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1.  ПРИЗНАЧЕННЯ 
 
SHER-2 ІФА - це  імуноферментний аналіз для кількісного визначення розчинного в організмі 
людини HER-2 білка. ІФА sHER-2 призначений тільки для досліджень. Не для діагностики чи 
терапевтичних процедур. 
 
2. Загальна інформація 
Ген HER-2 людини (p158 HER-2, c-erbB-2, neu) ген кодує очікуваний рецептор трансмембранного 
фактора росту (Білок р185), який тісно пов'язаний з рецептором білка епідермального фактора росту. 
Ген-продукт HER-2 є 185 кДа глікопротеїном, який містить позаклітинний ліганд - зв'язуючий домен 
та внутрішньоклітинну активність тирозинкінази . Забруднювання  білка HER-2 спостерігається 
лише в низьких рівнях епітеліальних клітин тканин більшості органів нормальної людини і трохи 
високий  рівень в тканинах плоду. 
 
Для потенційної корисності було проаналізовано як посилення онкогену HER-2, так і надмірне 
вираження онкопротеїну в діагностичних і прогностичних тестах для: грудей, яєчників, шлунку, 
легенів; та інших видах раку. В цих злоякісних пухлинах перевизначення онкопротеїну HER-2 
корелює з поганим прогнозом. 
 
У 15-40% первинних пацієнтів раку молочної залози виявлено посилення онкогену HER-2, який 
дуже корелює з надмірною експресією зашифрованого 185 кДа білка і, здається, відіграє головну 
роль, особливо під час ініціювання проточних карцином. 
 
Надмірне вираження протеїну HER-2 описується як незалежний прогностичний фактор з більшою 
прогностичною силою, ніж більшість використовуваних в даний час прогностичних засобів - 
особливо в пазушних лімфовузол - позитивних пацієнтів раку молочної залози. 
 
Дослідження, що аналізують невелику кількість пацієнтів, показали прогностичне значення для 
вираження онкопротеїну  HER-2  в  пазушних вузлів негативних (ПВН) пацієнтів. Асоціація між 
вираженням онкопротеїну та зменшеною загальною виживаність серед пацієнтів з ПВН з доброю 
ядерною ознакою пухлини була продемонстрована. Крім того, було повідомлено, що у пацієнтів з 
низьким рівнем ризику (рецептор естрогену позитивний, малі пухлини), вираження  HER-2 білка 
було пов'язане з раннім рецидивом. Дані свідчать про велику сукупність доказів, що містять в собі 
онкопротеїн HER-2 в біології та прогнозування карциноми молочної залози. 
 
32% карциноми яєчників є надмірною експресією онкопротеїну HER-2. Виживання таких пацієнтів 
істотно гірше порівняно з випадками нормальної експресії HER-2. Крім того, пацієнти, у яких є 
пухлини мають високу експресію білка p185 значно менше, мабуть, мають повну реакцію на 
первинну терапію. Також не маленький клітинний рак легенів, який виражає білок HER-2, робить це 
на більш високих рівнях, ніж ті, які зустрічаються в нормальному бронхіальному епітелії, а експресія 
в аденокарциномі легені самостійно пов'язана з зменшеним виживанням. Була також 
продемонстрована кореляція між експресією білка HER-2 та клінічним результатом для голови і шиї, 
слинної залози та карциноми плаценти. 
 
Білок HER-2 корисний для ідентифікації ракових клітин з підвищеною агресивністю. Розчинний p97-
115 HER-2 (розчинний циркулюючий фрагмент p185 HER-2) рівнів білка в сироватці може бути 
використаний як діагностичний інструмент для моніторингу ступені розповсюдження пухлини, 
післяопераційного рецидиву та / або метастатичного ризику різних видів раку. 
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3. Принципи тесту 
Анти-людський HER-2 покриття антитіло адсорбується на лунки 
мікропланшета. 
 
Малюнок 1  
 
 
 
 
 
Людський HER-2, присутній у зразку або стандарті, зв'язується з 
антитілами, адсорбованими на лунки мікропланшету. HRP-
кон'югований анті людські HER-2 антитіла додається і зв'язуються 
з людським HER-2, захопленим першим антитілом. 
 
Малюнок 2  Перша інкубація 
 
 
 
 
 
Після інкубації незв'язаний HRP-кон'югований анти-людський 
HER-2 видаляється під час промивання та розчин субстрату 
реактивний з HRP додається до лунок. 
 
