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1 Використання за призначенням 
ГАЛЕКТИН-3 - ELISA – це імуноферментний аналіз для кількісного виявлення людського галектину-3. 
Галектин -3 людини ELISA призначений тільки для досліджень. Не для діагностичних чи 
терапевтичних процедур. 
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Галектин-3 - це 26kDa-бета-галактозид-зв'язуючий білок, що належить до 
сімейства галектинів, яке складається з більш ніж десяти членів. Галектин-3 складається з карбоксил-
кінцевого домену розпізнавання вуглеводів (CRD) та аміно - термінальних повторень тандему. 
Галектин-3 нормально поширений в епітелії багатьох органів і різних запальних клітин ,включаючи 
макрофаги, а також дендритні клітини та клітини Купфера. Експресія цього лектину регулюється під 
час запалення, клітинній проліферації та диференціювання клітин і через трансактивацію вірусним 
білком. На його вираження також впливають неопластичні перетворення: підвищений рівень 
виявляється в деяких типах лімфом і раку щитовидної залози, в той час як вона знижується в інших 
видах злоякісних новоутворень 
наприклад, товстої кишки, грудей, яєчників і маткової карциноми. Вираз  Galectin-3 має сильну 
кореляцію з рівнем і злоякісним потенціалом первинних пухлин головного мозку. Збільшений  рівень 
галектину-3 
було відзначено при атеросклеротичних ураженнях людини. Ці дані свідчать,що експресія галектину-
3 порушується під час цих фізіологічних і патологічних реакцій. Показано, що галектин-3 функціонує 
через як внутрішньоклітинні, так і позаклітинні дії. Це складова частина гетерогенного ядерного 
рибоядерного білка (hnRNP), фактор premRNA сплайсинг і було встановлено, що він контролює 
клітинний цикл і запобігає T клітинному апоптозу через взаємодію з членами сім'ї Bcl-2. З іншого 
боку, цей білок, який виділяється з моноцитами / макрофагами та епітеліальнимі клітинами, 
проявляється як функція позаклітинної молекули при активації різних типів клітин, таких як моноцити 
/ макрофаги, мастоцити, нейтрофіли і лімфоцити. Показано, що галектин-3 є посередником клітинних 
і клітинно - внеклітинних матричних взаємодій і виступає як новий  хемоаттрактант для моноцитів і 
макрофагів.  
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3. Принцип аналізу 
Анти-галектин-3 покриття  антитілом адсорбується на мікропланшеті. 

мал.1 Покритий мікропланшет 
 
 
 
 
Галектин-3 , присутній у зразку або стандарті , зв'язується з 
адсорбованими на мікропланшеті  антитілами. 
 
 
 
 Мал.2 
 
 
Після інкубації не пов'язані біологічні компоненти видаляються 
під час промивання та HRP-кон'югований 
анти-галектин-3 антитіла додається  і зв'язується з захопленим 
галектином-3 першим антитілом. 
 
 
 
 Мал.3 
Після інкубації незв'язаний HRP кон'югований анти- 
галектин-3 антитіла видаляються під час промивання, і 
розчин субстрату, реактивний з HRP,додається до лунок. 
 
 
Кольоровий продукт формується пропорційно сумі галектину-
3,присутньому в зразку або стандарті . Реакція припиняється 
додаванням кислоти та абсорбцію вимірюють при 450 нм. 
Готується стандартна крива з 7 стандартних розчинів галектину-3 і 
концентрацію галектину-3 зразка визначають. 
 
