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1. ВВЕДЕННЯ 
1.1 ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
PMN еластаза ELISA  - це ферментний імунологічний аналіз для кількісного вимірювання еластази ПМН в ЕДТА 
або цитратній плазмі, ексудаті, рідині бронхоальвеолярного лаважу , спинномозковій рідині та сім’яній плазмі. 

1.2 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  І ПОЯСНЕННЯ 
Організм людини реагує  запальною реакцією на напади інвазивних патогенів (мікроорганізмів і вірусів) або 
на пошкодження тканини (після аварій або операції). Поліморфноядерні (ПМН) гранулоцити відіграють 
важливу роль первинних клітин захисту в цій запальній реакції. Різний кровотік медіаторів (цитокіни, 
лейкотрієни, фактори комплементу, бактеріальні ендотоксини, фактори згортання крові та фібринолізу) 
залучає і стимулює ці клітини фагоцитувати і знищувати не природні агенти. Гранулоцити PMN 
використовують протеїнази, щоб перетравлювати ці агенти та тканинне сміття. Однією з цих протеїназ є ПМН 
еластаза, локалізована в азурофільних гранулах поліморфноядерних гранулоцитів. Протягом фагоцитозу 
чужорідних речовин, ці ферменти також частково виділяються в позаклітинне середовище, де активність PMN-
еластази регулюється інгібіторами (перш за все, інгібітором α1-протеїнази, α1-PI) Однак переважне 
вивільнення ПМН еластази може перевершити інгібуючий потенціал α1-інгібітора протеїнази. Таким чином, 
ферментативно активна PMN еластаза, разом з одночасно продукованими окислювачами (O2-радикали, 
H2O2, OH-радикали), може спричинити місцеву травму тканин. 
Однак, через кровотік і лімфатичну систему, α1-PI доставляється в подальшому і, зрештою, здатний щоб 
утворити комплекс з усією виведеною еластазою. Тому концентрація  ПМН еластази/ α1-PI комплекс корелює 
з виділеною  ПМН еластазою і може використовуватися як засіб для активності гранулоцитів 
під час запальної реакції. 
Перш за все, визначення ПМН еластази знаходить  застосування при спостереженні за ходом травми, шоку і 
сепсису. Подальшими показаннями є ділянки гемодіалізу, інфекції акушерства, захворювання 
суглобів,спортивні травми, ураження кишечнику, панкреатит, муковісцидоз та  чоловічі трубно-яєчнікові 
захворювання. 

2 ПРИНЦИП 
Тестовий набір - твердофазний імуноферментний аналіз (ELISA) у форматі мікропланшета, розроблений для 
кількісного вимірювання комплексу  ПМН еластази та інгібітора протеази α1 (α1-PI) в плазмі. Мікропланшет 
покритий першим поліклональним антитілом проти ПМН еластази людини (антигену). 
Стандарти, контролі та зразки пацієнтів піпетуються в мікропланшет з антитілом. Під час 60 хвилин інкубації 
присутні антигени в зразку зв'язуються з антитілами, фіксованими на внутрішній поверхні лунок. Нереактивні 
компоненти зразка видаляються на етапі промивання. 
Потім, друге поліклональне антитіло проти α1-PI, яке маркується пероксидазою хрону, додається. Протягом 
60-хвилинної інкубації, PMN-еластаза / α1-PI-комплекс, зв'язаний з першим антитілом , специфічно визнається 
міченими ферментом антитілами і формується  сендвіч комплекс. Надлишковий фермент кон'югат 
вимивається. 
Додається хромогенний субстрат, TMB (3,3 ', 5,5'-Тетра-метілбензидін). Протягом 20-хвилинної інкубації 
субстрат перетворюється на кольоровий кінцевий продукт (синій) фіксованим ферментом. Ферментна реакція 
зупиняється шляхом дозованого внесення соляної кислоти як стоп розчину (зміна від синього до жовтого). 
Інтенсивність кольору  прямо пропорційна концентрації ПМН еластази, присутній у зразку. 
Оптична щільність кольорового розчину вимірюється за допомогою пристрою зчитування - рідера 
мікропланшетів при 450 нм. Двокольорове вимірювання з фільтром від 600 до 690 нм рекомендовано. 
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3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА  ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
1. Цей комплект призначений тільки для діагностики in vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Перед початком аналізу уважно прочитайте інструкції. Використовуйте дійсну версію інструкції, вкладеної в 
пакет набору. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
3. Мікропланшет містить відрізні стріпи. Незастосовувані лунки повинні зберігатися при температурі від 2 ° С 
до 8 ° С у герметичному пакеті з фольги  та використовуватись в наданому тримачу. 