Малюнок 3  
Друга інкубація 
 
 
 
 
Кольоровий продукт формується пропорційно до кількості 
людського HER-2, присутнього у зразку або стандарті. Реакція 
припиняється  додаванням кислоти та вимірюється абсорбція при 
450 нм. Стандартну криву готують від 7 людського HER-2 
стандартів розведення і концентрація людського HER-2 
визначається. 
 
Малюнок 4 (див. оригінал інструкції) 
- реактивний субстрат 
 
4. Реагенти, що постачаються 
4.1. Реагенти для людського гена sHER-2 ІФА 
1 алюмінієвий пакет з мікропланшетом, покритий моноклональним антитілом до людського HER-2 
1 флакон (200 мкл) HRP-кон'югата анти людський HER-2 моноклональне антитіло 
2 флакони (500 мкл) людини HER-2 Standard, 2,5 нг / мл 
1 флакон Контрольний високий, ліофілізований 
1 флакон Контроль низький, ліофілізований 
1 флакон (5 мл) Концентрат буферу для аналізу 20x (PBS з 1% Tween 20, 10% BSA) 
1 пляшка (50 мл) промивний буфер концентрат 20x (PBS з 1% Tween 20)  
1 флакон (15 мл)  Розчин субстрату (тетраметилбензидин) 
1 флакон (15 мл)  стоп розчин (1М фосфорної кислоти)  
2 Клейкі плівки 
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5. Інструкція з зберігання – ІФА набір 
Зберігати набір від 2 ° до 8 ° С, за винятком контролів. Зберігайте ліофілізовані контролі при 
температурі -20 ° С. Відразу ж після використання залишкові реагенти слід повернути в холодне 
зберігання (від 2 ° до 8 ° С), контролі до -20 ° С, відповідно. Термін експлуатації комплекту та 
реагентів вказаний на етикетках. Термін експлуатації компонентів комплементу може бути 
гарантованим тільки в тому випадку, якщо компоненти зберігаються належним чином, і якщо у 
випадку повторного використання одного компонента цей реагент не забруднений першим 
використанням. 
 
6. Інструкції зі збирання та зберігання зразків.  
Супернатант культури клітин, сироватка, плазма (ЕДТА, гепарин) та амніотичні рідини тестували за 
допомогою цього аналізу. Інші біологічні зразки можуть бути придатними для використання в 
аналізі. Видаліть сироватку або плазму зі згустку або клітин якомога швидше після згортання та 
відділення. Зразки, що містять видимий осад, повинні бути очищені перед використанням у 
дослідженні. Не використовуйте сильно гемолізовані або ліпідні зразки. Зразки повинні бути 
розділені, і вони повинні зберігатись замороженими при -20 ° С, щоб уникнути втрати біологічно 
активного HER-2 людини. Якщо зразки зберігаються протягом 24 годин, їх можна зберігати при 2 ° -
8 ° С (для стабільності зразка див. Розділ 13.5). Уникайте повторних циклів заморожування-
розмороження. Перед аналізом заморожений зразок повинен бути доведений до кімнатної 
температури повільно і м’яко змішаний. 
 
7. Матеріали, необхідні, але не надані  
- 5мл та 10мл, градуйовані піпетки 
 - 5мкл до 1000мкл, регульовані одноканальні мікропіпетки з одноразовими наконечниками 
 - від 50мкл до 300мкл регульована багатоканальна мікропіпетка з одноразовими наконечниками 
 - багатоканальний мікропіпетний резервуар 
 - склянки, фляги, циліндри, необхідні для підготовки реагентів 
 - пристрій для доставки розмитого розчину (багатоканальна промивна пляшка або автоматична 
система прання)  
- рідер мікропланшетів, здатний зчитувати при 450 нм (довжина довжини 620 нм є необов'язковою 
еталонною довжиною хвилі)  
−  дистильована в склі або дейонізована вода 
- статичний калькулятор з програмою для проведення регресійного аналізу  
 