 Мал.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Мал.5 
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4. Надані реагенти 
1 алюмінієвий пакет з мікропланшетом, покритим моноклональним антитілом до людського 
галектину-3 
1 флакон (120 мкл) HRP-кон'югат анти-людський галектин-3 моноклональне антитіло 
2 флакони людського галектину-3 Стандарт ліофілізований, 60 нг / мл до відновлення 
1 флакон (12 мл) розчинник зразка 
1 флакон (5 мл) Концентрат буферу для аналізу 20x(PBS з 1% Tween 20 і 10% BSA) 
1 флакон (50 мл) промивний буфер концентрат  20 х (PBS з 1% Tween 20) 
1 флакон (15 мл) Розчин субстрату (тетраметилбензидин) 
1 флакон (15 мл) стоп-розчин (1М фосфорної кислоти) 
4 клейових плівок 
 
5. Інструкція зі зберігання -  ІФА набору 
Зберігайте реагенти наборів при температурі від 2 ° до 8 ° С. Негайно після використання реагенти 
повинні бути повернені в холодне зберігання (від 2 ° до 8 ° С). Терміни придатності  набору і 
реактивів вказані на етикетках. 
Термін дії компонентів комплементу може бути гарантованим, лише якщо компоненти 
правильно зберігаються, і якщо в разі повторного використання одного компонента,  
реагент не забруднений першим обертанням. 
  
6. Забір зразків та  Інструкція зі зберігання.  
Супернатанти культури клітин, сироватки та плазми (ЕДТА, цитратна, гепаринова) можуть 
використовуватися в аналізі. Видаліть сироватку або плазму з тромбу або червоних клітин, 
відповідно, якнайшвидше, після згортання та сепарації.  
Зразки, що містять видимий осад, повинні бути очищені перед використанням у дослідженні. Не 
використовуйте сильно гемолізовані або ліпемічні зразки. Зразки слід аліквотувати, і вони повинні 
зберігатися у замороженому стані при -20 ° С, щоб уникнути втрати біологічно активного людського 
галектину-3. Якщо зразки повинні працювати протягом 24 годин, їх можна зберігати при 2 ° -8 ° С (для 
стабільності зразка до 13,5).  
Уникнути повторних циклів заморожування-розмороження. Перед аналізом, заморожені зразки 
повинні бути повільно приведені до кімнатної температури і обережно перемішані. 
 
7. Матеріали, необхідні, але не надані 
- 5мл та 10мл градуйовані піпетки  
- від 5мкл до 1000мкл регульовані одноканальні мікропіпетки з одноразовими наконечниками 
 - від 50мкл до 300мкл регульовані багатоканальні мікропіпетки з одноразовими наконечниками  
- Багатоканальний мікропіпетний резервуар 
 - склянки, фляги, балони, необхідні для приготування реагентів 
 - пристрій для доставки промивного розчину для миття (багатоканальна промивна пляшка або 
автоматична промивна система ) 
 - шейкер мікропланшетів 
 - рідер стріпів мікропланшета, здатний читати при 450 нм ( 620 нм необов’язкова референтна 
довжина хвилі) 
 - дистильована в склі або дейонізована вода 
 - статистичний калькулятор з програмою виконання лінійного регресійного аналізу. 
 
8. Запобіжні заходи щодо використання.  
Всі хімікати повинні розглядатися як потенційно небезпечні. Рекомендується, щоб цей продукт 
використовувався тільки тими особами, які пройшли навчання в лабораторних умовах та 
використовували його відповідно до принципів належної лабораторної практики. Використовуйте 
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 
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очима промийте негайно водою. Дивіться матеріали специфікації паспорта безпеки та / або 
положення щодо безпеки для конкретних рекомендацій. 
- Реагенти призначені тільки для дослідження, не для індивідуальних або терапевтичних процедур.  
- Не змішуйте та не замінюйте реагенти на ті, що містяться в інших групах або з інших джерел. 
 - Не використовуйте реагентів набору поза терміном придатності на етикетці. 
 - Не піддавайте реагентів набору сильному світлу під час зберігання або інкубації.  
- Не піпетувати ротом. 
 - Не їжте і не паліть в місцях, де обертаються  реагенти чи зразки.  
- Уникати контакту шкіри або слизових оболонок з комплектами реагентів або зразків.  
- Резинові або одноразові латексні рукавички слід носити під час роботи з реагентами набору або 
зразками.  
- Уникати контакту розчину субстрату з окислювачами та металом.  
- Уникати бризок або утворення аерозолів. 
- щоб уникнути мікробного забруднення або перехресного зараження реагентів або зразків, які 
можуть призвести до недійсності тесту, використовувати одноразові наконечники піпеток та / або 
піпетки. 
 - Використовувати чисті спеціальні лотки для реагентів для розподілу кон'югата і реагентів субстрату 
- Вплив на кислоти буде інактивувати кон'югат.  
- Для підготовки реагентів слід застосовувати дистильовану в скляному посуді або дейонізовану 
воду.  
- Розчин субстрату повинен бути при кімнатній температурі перед використанням. 
 - Знезаражувати та знешкоджувати зразки та всі потенційно забруднені матеріали, як ніби вони 
можуть містити інфекційні агенти. Переважним способом дезактивації є автоклавування протягом 1 
години при 121,5 ° С. 
- Рідкі відходи, що не містять кислоти, і нейтралізовані відходи можуть бути змішані з гіпохлоритом 
натрію в об'ємі, таким чином, щоб остання суміш містила 1% гіпохлориту натрію. Потрібно 30 хвилин 
для ефективного знезараження. Рідкі відходи, що містять кислоту, повинні бути нейтралізовані перед 
додаванням гіпохлориту натрію. 
 
