл зразка сироватки до 285 мкл 
стандартного буферного розчинника 
b. Ретельно перемішати всі реагенти без піноутворення перед використанням 
с) визначити кількість стріпів мікропланшету необхідних для аналізу потрібної кількості зразків плюс 
відповідну кількість лунок, необхідних для прогону порожніх (бланк) лунок і стандартів. Кожен зразок, 
стандарт, порожня лунка (бланк) та необов’язковий контрольний зразок повинні бути проаналізовані в 
дублікатах. Перемістити  надлишкові мікролунки, покриті моноклональним Антитілом (мишачим) до 
людського sICAM-2 з тримача та зберігайте у щільно запечатаному пакеті з фольги  з осушувачем  при 
температурі 2 ° -8 ° С ретельно закритим. 
 
d)  Додайте 100 мкл буфера стандартів, у двох примірниках, до стандартних лунок,залишаючи перші лунки (24 
Од / мл) порожніми. Готують стандартні розведення шляхом піпетування  200 мкл стандарту sICAM-2, в 
дублікаті, в лунки А1 і А2 (див. рис.1 і 2). Переносять 100 мкл в лунки В1 і В2 відповідно. Будьте обережні, щоб 
не подряпати внутрішню поверхню мікролунок. Змішують вміст лунок B1 і B2 і переносять 100 мкл до лунок С1 
і С2 відповідно. Продовжуйте цю процедуру три рази, створюючи два ряди стандартних розчинів sICAM-2, 
починаючи від 24 - 0,75 Од / мл. 100 мкл вмісту видаляють з останньої використаної мікролунки (F1, F2). 
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Малюнок 1. Приготування стандартних розведень sICAM-2: 

 
Малюнок 2. Діаграма, що зображує приклад розташування 
Бланків, стандартів і зразків в стріпах мікролунок 
 

 1 2 3 4 
A Стандарт 1 

(24 од/мл) 
Стандарт 1 
(24 од/мл) 

Зразок 2 Зразок 2 

B Стандарт 2  
(12 од/мл) 

Стандарт 2  
(12 од/мл) 

Зразок 3 Зразок 3 

C Стандарт 3 
 (6 од/мл) 

Стандарт 3 
 (6 од/мл) 

Зразок 4 Зразок   

D Стандарт 4  
(3 од/мл) 

Стандарт 4 
 (3 од/мл) 

Зразок 5 Зразок 5 

E Стандарт 5 
(1,5 од/мл) 

Стандарт 5 
(1,5 од/мл) 

Зразок 6 Зразок 6 

F Стандарт 6 
(0,75 од/мл) 

Стандарт 6 
(0,75 од/мл) 

Зразок 7 Зразок 7 

G Бланк Бланк Зразок 8 Зразок 8 
H Зразок 1 Зразок 1 Зразок 9 Зразок 9 

 
e. Додайте по 100 мкл стандартного буфера, у двох примірниках, до лунок бланк. 
f. Додайте по 100 мкл розведених зразків до всіх лунок, призначених для зразків. 
g. До всіх лунок додають 50 мкл розведеного біотин-кон'югату. 
(Див. Підготовку реагентів) 
h. Накрийте покриттям для планшета та інкубуйте при кімнатній температурі 
(Від 18 ° до 25 ° C) протягом 1 години, якщо є на ротаторі, встановленому на 100 об / хв. 
i. Зніміть покриття планшета та опорожніть лунки. Промийте мікролунки 
три рази з приблизно 300 мкл буфера для промивання на лунку з  
ретельною аспірацією вмісту мікролунок між промивками. Подбайте, щоб не подряпати поверхню мікро 
лунок. 
Після останнього промивання постукайте стріпами мікропланшета об абсорбуючий папір або паперовий 
рушник для видалення надлишкового буфера. Використовуйте стріпи мікролунок негайно після миття або 
помістіть догори дном на вологий абсорбент не більше 15 хвилин. Не допускайте висихання лунок. 
j. Приготуйте розчин Стрептавідин-HRP. (Див. Підготовка реагентів). 
k. Додайте 100 мкл розчину Стрептавідин - HRP у всі лунки, включаючи 
бланк лунки. 
l. Накрийте покриттям мікропланшету та інкубуйте при кімнатній температурі 
(Від 18 ° до 25 ° C) протягом 30 хвилин, якщо є , на ротаторі, встановленому на 100 об / хв. 
m. Зніміть покриття та опорожніть лунки. Промийте мікролунки 3 рази відповідно до пункту i. протоколу 
тестування. Виконайте негайно до наступного кроку. 
n. Внесіть 100 мкл субстратного розчину ТМБ у всі лунки, включаючи 
бланк лунки. 
o. Інкубуйте стріпи мікропланшета при кімнатній температурі (від 18 ° до 25 ° C) 
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близько 10 хвилин. Уникайте прямого впливу інтенсивного світла. 
Розвиток кольору на планшеті слід контролювати і реакцію субстрату припинити (див. пункт р. цього 
протоколу)перед тим, як позитивні лунки більше не підлягають правильному запису. 
Рекомендується додати стоп-розчин, коли найвищий стандарт розвив темно-синій колір. 
Альтернативно, розвиток кольору можна контролювати за допомогою рідера  ІФА на 620 нм. Реакцію 
субстрату слід припинити коли OГ 0,6 - 0,65 буде досягнуто. 
р. Зупиніть реакцію ферменту шляхом швидкого піпетування 100 мкл стоп Розчину в кожну лунку, включаючи 
бланк лунки. Важливо, щоб стоп-розчин розповсюджується швидко і рівномірно по всіх мікролунках , щоб 
повністю інактивувати фермент. Результати повинні бути зчитані відразу після додавання стоп-розчину або 
протягом однієї години , якщо стріпи мікропланшету зберігаються при температурі 2-8 ° C у темряві. 
q. Зчитують поглинання кожної мікролунки на спектрофотометрі 450 нм в якості первинної довжини хвилі 
(необов'язково 620 нм як референтна довжина хвилі; 610 нм - 650 нм). Налаштуйте рідер планшету відповідно 
до інструкцій виробника за допомогою бланк лунок. Визначають поглинання як зразків, так і стандартів sICAM-
2. 
Примітка: У разі інкубації без струшування отримані О.Г. значення можуть бути нижчими, ніж вказано 
нижче. Проте результати все ще дійсні. 
 