8. Заходи безпеки 
- всі хімікати слід вважати потенційно небезпечними. Тому ми рекомендуємо, щоб ці продукти 
використовувались лише тими особами, які пройшли підготовку в лабораторних технологіях і що 
вони використовуються відповідно до принципів належної лабораторної практики. Носіть 
відповідний захисний одяг, такий як лабораторний комбінезон, захисні окуляри та рукавички. 
Необхідно дбати про те, щоб уникнути контакту зі шкірою або очима. У разі контакту з шкірою або 
очима промийте водою. Дивіться матеріал про безпеку даних та / або записи про безпеку для 
конкретних рекомендацій. 
- Реагенти призначені лише для дослідження та не призначені для використання в діагностичних та 
терапевтичних процедурах.  
- не змішуйте та не замінюйте реагенти з іншими з  інших партій або інших джерел. 
 - не використовуйте реактиви набору після терміну придатності на етикетці.  
-  зберігайте набір реагентів від світла під час зберігання та інкубації  
 - Не піпетувати ротовою порожниною.  
- Не їжте і не паліть в місцях, де реагенти або зразки обробляються.  
- Уникайте контакту шкіри або слизових оболонок з комплектами реагентів або зразків.  
- Гумові або одноразові латексні рукавички слід носити під час роботи з комплексом реагентів або 
зразків.  
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- уникати контакту розчину субстрату з окислювачами та металом.  
- уникайте бризок або породження аерозолів. 
 - щоб уникнути мікробного забруднення або перехресного зараження реагентів або зразків, які 
можуть недійсними в експерименті, використовуйте одноразові наконечники та / або піпетки .  
- використовуйте чисті спеціальні   лотки 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.  
- знезаразити та знешкоджувати зразки та всі потенційно забруднені матеріали, оскільки вони 
можуть містити інфекційні речовини. Переважним способом знезаражування є автоклавування 
протягом мінімум 1 години при 121,5 ° С.  
- Рідкі відходи, що не містять кислоти, і нейтралізовані відходи можуть бути змішані з гіпохлоритом 
натрію, таким чином, що остання суміш містить 1,0% гіпохлориту натрію. Потрібно 30 хвилин для 
ефективного знезаражування. Рідкі відходи, що містять кислоту, повинні бути нейтралізовані перед 
додаванням гіпохлориту натрію. 
 
9. Підготовка реагентів 
Концентрат буферу повинен бути доведений до кімнатної температури, і  повинен бути розбавлений 
перед початком випробувального процесу. Якщо кристали утворюються в буферних концентратах, 
підігрійте їх злегка до повного розчинення.  
 
9.1.Промивний буфер (1x)  
Залити весь вміст (50мл) промивного буферу концентрату (20х) у чистий 1000 мл градуйований 
циліндр. Довести до кінцевого об'єму 1000 мл криштально-дистильованою або деіонізованою водою. 
Змішати обережно, щоб уникнути спінювання.  
Перелийте до чистої миючої пляшки і зберігати при температурі від 2 ° до 25 ° С. Зверніть увагу, що 
промивний буфер (1x) стабільний протягом 30 днів.  
Буфер для миття (1x) також може бути підготовлений у міру необхідності згідно до наступної 
таблиці: 
 
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  аналізу (1x) стабільний протягом 30 днів.  
Буфер аналізу  (1x) також може бути приготований у відповідності до наведеної нижче таблиці: 
 
Кількість стріпів Буфер аналізу концентрат 

(20х) мл 
Дистильована вода (мл) 

1-6 2,5 47,5 
1-12 5,0 95,0 
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9,3. HРR- кон'югат 
Будь ласка, зверніть увагу, що HRР - кон'югат повинен використовуватися протягом 30 хвилин після 
розведення. Здійсніть розведення 1: 37,5 розчину концентрованого розчину HRP-кон'югату з 
аналітичним буфером (1x) у чистій пластиковій пробірці, як  вимагається, згідно з наступною 
таблицею: 
 
Кількість стріпів HRР- кон'югат (мл) Буфер аналізу (1х) (мл) 
1-6 0,08 2,92 
1-12 0,16 5,84 

 
9,4.  HER-2 людини стандарт 
Стандартні розведення можуть бути приготовані безпосередньо на мікрохвильовій пластині (див. 
10.d) або, альтернативно, в пробірках (див. 9.4.1)  
 
9.4.1. Зовнішнє стандартне розведення 
Промаркуйте  6 пробірок, по одній для кожної стандартної точки. 
S2, S3, S4, S5, S6, S7  
Потім приготуйте 1: 2 серійні розведення для стандартної кривої в наступному порядку: Прокапайте 
225 мкл буферу для аналізу (1x) у пробірки S2 - S7 . 
Прокапайте 225 мкл нерозбавленого стандарту (служить як найвищий стандарт S1, концентрація 
стандарту 1 = 2,5 нг / мл) у першу пробірку, позначену S2, і змішайте (концентрація стандарту 2 = 
1,25 нг / мл). 
Прокапайте 225 мкл цього розчину у другу пробірку, позначену S3, і ретельно перемішати до 
наступного перенесення.  

(Див. оригінал інструкції.) 
 
Буфер аналізу (1x) служить як бланк (порожнім). 
 