9. Підготовка реагентів 
Буфер концентрат  повинен бути доведений до кімнатної температури і повинна бути розбавлений 
перед початком процедури випробувань. Якщо кристали утворюються в буферних 
концентратах,нагріти їх обережно, поки вони повністю не розчиняться.  
9.1 Буфер промивний (1x) 
 Заливають весь вміст (50 мл) Концентрату промивного буфера (20х) у чистий градуйований циліндр  
на 1000 мл. Доведіть до кінцевого об'єму 1000 мл криштально-дистильованою або або 
дейонізованою водою. Обережно змішайте, щоб уникнути піноутворення. 
Перемістити  до чистої 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 приготований як необхідно у відповідності з наведеною 
нижче таблицею: 
 Кількість стріпів              Промивний буфер   Концентрат (20x) (мл)              Дистильована вода (мл) 
 1 - 6                                                 25                                                                                     475 
1 - 12                                                50                                                                                     950 
9,2 Буфер аналізу (1x)  
Залити весь вміст (5мл) концентрованого буферу аналізу (20x) в  чистий 100мл градуйований 
циліндр. Доведіть до кінцевого об'єму 100 мл з дистильованою водою. Ніжно 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 з наведеною нижче таблицею:  
 Кількість  стрипів                     Буфер аналізу концентрат (20x) (мл)                          Дистильована вода 
(мл)  
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1 – 6                                                          2.5                                                                                 47.5 
1 - 12                                                        5.0                                                                                 95.0 
9.3 HRP-кон'юговане антитіло  
Примітка: слід використовувати HRP-кон'юговане антитіло протягом 30 хвилин після розбавлення.  
Зробити 1:100 розведення  концентрованого HRP-кон'югату розчину з буфером аналізу (1x) у чистій 
пластиковій пробірці  за потребою згідно з наведеною нижче таблицею:  
Кількість стрипів                                              HRP-кон'югат (мл)                                                 Буфер аналізу 
(1х)(мл) 1 – 6                                                                              0,06                                                                           
5,94 
1 – 12                                                                            0,12                                                                         11,88 
9,4 Людський галектин-3 стандарт 
Відновіть стандарт Galectin-3 шляхом додавання дистильованої води. Обсяг відновлення вказаний на 
етикетці флакону стандарту. Покрутити або злегка перемішати, щоб забезпечити повну і однорідну 
солюбілізацію (концентрація відновленого стандарту = 60 нг / мл). Дозвольте стандарту відновитися 
протягом 10-30 хвилин.  Змішати добре перед виготовленням розчину. 
 Стандарт слід використовувати негайно після відновлення та не може бути збереженим. 
 Стандартні розчини можуть бути приготовані безпосередньо на мікропланшеті (див. 10с) або, як 
альтернатива, у пробірках (див. 9.4.1). 
 