11. Розрахунок результатів  
- обчислення середніх значень поглинання для кожного набору дублікатів стандартів та зразків. Дублікати 
повинні бути не більше 20 відсотків від середнього значення.  
- створіть стандартну криву шляхом нанесення середньої абсорбції для кожної стандартної концентрації на 
ординаті проти  концентрації  sICAM-2  на абсцисі. Намалюйте найкращу відповідну криву через точки графіка. 
- щоб визначити концентрацію циркулюючого  sICAM 2  для кожного зразка, спочатку знайдіть середнє 
поглинання на ординаті і витягніть горизонтальну лінію до стандартної кривої. У точці перетину простягніть 
вертикальну лінію до абсциси та прочитайте відповідну концентрацію sICAM-2 . 
- Для зразків, які були розведені відповідно до інструкції, наведені в цієй інструкції 1: 20, концентрація 
прочитана від стандартної кривої, повинна бути помножена на коефіцієнт розведення (x 20). 
Примітка: Розрахунок зразків з О.Г.,що  перевищує 2,0 може призвести до неправильних низьких рівнів 
sICAM-2. Такі зразки вимагають подальшого розведення 1:40 - 1:80 стандартним розріджувачем буфера  з 
метою точного кількісного визначення фактичного рівня SICAM-2 .  
- передбачається, що кожен з досліджуваних центрів встановлює контрольний зразок відомої концентрації 
sICAM-2 і проганяє цей додатковий контроль з кожним аналізом. Якщо отримані значення не знаходяться в 
межах очікуваного діапазону контроля, результати аналізу можуть бути недійсними. 
  
12. Обмеження  
- Оскільки точні умови можуть відрізнятися від аналізу до аналізу, стандартна крива повинна бути встановлена 
для кожного прогону.  
- 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, до зразка 
додають асцитичну рідину, або моноклональні антитіла з неактуальною специфічністю)додані до розчинника 
буфера стандарту. 
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13.Характеристики виконання 
А. Чутливість.  
Межа виявлення sICAM-2, визначена як концентрація аналіту, внаслідок чого поглинання значно вище, ніж у 
середньому розведенні (середнє значення плюс 2 стандартних відхилення), було визначено 0.30 од / мл 
(середнє значення 20 незалежних аналізів) . 
 
В. Відтворюваність 
 а. В аналізі 
Відтворюваність в тесті оцінювали в десяти незалежних експериментах 2 зразків сироватки, що містять різні 
концентрації SICAM-2. На кожному планшеті  виконували дві стандартні криві.  
Розрахований загальний коефіцієнт варіації внутрішньо аналітичний становить 6,7%. 
 
b) Між аналізами 
 
Випробування для аналізу відтворюваності в одній лабораторії оцінювали в вісімнадцяти незалежних 
експериментах трьома техніками 2 зразками сироватки, що містять різні концентрації sICAM-2. Дві стандартні 
криві виконували на кожному планшеті. Загальний розрахований коефіцієнт варіації  між аналізами становив 
7,0%. 
C. Очікувані значення 
Панель з 80 сироваток від здорових донорів крові (чоловіки та жінки) тестували на sICAM-2. Виявлені рівні 
sICAM-2 становили  між 44 і 405 Од / мл із середнім рівнем 220 од / мл і стандартним відхиленням 74 од / мл. 
 
 
 
D. Стабільність зразків при заморожуванні-відтаванні. 
 Роздрібнені зразки сироватки (збагачені або незбагачені з sICAM-2) зберігали при -20 ° С і відтавали  кілька 
разів,  рівні sICAM-2 визначали. Не було значних втрат концентрацій sICAM-2 від 0 до 5 циклів заморожування-
відтавання. 
 