9.5. Контролі. 
Відновити додаванням 100 мкл дистильованої води для ліофілізованого контролю (10-30 хвилин). 
Зверніть або змішайте обережно, щоб забезпечити повну і однорідну солюбілізацію. Далі обробіть 
контроль, як і ваші зразки в аналізі. Для контрольного діапазону, будь ласка, зверніться до 
сертифіката аналізу або етикетки флакону. Зберігайте відновлений контроль, роздрібненим при 
температурі -20 ° С. Уникайте повторних циклів заморожування та розморожування. 
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10. Протокол випробувань 
а) Перед початком процедури випробування розведіть свої зразки. Розведіть зразки сироватки та 
плазми з 1: 100 з допомогою  буфера аналізу (1x) за наступною схемою: 
 5мкл зразок + 495мкл Буфер  аналізу (1x) 
 
b) Визначте кількість стріпів мікропланшета, необхідних для тестування потрібної кількості проб 
плюс відповідну кількість лунок, необхідних для прогону заготовок та стандартів. Кожен зразок, 
стандарт,  (бланк) та додатковий контрольний зразок повинні аналізуватися у двох примірниках. 
Видаліть додаткові смужки мікропланшету частини з тримача та зберігайте у мішках з осушувачем 
при температурі від 2 ° -8 ° С герметично закритим. 
 
с) двічі промийте стріпи мікропланшету з приблизно 400мкл промивного буфера на кожну лунку, 
ретельно промиваючи  вміст  мікропланшету  між промиваннями. Додайте промивний буфер , щоб 
він був в луках приблизно 10 - 15 секунд до аспірації. Будьте обережні, щоб не подряпати поверхню 
мікропланшету. Після останнього етапу миття спорожніти лунки та переверніть стріпи 
мікропланшету  на поглинаючу плОГадку або паперовий рушник для видалення надлишкового 
промивного буфера. Використовуйте стріпи мікропланшета одразу  після промивки. Крім того, 
смужки мікрохвильової оболонки можуть бути розміщені вверх дном на вологому абсорбуючому 
папері не більше 15 хвилин. Не дозволяйте лункам висихати. 
 
d) Стандартне розведення на мікропланшеті (Альтернативно, стандартне розведення може бути 
одержане в пробірках - див. 9.4.1):  
додайте 100 мкл  буфера аналізу (1x) у двох примірниках до стандартної лунки B1 / 2-G1 / 2, 
залишаючи A1 / A2 порожнім. Прокапати 200мкл нерозбавленого стандарту (концентрація = 2,5 нг / 
мл) у дублікаті в лунки А1 та А2 (див. Табл. 1). Перемістити 100мкл в  лункі В1 і В2. Змішати вміст 
лунок В1 і В2 шляхом повторної аспірації та видалення та перенесення 100мкл в лунки С1 і С2, 
відповідно. (Див. Мал. 6). Будьте обережні, щоб не подряпати поверхню мікропланшету. 
Продовжуйте цю процедуру 4 рази, створюючи два рядки людських  HER-2 розведень стандартів у 
межах від 2,50 до 0,04 нг / мл. Видалити 100 мкл вмісту з останніх мікролунок (G1, G2), що 
використовуються.  
 
Малюнок 6. Див. оригінал інструкції. 

 
 Нерозведений HER-2 Стандарт ( S1)  200 мкл  Буфер аналізу (1х) 100 мкл  Видалити 100 мкл 
 У випадку з зовнішнім стандартним розбавленням (див. 9.4.1) прокапати 100 мкл цих стандартних 
розведень (S1-S7) в лунки стандартів згідно з таблицею 1.  
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Таблиця 1  
Таблиця з зображенням прикладу розташування заготовок (бланків), стандартів та зразків в стріпах  
мікропланшету: 
 
 1 2 3 4 
A Стандарт 1  

(2,50 нг/мл) 
Стандарт 1  
(2,5 нг/мл) 

Зразок 1 Зразок 1 

B Стандарт 2 
 (1,25 нг/мл) 

Стандарт 2 
 (1,25 нг/мл) 

Зразок 2 Зразок 2 

C Стандарт 3  
(0,63 нг/мл) 

Стандарт 3  
(0,63 нг/мл) 

Зразок 3 Зразок 3 

D Стандарт 4  
(0,31 нг/мл) 

Стандарт 4  
(0,31 нг/мл) 

Зразок 4 Зразок 4 

E Стандарт 5 
(0,16 нг/мл) 

Стандарт 5 
(0,16 нг/мл) 

Зразок 5 Зразок 5 

F Стандарт 6 
(0,08 нг/мл) 