9.4.1 Зовнішнє розведення стандарту 
Помітити 7 пробірок, одну для кожного стандарту. 
 S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7  
Потім приготувати 2-кратні серійні розведення для стандартної кривої наступним чином :  
прокапати 225 мкл розчинника зразку в кожну пробірку. 
 Прокапати 225 мкл відновленого стандарту (концентрація = 60 нг / мл) у першу пробірку, марковану 
S1, та змішати (концентрація S1 = 30 нг / мл).  
Прокапати 225 мкл цього розчину у другу пробірку, позначену S2, та ретельно перемішати до 
наступного перенесення. 
Повторюйте серійні розведення ще на 5 разів, створюючи таким чином точки на стандартній кривій 
(див. Мал. 5).  
Розчинник зразку служить як бланк. 
 
 
 
 
 
 
Мал.5 (див. оригінал інструкції) 
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10. Протокол аналізу. 
А) Визначте кількість стріпів мікропланшету, необхідних для тестування потрібного числа зразків 
плюс відповідну кількість лунок , необхідних для прогону бланків та стандартів. Кожен зразок, 
стандарт, бланк та вибірковий контрольний зразок повинен аналізуватися у двох примірниках. 
Видаліть надлишкові стріпи з тримача та зберігайте в пакеті з фольги з осушувачем,  при температурі 
2 ° -8 ° С, щільно запечатаному.  
В) Промивайте стріпи мікропланшету два рази приблизно 400 мкл промивного буферу на лунку з 
повною аспірацією вмісту мікролунок між промиваннями. Дозвольте промивному буферу 
знаходитись в лунках приблизно 10 – 15 секунд перед аспірацією. Будьте обережні, щоб не 
подряпати поверхню мікролунок. 
   Після останнього етапу промивки,  опорожнити лунки та постукати стріпами мікропланшету об 
абсорбентну  підкладку або паперовий рушник для видалення надлишкового промивного буфера. 
Використовуйте стріпи мікропланшету  одразу ж після промивки. Як альтернатива, стріпи 
мікропланшету можна розмістити догори  дном на вологому поглинаючому папері протягом не 
більше 15 хвилин. Не дозволяйте лункам висихати.  
С) Стандартне розведення на мікропланшеті (Альтернативою стандартне розбавлення може бути 
приготоване в пробірках - див. 0):  
додайте 100 мкл розчинника зразка у двох примірниках до всіх стандартних лунок. Прокапайте 
100мкл приготовленого стандарту (див. Приготування Стандарту 9.4, концентрація = 60 нг / мл) у 
двох примірниках у лунки А1 та А2 (див. Табл. 1). Змішати вміст лунок A1 і A2 шляхом повторної 
аспірації та видалення (концентрація стандарту 1, S1 = 30 нг / мл) і перенесіть 100мкл до лунок В1 і В2 
відповідно (див. Мал. 6). Будьте обережні, щоб не подряпати внутрішню поверхню мікролунок. 
Продовжуйте цю процедуру 5 разів, створюючи два рядки стандартних розчинів Galectin-3, що 
коливаються від 30 нг / мл до 0,47 нг / мл. Видаліть 100мкл вмісту з останніх мікролунок (G1, G2), які 
використовуються.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мал.6 (див. оригінал інструкції) 

 
Для зовнішнього стандартного розведення (див. 0) прокапати 100 мкл з цих стандартних розведень 
(S1 - S7) в стандартні лунки  згідно з таблицею 1. 
  