E. Стабільність зберігання зразків. 
  
Аліквоти зразка сироватки (збагаченого або незбагаченого з sICAM-2) були зберігають при -20 ° C, 2-8 ° C, 
кімнатній температурі і при 37 ° C і sICAM-2 рівень визначається через 24 години. Не було істотної втрати 
SICAM-2 імунореактивності при зберіганні при зазначених вище умовах. 
 
F  Порівняння сироватки та плазми 
З трьох осіб, сироватки, а також ЕДТА, цитрат і гепарин плазми, отримані в той же час показники оцінювали. 
Рівні sICAM-2 істотно не відрізнялися і тому всі ці препарати крові придатні для визначення sICAM-2. Проте 
рекомендується рівномірність порівняння зразків. 
 
G. Специфічність.  
Вплив циркулюючих факторів імунної системи був оцінений шляхом збагачення цих білків  фізіологічно 
релевантними концентраціями в позитивній сироватці sICAM-2. 
Не було виявлено перехресної реактивності з будь-яким з протестованих білків, особливо не було 
перехресної реактивності з sICAM-1 і sICAM-3. 
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15. Інформація про замовлення 
Для замовлень звертайтеся: 
Див. останню сторінку. 

Для отримання технічної інформації , будь – ласка, контактуйте : 

e-mail: IBL@IBL-International.com 
www.IBL-International.com 

16.ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 
A. Буфер для промивання Додати концентрат буфера для промивання 200 х (10 мл) в 
2000 мл дистильованої води. 

B. Розчинник буфера стандарту  
Розвести 25 мл розчинника буферу стандарту в 250 мл дистильованої води. 

C. Стандарти Стандарти повинні бути відновлені з стандартним розчинником буфера. Об'єм відновлення 
зазначено на етикетці  флакона стандарту. 

D. біотин-кон'югат 

Кількість стріпів Біотін-кон’югат (мл) Розчинник біотін-кон’югата (мл) 
1-6 0,03 2,97 
1-12 0,06 5,94 

 

E. Стрептавідин-HRP  

Додають 500 мкл розчинника стрептавідин-HRP до флакону Концентрат стрептавідин-HRP . 

Зробити подальше розведення згідно таблиці : 

Кількість стріпів Стрептавідин HRP (мкл) HRP -Розчинник  (мл) 
1-6 75 5 
1-12 150 10 

 
17.Загальна інформація протокол аналізу 
- Розвести зразки сироватки розчинником буфера стандарту 
- Додайте 100 мкл розчинника буфера  стандартну у дублікатах до лунок стандартів, 
крім перших лунок (24 Од / мл) 
- Внесіть 200 мкл стандарту sICAM-2 в перші  лунки стандартів і створіть стандартні розведення в межах від 24 
до 0,75 Од / мл шляхом перенесення 100 мкл з лунки до в лунки; Видаліть 100 мкл з останньої лунки. 
- Додайте 100 мкл розчинника стандарту розріджувача, у двох примірниках, до бланк лунки  
- Додайте 100 мкл розведеного зразка до позначених лунок 
- Підготувати біотин-кон'югат 
- Додайте 50 мкл розведеного біотин-кон'югату до всіх лунок 
- Накрийте стріпи мікропланшетів і інкубуйте 1 годину при кімнатній температурі 
(Від 18 ° до 25 ° C) 
- Опорожніть та промийте мікролунки 3 рази буфером для миття 
- Готують стрептавідин-HRP 
- Додайте 100 мкл розведеного стрептавідину-HRP до всіх лунок 
- Накрийте стріпи з мікролунками і витримуйте 30 хвилин при кімнатній температурі (від 18 ° до 25 ° C) 
- Очистіть та промийте мікролунки 3 рази буфером для миття 

http://www.ibl-international.com/


Версія 01.06.06 (07) 12 

 

- Додайте 100 мкл розчину субстрату ТМБ у всі лунки, включаючи бланк лунку 
- Інкубуйте стріпи з мікролунками близько 20 хвилин при кімнатній температурі (від 18 ° до 25 ° C) 
- Додайте 100 мкл стоп-розчину до всіх лунок, включаючи порожні лунки 
- налаштуйте рідер мікропланшетів і виміряйте інтенсивність кольору при 450 нм 

Примітка: Для зразків, які були розведені відповідно до інструкцій, наведених в цьому посібнику 1:20 
концентрація зчитана з стандартної кривої повинна бути помножена на коефіцієнт розведення (x20). 
Розрахунок зразків з О.Г. вище ніж 2,0 може призвести до неправильних низьких рівнів SICAM-2. 
Такі зразки вимагають подальшого розведення 1:40 - 1:80 с розчинником стандарту розчинник з тим, щоб 
точно визначити фактичний рівень sICAM-2. 
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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 
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Flughafenstr. 52A, 22335 Гамбург, 
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WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  

IBL@IBL-International.com  
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