Стандарт 6 
(0,08 нг/мл) 

Зразок 6 Зразок 6 

G Стандарт 7 
(0,04 нг/мл) 

Стандарт 7 
(0,04 нг/мл) 

Зразок 7 Зразок 7 

H  (бланк)  (бланк) Зразок 8 Зразок 8 
 
е) Додайте 100 мкл буферу для аналізу (1x) у дублікатах до  лунок заготовок (бланк).  
f) Додайте по 100 мкл кожної попередньо розведеного зразка 1: 100 в дублікатах в лунки зразка. 
g) Приготуйте HRP-кон'югат (див. Підготовку HRP-кон’югата 9.3). 
 h) Додайте 50 мкл HRP-кон'югату до всіх лунок.  
i) Накрийте клейкою плівкою та інкубуйте при кімнатній температурі (18-25 ° С) протягом 2 годин, 
якщо  є, на  шейкері  мікропланшетів,  встановленому на 400 об / хв. 
j) Видаліть клейку плівку та порожні лунки. Промийте стріпи мікропланшета смужки 3 рази 
відповідно до пункту с. тестового протоколу. Перейдіть негайно до наступного кроку. 
 k) Прокапайте 100 мкл розчину субстрату ТМБ на всі лунки.  
L) Інкубуйте смужки мікропланшету рідини при кімнатній температурі (від 18 до 25 ° С) приблизно 
протягом 30 хвилин. Уникайте прямого впливу  інтенсивного освітлення.  
Колір, який розвився на пластині, повинен контролюватись і реакція субстрату зупинена (див. Далі 
цього протоколу), перш ніж позитивні лунки більше не будуть правильно записуватися. Визначення 
ідеального періоду часу для розвитку кольору має здійснюватися індивідуально для кожного 
випробування. 
 Рекомендується додати стоп розчин, коли найвищий стандарт розвине темно-синій колір. З іншого 
боку, розвиток кольору можна контролювати рідером ІФА на 620 нм. Реакція субстрату повинна 
бути зупинена як тільки Стандарт 1 досягає OЩ 0,9-0,95  
m) Зупиніть реакцію ферменту, швидким піпетуванням  100 мкл стоп-розчину в кожну лунку. 
Важливо, щоб стоп розчин розподілявся швидко й рівномірно розподілявся по мікролункам, щоб 
повністю інактивувати цей фермент. Результати слід читати відразу після додавання "Стоп-розчин" 
або протягом однієї години, якщо стріпи мікропланшету зберігаються при температурі від 2 до 8 ° C 
в темноті. 
n) зчитати абсорбцію кожної мікролунки на спектрофотометрі з використанням 450 нм у як 
первинної довжини хвилі (необов’язково 620 нм як референтна довжина хвилі; 610 нм до 650 нм 
прийнятна ). Зачиніть зчитувач пластин відповідно до інструкцій виробника, щодо використання 
лунок заготовок (бланк). Визначте поглинання зразків та стандартів.  
Примітка. У випадку інкубації без струшування отримані ОГ значення можуть бути нижче, 
ніж зазначено нижче. Тим не менше, результати все ще дійсні. 
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11. Розрахунок результатів. 
 - Обчислити середні значення поглинання для кожного набору дублікатів стандартів та зразків. 
Дублікати не повинні бути в межах 20 відсотків від середньої величини. 
- Створити стандартну криву шляхом побудови середньої абсорбції для кожної стандартної 
концентрації на осі ординат проти концентрації людини HER-2 на абсцисі. Намалюйте найкращу 
відповідну криву через точки графіка (рекомендується використовувати 5-параметр кривої).  
- Щоб визначити концентрацію циркулюючого людини HER-2 для кожного зразка, спочатку знайдіть 
значення середньої абсорбції на ординаті та витягніть горизонтальну лінію на Стандартну криву. У 
точці перетину простягніть вертикальну лінію до абсцис і прочитайте відповідну концентрацію 
людського HER-2.  
- Якщо дотримуватися інструкції в цьому протоколі, зразки сироватки та плазми були розбавлені 1: 
100 (5мкл зразка  + 495мкл  буфера аналізу ( 1x)), а концентрація, що читається зі стандартної кривої, 
повинна бути помножена на коефіцієнт розведення (x 100). • Розрахунок зразків з концентрацією, що 
перевищує стандарт 1, може призвести до неправильних, низьких рівнів  людського HER-2. Такі 
зразки потребують додаткового зовнішньої попереднього розведення згідно з очікуваними 
значеннями HER-2 людини за допомогою аналітичного буфера (1x), щоб точно визначити рівень 
фактичного рівня HER-2 людини. 
 - Передбачається, що кожен тестувальний засіб встановлюють контрольний зразок відомої 
людського HER-2 концентрації і прогоняють цей додатковий контроль з кожним аналізом. Якщо 
отримані значення не входять в очікуваний діапазон контролю, результати аналізу можуть бути 
недійсними. 
 - Репрезентативна стандартна крива наведена на малюнку 7. Ця крива не може бути використана для 
отримання результатів випробувань. Кожна лабораторія повинна підготувати стандартну криву для 
кожної групи стріпів мікропланшету, що аналізується. Представлена стандартна крива для sHER-2 
ІФА. Людський HER-2 розводили в серійних 2-кратних стадіях в буфері аналізу (1x). Не 
використовуйте цю стандартну криву для отримання результатів тестування. Стандартна крива 
повинна бути запущена для кожної групи стріпів мікропланшету, що аналізуються. 
 Рисунок 7 (див, оригінал інструкції) 