Версія 17.11.14 (21) 8 

 Таблиця 1 Таблиця, що зображує приклад розташування бланків, стандартів та зразків в стріпах 
мікропланшету:  
 

 1 2 3 4 
А СТАНДАРТ 1 

 (30,00 нг/мл) 
СТАНДАРТ 1 
 (30,00 нг/мл) 

Зразок 1 Зразок 1 

В СТАНДАРТ 2  
(15,00 нг/мл) 

СТАНДАРТ 2  
(15,00 нг/мл) 

Зразок 2 Зразок2 

С СТАНДАРТ 3 
 (7,5 нг/мл) 

СТАНДАРТ 3 
 (7,5 нг/мл) 

Зразок 3 Зразок 3 

D СТАНДАРТ 4 
 (3,75 нг/мл) 

СТАНДАРТ 4 
 (3,75 нг/мл) 

Зразок 4 Зразок 4 

E СТАНДАРТ 5 
 (1,88 нг/мл) 

СТАНДАРТ 5 
 (1,88 нг/мл) 

Зразок 5 Зразок 5 

F СТАНДАРТ 6 
 (0,94 нг/мл) 

СТАНДАРТ 6 
 (0,94 нг/мл) 

Зразок 6 Зразок 6 

G СТАНДАРТ 7 
 (0,47 нг/мл) 

СТАНДАРТ 7 
 (0,47 нг/мл) 

Зразок 7 Зразок 7 

H Бланк (порожня) Бланк (порожня) Зразок 8 Зразок 8  
 
d). Додайте 100 мкл розчинника зразка у двох примірниках до порожніх лунок.  
Е)Додайте 50 мкл розчинника зразка до лунок зразка.  
f) Додайте  50 мкл кожного зразка у дублікатах до лунок зразків .  
G) Накрийте клейкою плівкою та інкубувати при кімнатній температурі (18-25 ° С) протягом 1 години 
на шейкері мікропланшетів, встановленому при 400 об / хв. Струс дуже необхідний для 
оптимального виконання випробувань.  
H) Приготуйте HRP-кон'юговане антитіло (див. Приготування HRP-кон'югованого антитіла 9.3) . 
i) Видаліть клейку плівку і порожні лунки. Промийте стріпи мікропланшету  4 рази відповідно до 
пункту b. протоколу випробувань. Перейдіть негайно до наступного кроку. 
j) Додайте 100 мкл розбавленого HRP-кон'югованого антитіла до всіх лунок, включаючи порожню 
лунку.  
k)Накривають клейкою плівкою та інкубують при кімнатній температурі (18-25 ° С) протягом 1 години 
на шейкері мікропланшетів, встановленому при 400 об / хв. Струс дуже необхідний для 
оптимального виконання випробувань. 
l) Видаліть клейку плівку і порожні лунки. Промийте стріпи мікропланшету 4 рази згідно до пункту b 
протоколу випробувань. Перейдіть негайно до наступного кроку. 
m) Прокапати 100 мкл розчину субстрату ТМБ в усі лунки. 
 N) Інкубуйте стріпи мікропланшету при кімнатній температурі (від 18 до 25 ° С) протягом 30 хвилин. 
Уникайте прямого впливу інтенсивного світла. 
 Розвиток кольорів на планшеті слід контролювати, а реакція субстрату зупиняється (див. 
Наступний пункт цього протоколу), перш ніж позитивні лунки більше не будуть правильно 
записуватися. Визначення ідеального періоду часу для розробки кольорів має бути здійснено 
індивідуально для кожного аналізу. 
 Рекомендується додати СТОП РОЗЧИН, коли найвищий стандарт має  темно-синій колір. 
Альтернативно, розвиток кольору може контролюватися рідером ELISA при 620 нм. Реакція субстрату 
повинна бути зупинена, як тільки Стандарт 1 досягає OЩ  0.9 - 0.95. 
o. Зупиніть реакцію ферменту, швидко піпетуючи 100 мкл стоп розчину у кожну лунку. Важливо, щоб 
стоп розчин швидко і рівномірно розподілявся по лункам мікропланшету, щоб повністю інактивувати  
фермент. Результати повинні бути прочитані відразу після додавання стоп-розчину або протягом 
однієї години, якщо стріпи мікропланшету зберігаються при температурі від 2 до 8 ° C у темряві.  
Р) прочитайте абсорбцію кожної  мікролунки на спектрофотометрі, використовуючи 450 нм в якості 
довжини первинної хвилі (необов'язково 620 нм у якості референтної довжини хвилі, 610 нм - 650 нм 
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є прийнятні ). Налаштуйте 0 (бланк) рідера мікропланшетів відповідно до інструкцій виробника, 
використовуючи порожні лунки (бланк). Визначте абсорбцію як зразків, так і стандартів.  
Примітка. Струс абсолютно необхідний для оптимального виконання випробувань. 
11. Розрахунок результатів  
- обчислити середні значення абсорбції для кожного набору дублікатів стандартів та зразків. 
Дублікати повинні бути в межах 20 відсотків від середнього значення.  
- Створити стандартну криву, нанесенням середньої абсорбції для кожної стандартної концентрації 
на ординаті проти концентрації галектину-3 на абсцисі. Намалюйте найкращу криву результатів 
відповідно до точок графіка.  
-Щоб визначити концентрацію циркулюючого галектіну-3 для кожного зразка, спочатку знайдіть 
середню абсорбцію на ординаті та витягніть горизонтальну лінію зі стандартною кривою. У точці 
перетину простягніть вертикальну лінію до абсциси та прочитайте відповідну концентрацію 
Галектину-3.  
-Якщо дотримувалися інструкції в цьому протоколі, зразки були розбавлені 1: 2, а концентрацію, 
прочитану зі стандартної криви, слід помножити на коефіцієнт розведення (x 2).  
- Обчислення зразків з концентрацією, що перевищує стандарт 1, може призвести до некоректних, 
низьких рівнів людського галектину-3. Такі зразки потребують додаткового зовнішнього 
попереднього розведення відповідно до очікуваних значень галектину-3 із розчинником зразка 
для точного кількісного рівня фактичного рівня галектину-3. 
- Передбачається, що кожне випробування встановлює контрольний зразок відомих концентрацій 
Galectin-3 та виконує цей додатковий контроль з аналізом . Якщо отримані значення не входять в 
очікуваний діапазон контролю, результати аналізу можуть бути недійсними. 
 - Репрезентативна стандартна крива показана на малюнку 7. Ця крива не може бути використана 
для отримання результатів тестування. Кожна лабораторія повинна підготувати стандартну криву для 
кожної групи аналізованих стрипів мікропланшету.  Малюнок 7 
 Представлена стандартна крива для людського галектину-3 ELISA. Людський Галектин-3 розбавляли 
послідовними 2-кратними стадіями в розчиннику зразку. Не використовуйте цю стандартну криву 
для отримання результатів тестування. Стандартна крива повинна бути запущена для кожної групи 
аналізованих стріпів мікропланшету. 
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Таблиця 2 Типові дані, що використовують людський галактин-3 ELISA 
Довжина хвилі вимірювання: 450 нм  
Референтна довжина хвилі : 620 нм 
 