 
Таблиця 2  
Типові дані за допомогою sHER-2 ІФА 
Вимірювальна довжина хвилі: 450 нм  
Довжина хвилі еталонна: 620 нм 
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стандарт 

Концентрація 
людського HER 
-2 (нг/мл) 

О.Щ. при 450 нм Значення ОГ 
при 450 нм 

C.V.(%) 

1 2,5 2,801 
2,787 

2,794 0,3 

2 1,25 1,784 
1,754 

1,769 0,9 

3 0,63 1,004 
0,995 

0,999 0,5 

4 0,31 0,529 
0,522 

0,525 0,6 

5 0,16 0,322 
0,310 

0,316 1,9 

6 0,08 0,220 
0,206 

0,212 3,2 

7 0,04 0,155 
0,147 

0,151 2,6 

Заготовка 
(бланк) 

0 0,072 
0,071 

0,071 1,2 

 
Значення ОД стандартної кривої можуть змінюватися залежно від умов проведення аналізу 
(наприклад, оператор, техніка прокапування, техніка промивки або температурні ефекти). 
Більше того, термін зберігання комплекту може вплинути на ферментативну активність і, таким 
чином, на інтенсивність кольору. Вимірювані значення залишаються дійсними. 
 
12. Обмеження  
- Оскільки точні умови можуть відрізнятися від аналізу до аналізу, для кожного прогону повинна 
бути встановлена стандартна крива.  
- Бактеріальне чи грибкове забруднення як екранних зразків або реагентів так і перехресне 
забруднення між речами може призвести до помилкових результатів. 
 - Одноразові наконечники піпеток, фляги або скляний посуд , особливо повторно вживаний скляний 
посуд повинні бути промиті та ретельно промита з усіма миючими засобами перед використанням. 
- Неправильне або недостатнє промивання на будь-якому етапі процедури призведе до помилково-
позитивних чи негативних результатів. Порожні лунки повністю перед дозуванням свіжого 
промивного розчину  заповнюють промивним буфером, як зазначено для кожного циклу прання, і не 
дозволяють лункам бути непокритими або сухими протягом тривалого періоду часу.  
- використання радіоімунотерапії значно збільшило кількість пацієнтів з людськими анти-мишачими 
IgG антитілами (HAMA). HAMA може перешкоджати аналізу, використовуючи мишачі 
моноклональні антитіла, що веде до помилково-позитивних та хибно-негативних результатів. Зразки 
сироватки, що містять антитіла до мишачих імуноглобулінів, все ще можуть бути проаналізовані в 
таких аналізах, коли до зразка додають мишачі імуноглобуліни (сироватка, асцитична рідина або 
моноклональні антитіла, що не мають відношення до специфічності). 
 
13. Характеристики продуктивності 
13.1. Чутливість.  
Межа виявлення людського HER-2 визначається як концентрація аналіту, внаслідок чого абсорбція 
значно вище, ніж у середовищі розрідження (середнє значення плюс 2 стандартних відхилення), було 
встановлено 0,03 нг / мл (середнє значення 6 незалежних аналізів) 
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 13.2. Відтворюваність  
13.2.1. В аналізі  
Відтворюваність  в аналізі оцінювалася в 3 незалежних експериментах. Кожен аналіз проводили з 6-
ти повторюваними 8 зразків сироватки, що містять різні концентрації людського HER-2. На кожній 
пластині проганяли 2 стандартні криві. Дані нижче показують середню концентрацію HER-2 людини 
та коефіцієнт варіації для кожного зразка (див. Табл. 3) Розрахунковий загальний коефіцієнт між 
аналізами  варіації складав 1,9%.  
 
Таблиця 3  
Середня концентрація людини HER-2 та коефіцієнт варіації для кожного зразка  
зразок експерімент Середня 

концентрація 
людського 
HER-2 (нг/мл) 

Коефіцієнт 
варіації (%) 

1 1 
2 
3 

78,89 
62,75 
76,26 

1,2 
3,0 
2,0 

2 1 
2 
3 

40,68 
38,07 
42,24 

0,7 
1,3 
0,6 

3 1 
2 
3 

13,42 
13,09 
12,64 

2,6 
3,2 
1,7 

4 1 
2 
3 

37,16 
34,88 
37,13 

2,0 
2,2 
0,3 

5 1 
2 
3 

9,63 
8,05 
9,40 

1,3 
3,9 
0,7 

6 1 
2 
3 

3,10 
2,83 
3,22 

2,2 
2,8 
1,4 

7 1 
2 
3 

17,83 
17,08 
17,91 

3,8 
2,3 
1,7 

8 1 
2 
3 

3,85 
4,15 
3,87 

4,0 
0,8 
1,0 

 
13.2.2. В аналізі 
Відтворюваність від аналізу до аналізу в межах однієї лабораторії оцінювали в 3 незалежних 
експериментах. Кожен аналіз проводився з 6 повторами з 8 сироватковими зразками, що містять різні 
концентрації людського HER-2. На кожній пластині запустили 2 стандартні криві. Дані нижче 
показують середню концентрацію HER-2 людини та коефіцієнт варіації, розрахований на 18 
визначеннях кожного зразка (див. Табл. 4). Розрахунковий загальний між аналізами коефіцієнт  
варіації склав 5,8%.  
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Таблиця 4. Середня величина концентрації HER-2  людини та коефіцієнта варіації кожного зразка 

зразок Середня концентрація  HER 2 
людини (нг/мл) 

Коефіцієнт варіації (%) 

1 72,62 11,9 
2 40,33 5,2 
3 13,05 3,0 
4 36,39 3,6 
5 9,03 9,4 
6 3,05 6,5 
7 17,60 2,6 
8 3,95 4,3 

 
13,3. Відновлення.  
Відновлення оцінювалось шляхом збагачення 4 рівнів людського HER-2 у сироватці. Відновлення 
визначалося в 3 незалежних експериментах з 6-ма повторами кожного. Незбагачена сироватка була 
використана як заготовка (бланк) в цих експериментах. Відновлення складало від 81 до 105%, 
загальне середнє відновлення становило 89% . 
 
13,4. Розведення  параллельне 
4 зразка сироватки з різним рівнем HER-2 людини аналізували при послідовному 2-кратному 
розведенні з 4-ма повторами кожний. Відновлення коливалося від 82 до 104%, при загальному 
відновленні 95% (див. Табл. 5).  
 
Таблиця 5  
зразок розведення Очікувана 

концентрація  
 HER 2 людини 
(нг/мл) 

Спостережена 
концентрація  
 HER 2 людини 
(нг/мл) 

Відновлення 
очікуваної 
концентрації  
HER 2 людини 
(%) 

1 1:20 
1:40 
1:80 
1:160 

- 
23,3 
11,6 
5,8 

46,6 
21,5 
11,7 
6,1 

- 
92,4 
100,8 
104,2 

2 1:20 
1:40 
1:80 
1:160 

- 
7,8 
3,9 
2,0 

15,6 
6,4 
3,5 
1,8 

- 
82,1 
90,1 
94,4 

3 1:20 
1:40 
1:80 
1:160 

- 
30,5 
15,2 
7,6 

60,9 
31,5 
15,5 
7,4 

- 
103,5 
101,7 
96,9 

4 1:20 
1:40 
1:80 
1:160 

- 
17,6 
8,8 
4,4 

35,2 
17,7 
7,9 
3,9 

- 
100,6 
90,0 
88,5 

 
13.5. Стабільність зразка 
13.5.1. Стабільність заморожування-розмороження  
Дрібні частини зразків сироватки (збагаченої або незбагаченої) зберігалися при -20 ° С і 
розморожувалися 5 разів,  рівень  HER -2 людини визначали. Не було суттєвої втрати 
імунореактивності  HER-2 людини, виявленої при розморожуванні та віддаванні. 
 