стандарт концентрація 

галектину-3 
людини (нг / мл) 

Оптична густина  
(ОГ)при 450 нм 

Середня оптична 
густина (ОГ) при 
450 нм  

 
C.V. 
(%) 

1 30,00 2,751 
2,748 

2,749 0,1 

2 15,00 1,151 
1,146 

1,148 0,3 

3 7,50 0,520 
0,520 

0,520 0,1 

4 3,75 0,273 
0268 

0,270 1,4 

5 1,88 0,150 
0,149 

0,149 0,6 

6 0,94 0,094 
0,089 

0,092 3,6 

7 0,47 0,067 
0,064 

0,065 4,0 

Бланк (порожня) 0,00 0,041 
0,043 

0,042 2,9 

 
Значення ОЩ стандартної кривої можуть змінюватися залежно від умов проведення аналізу 
(наприклад, оператор, техніка піпетування, техніка для промивання або температурні ефекти). 
Більше того, термін зберігання комплекту може вплинути на ферментативну активність і, таким 
чином, на інтенсивність кольору. Значення, що оцінюються, дійсні. 
12. Обмеження  
- Оскільки точні умови можуть відрізнятися від аналізу до аналізу, стандартна крива повинна бути 
встановлена для кожного пробігу.  
- Бактеріальне або грибкове забруднення екрану зразків або реагентів або перехресне зараження 
між реагентами може призвести до помилкових результатів. 
 - бажано використовувати одноразові наконечники піпеток, колби або склотару, багаторазовий 
скляний посуд необхідно прополоскати та ретельно промити з усіма миючими засобами перед 
використанням.  
- Неправильне чи недостатнє промивання на будь-якому етапі процедури призведе до хибно-
позитивних або хибно-негативних результатів. Повністю опорожнити лунки перед розподілом 
свіжого промивного буфера, заповнити з промивним буфером як  зазначено для кожного циклу 
промивки, і не дозволяйте лункам бути непокритими або сухими протягом тривалого періоду.  
 
13. Характеристики продуктивності 
13.1 Чутливість 
 Ліміт виявлення для Galectin-3 визначається як концентрація аналіту, що виникає в абсорбції значно 
вищий, ніж абсорбція розчину середня (середнє плюс два стандартних відхилення), було визначено 
як 0,29 нг / мл (середнє значення 6 незалежних аналізів) . 
13.2. Відтворюваність 
 13,2,1. В аналізі 
Відтворюваність у дослідженні оцінювали в 3 незалежних експериментах. Кожен аналіз проводили з 
6 репліками з 8 проб, що містять різні концентрації галектину-3. 2 стандартні криві були на кожній 
пластині. Розрахований загальний коефіцієнт внутрішньо аналітичної варіабельності становив 7,5% . 
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13.2.2 Між аналізами 
 Відтворюваність між аналізами в межах однієї лабораторії оцінювали в 3 незалежних 
експериментах. Кожен аналіз проводили з 6-ма реплікацією з 8 проб, що містять різні концентрації 
галектину-3. На кожній пластині запустили 2 стандартні криві. Розрахунковий загальний  коефіцієнт 
варіабельності між аналізами склав 5,4% . 
13,3 Відновлення збагаченням. 
 Відновлення збагаченням оцінювали за рахунок збільшення 3-х рівнів  Galectin-3 в сироватці, плазмі 
(ЕДТА, гепарин, цитрат) та супернатанті клітинної культури. Відновлення визначали з 6 репліками 
кожного. Кількість ендогенного галектину-3 у незбагачених зразках віднімається від цих значень. 
Відновлення склало від 80% до 120% з загальним середнім відновленням 100%.  
13,4. Розведення паралелізм 
Сироватка, плазма (ЕДТА, цитрат, гепарин), клітинна культура супернатант зразків з різним рівнем 
галектину-3 проводили при аналізі 2-розрядних розведень із 4-ма реплікаціями кожного. 
Відновлення склало від 80% до 120%, а середнє  відновлення становило 100% . 
13.5 Стабільність зразка 
13.5.1 Стабільність заморожування-відтавання 
 Аліквоти  сироватки, плазми, зразків супернатанту клітинної культури (збагаченого або 
незбагаченого) зберігали при -20 ° С та розморожували 3 рази , і визначали рівень галектину-3. Не 
було виявлено значної втрати галектину-3-імунореактивності, виявленого шляхом заморожування та 
розморожування. 
 
13.5.2 Стабільність  зберігання 
 Аліквоти сироватки, плазми,  супернатанту клітинної культури (збагачені або незбагачені) 
зберігалися при -20 ° С, 2-8 ° С, кімнатній температурі (КT) і при 37 ° С, а рівень галектину-3 визначали 
через 24 год. Не було виявлено значної втрати імунореактивності галектину-3 при зберіганні при 
вищевказаних умовах. 
13.6 Специфічність 
 Аналіз визначає як природний, так і рекомбінантний галектин-3. Перехресна реактивність та вплив 
циркулюючих факторів імунної системи оцінювалась за рахунок збільшення цих білків при 
фізіологічно відповідних концентраціях у позитивному зразку галектину-3.  Не було виявлено 
перехресної реактивності або впливу. 
14 Інформація для замовлення 
 Для замовлень, будь ласка, звертайтесь: Див. останню сторінку 
Для технічної інформації звертайтесь: mail: IBL@IBL-International.com 
www.IBL-International.com 
15. Загальна інформація підготовка реагентів 
 15,1 Промивний буфер  (1x) 
 Додайте промивний буфер концентрат  20x (50 мл) до 950 мл дистильованої води. 
Кількість стріпів              Промивний буфер   Концентрат (20x) (мл)              Дистильована вода (мл) 
 1 - 6                                                 25                                                                                     475 
1 - 12                                                50                                                                                    950 
15,2 Буфер аналізу(1x) 
 Додати буфер аналізу концентрат  20 х (5 мл) до 95 мл дистильованої води. 
Кількість  стріпів                     Буфер аналізу концентрат (20x) (мл)                          Дистильована вода (мл)  
1 – 6                                                          2.5                                                                                 47.5 
1 - 12                                                        5.0                                                                                 95.0 
 
15,3 HRP-кон'югат 
 Зробіть 1: 100 розведення HRP-кон'югату в  буфері аналізу(1x): 
Кількість стріпів                                              HRP-кон'югат (мл)                                              Буфер аналізу  
                                                                                                                                                           1х)(мл) 
1 – 6                                                                      0,06                                                                        5,94 
1 – 12                                                                     0,12                                                                      11,88 

mailto:IBL@IBL-International.com
http://www.ibl-international.com/
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15,4 Людський  Галектін-3 стандарт 
 Відновіть ліофілізований стандарт людини Galectin-3 з дистильованою водою (об'єм розчину 
вказаний на етикетці флакону стандарту) 
 
 16 ПРОТОКОЛ АНАЛІЗУ ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
1. Визначте кількість необхідних стріпів  мікропланшету. 
2. Промийте стріпи мікропланшету двічі, використовуючи промивний буфер. 
3. Стандартне розведення на мікропланшеті: 
 додайте 100мкл розчинника зразку, у двох примірниках до всіх лунок стандартів. Прокапайте 
100мкл підготовлених стандартів в перші лунки та створіть стандартні розведення, переносячи 100мл 
з лунки до лунки. Видалити 100 мкл з останніх лунок. 
 Зовнішньо-стандартне розведення в пробірках (див. 9.4.1): Прокапати 100 мкл цих стандартних 
розчинів в стріпи мікропланшету. 
4. Додайте 100 мкл розчинника зразків, у двох примірниках, до порожніх лунок. 
5. Додайте 50 мкл розчинника зразку до лунок зразків. 
6. Додайте 50мкл зразка у двох примірниках до визначених лунок зразків. 
7. Покрийте стріпи мікропланшету та інкубуйте 1 годину при кімнатній температурі (18-25 ° С) на 
шейк ері мікропланшету. Струшування абсолютно необхідне для оптимального виконання тесту. 
8. Приготуйте HRP-кон'югат. 
9. Опорожніть та  промийте стріпи мікропланшету 4 рази з промивним буфером. 
10. Додайте 100 мкл HRP-кон'югату до всіх лунок. 
11. Покрийте стріпи мікропланшету та інкубуйте 1 годину при кімнатній температурі (18-25 ° С) на 
шейкері мікропланшету. Струшування  абсолютно необхідне для оптимального виконання тесту. 
12. Опорожніть та  промийте стріпи мікропланшету 4 рази з промивним буфером. 
13. Додайте до всіх лунок 100 мкл  розчину субстрату TMБ. 
14. Інкубуйте стріпи мікропланшета протягом приблизно 30 хвилин при кімнатній температурі (від 18 
до 25 ° С) . 
15. Додайте 100 мкл стоп-розчину до всіх лунок. 
16. Налаштуйте рідер мікропланшета на 0 та виміряйте інтенсивність кольору  при 450 нм.  
Примітка. Якщо дотримуються інструкції в цьому протоколі, зразки розбавляють 1: 2, а 
концентрацію, зчитану з  стандартної кривими, необхідно помножити на  
коефіцієнт розведення (x 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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