 



Версія 2016-09 13 

 

 
13.5.2. Стабільність зберігання  
Дрібні частини зразків сироватки (збагаченої або незбагаченої) зберігали при -20 ° С, 2-8 ° С, 
кімнатній температурі (RT) і при 37 ° С, і рівень HER-2 людини визначався через 24 години. Не було 
виявлено значної втрати HER-2-імунореактивності людини під час зберігання за вищезазначених 
умов. 
 
13.6. Специфічність 
 Аналіз визначає як природний, так і рекомбінантний людський HER-2, точно p97-115 HER-2, 
розчинний циркулюючий фрагмент HER-2 (p185 HER-2). Втручання циркулюючих факторів імунної 
системи оцінювалось шляхом збагачення цих протеїнів у фізіологічно відповідних концентраціях до 
позитивної сироватки HER-2 людини. Не було виявлено взаємної реактивності, а саме ні з  CD8, 
CD44, ELAM-1, ICAM-1, IL- 2, IL-2R, IL-6, IL-6R, IL-8, IL-10, TNF альфа, TNF бета та sTNF-R. 
 
13.7. Очікувані значення  
Панель із 20 сироваткових зразків з випадково вибраних, очевидно, здорових донорів (чоловіків і 
жінок) була перевірена на HER-2 людини. Виявлені рівні HER-2 людини коливаються між <3,1 і 30,5 
нг / мл при середньому рівні 6,8 нг / мл  і стандартним відхиленням 6,4 нг / мл. 
 
14. Інформація для замовлення 
Переглянути останню сторінку. 
 
15. Підготовка реагентів загальна інформація 
15.1. Промивний буфер (1x) 
 Додати концентрат буферу для прання 20x (50мл) до 950мл дистильованої води. 
Кількість стріпів Концентрат промивного 

буфера 
Дистильована вода (мл) 

1-6 25 475 
1-12 50 950 

 
 2. Буфер аналізу (1x)  
Додають  буфер аналізу концентрат 20x (5мл) до 95мл дистильованої води. 
 
Кількість стріпів Концентрат буфера аналізу Дистильована вода (мл) 
1-6 2,5 47,5 
1-12 5,0 95,0 

 
15,3. HPR-кон'югат  
Зробіть 1: 37,5 розчин HRP-кон'югату в буфері для аналізу (1x): 
Кількість стріпів HRP-кон'югат (мл) Буфер аналізу (1х)(мл) 
1-6 0,08 2,92 
1-12 0,16 5,84 

 
15.4. Контролі  
Додайте 100 мкл дистильованої води до ліофілізованих контролів. 
 
16. Протокол  аналізу узагальнення 
1. Попередньо розводять зразки сироватки та плазми 1: 100 з  буфером аналізу (1x) . 
2 Визначте кількість необхідних стріпів мікропланшету. 
3 Двічі промивайте стріпи мікропланшету з промивним буфером. 
4. Стандартне розведення на мікропланшеті : додайте 100 мкл буферу для аналізу 1x), у дублікатах, 
до всіх лунок стандартів, залишаючи порожніми перші лунки. 
Прокапайте 200 мкл підготовленого стандарту в перші лунки і створюйте стандартні розчини, 
переносячи 100мкл з лунки на лунку. Видаліть 100 мкл з останніх лунок. Альтернативно зовнішньо-
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стандартне розведення в пробірках (див. 9.4.1): Прокапати 100 мкл цих стандартних розведень у 
стріпи мікропланшета. 
5. Додайте 100 мкл буферу для аналізу (1x), у двох примірниках, до лунок (бланк). 
6 Додайте по 100 мкл попередньо розведеного зразка у двох примірниках до визначених лунок 
зразків  
7. Приготуйте HRP-кон'югат. 
8 Додайте  50 мкл HRP-кон'югату до всіх лунок. 
9. Накрийте  стріпи мікропланшета та інкубуйте 2 години при кімнатній температурі (від 18 до 25 ° 
C) . 
10 Опорожніть та промийте стріпи мікропланшета 3 рази за допомогою промивного буфера. 
11 Додайте до всіх лунок 100мкл TMB розчину субстрата.  
12.Інкубуйте стріпи мікропланшета приблизно протягом 30 хвилин при кімнатній температурі (від 18 
до 25 ° С). 
13 Додайте 100мкл стоп розчину для всіх лунок. 
14 Зачиніть  рідер мікропланшетів та вимірюйте інтенсивність кольору при 450 нм. Примітка. Якщо 
дотримуються інструкції цього протоколу, зразки розбавляють 1: 100 (5мкл проби + 495мкл  буфера 
аналізу (1x)) та концентрація, прочитана зі стандартної кривої, повинна бути помножена на 
коефіцієнт розведення (х 100).  
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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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