 4. Піпетування зразків та реагентів повинно бути здійснено якомога швидше і в тій же послідовності для 
кожного кроку. 
5. Використовуйте резервуари лише для окремих реагентів. Це особливо стосується  резервуарів субстрату. 
Використання резервуару для дозування розчину субстрату, який раніше використовувався для розчину 
кон'югату може забарвити розчин . Не наливайте реагенти назад у флакони, оскільки може виникнути 
забруднення реагентом. 
6. Змішайте вміст лунок мікропланшету ретельно, щоб забезпечити надійні результати випробувань. Не  
використовуйте повторно мікропланшет. 
7. Не дозволяйте лункам висихати під час аналізу; додайте реагенти відразу після завершення процедур 
промивання.  
8.До початку випробовування реагенти повинні досягти кімнатної температури (21-26 ° С). Температура 
вплине на показники абсорбції аналізу. Проте значення для зразків пацієнта не будуть порушені. 
9. Ніколи не піпетуйте ротовою порожниною та уникайте контакту реагентів та зразків зі шкірою та слизовими 
оболонками. Не паліть, не їжте, не пийте та не наносить косметику в місцях, де обробляються зразки чи 
реагенти набору. 
11. Під час обробки зразків та реагентів одягайте одноразові латексні рукавички. Мікробне забруднення 
реагентів або зразків може давати хибні результати. 
12. Обробка повинна здійснюватися у відповідності до процедур, визначених відповідним національним 
законодавством або правилами щодо  біологічно небезпечних речовин.  
13.Не використовуйте реагенти поза межами терміну придатності, який  показано на етикетках наборів. 
14. Всі вказані обсяги повинні виконуватися відповідно до протоколу. Оптимальні результати випробувань 
отримуються тільки при використанні каліброваних піпеток чи рідерів мікропланшетів.  
15.Не змішуйте та не використовуйте компоненти з наборів з різними номерами лотів. Рекомендується не 
обмінювати лунки різних планшетів навіть однієї партії. Набори, можливо, були відправлені або зберігалися в 
різних умовах, а характеристики зв’язування планшетів можуть дещо відрізнятися. 
16. Уникайте контакту з стоп розчином. Це може спричинити подразнення та опіки шкіри. 
17. Хімічні речовини та підготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи 
згідно з національнім керівництвом або нормами безпеки щодо біологічно небезпечних речовин. 
18. Для отримання інформації зверніться до Посібника з безпеки матеріалів. Паспорти безпеки для даного 
продукту доступні за запитом безпосередньо від IBL International. 
 
 РЕАГЕНТИ 
4.1 НАДАНІ РЕАГЕНТИ 
1. Мікропланшет MTP, стріпи 12x8 (розбірні), 96 лунок; лунки, покриті поліклональними антитілами проти 
ПМН-еластази.  
2.ENZCONJ HRP-кон'югат, 1 флакон, 16 мл, готовий до застосування; Мічене ферментом антитіло до антитіла 
α1 PІ, містить поліклональні антитіла, помічені пероксидазою хрону; 
 3. CAL LYO стандарт, 1 флакон (2 мкг), ліофілізований, в сироватковій / буферній матриці, що містить комплекс 
PMN-еластазу / α1-PI.  
Концентрації: 1000-500-250- 125-62,5-31,3 та 15,6 нг / мл. Для відновлення див. "Приготування реагенту". 
 4 SUBS Розчин Субстрату, 1 флакон, 22 мл, готовий до використання; тетраметилбензидин (ТМБ) . 
5. WASHBUF CONC розчин для промивки, 1 флакон, 50 мл (10X концентрований), див. "Приготування 
реагентів" . 
6. SAMPLEDIL стандарту/зразка розчинник, 1 флакон, 50 мл, готовий до використання. 
7. STOP стоп розчин, 1 флакон, 7 мл, готовий до використання; містить 2 н. Соляну кислоту. Не допускати 
контакту з стоп розчином . Це може викликати подразнення шкіри та опіки.  
8.CONTROL LOW LYO Контроль низький 
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  СONTROL HIGH LYO Контроль високий в сироватковій / буферній матриці, 2 флакони, ліофілізовані; для 
контрольних значень та діапазонів див. КЯ  – лист даних. Для розчинення див. "Підготовка реактивів"  
 
4.2 НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, НЕ НАДАНІ 
• рідер мікропланшетів для вимірювання кінцевих точок при 450 нм (необов'язковий референтний фільтр в 
діапазоні 600-690 нм) 
• Змішувач вихровий 
• Мікропланшетний змішувач, що працює при 350-400 об / хв •Дистильована вода  
• градуйовані циліндри для 100 та 1000 мл 
• Пластикові контейнери для зберігання промивного розчину 
•Піпетки для 10 та 100 мкл 
• Регульована піпетка до 1000 мкл 
 • Диспенсер або багаторазова піпетка для 10 мкл, 50 мкл, 100 мкл та 1000 мкл 
 
4.3. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 
 Стандарт:  
Відновіть ліофілізований основний стандарт з 2 мл стандарту / зразка розчинником 30 хв. перед 
використанням (кінцева концентрація 1000 нг / мл). Зробіть розчин із стандарту / зразка розчинником, щоб 
отримати стандарти з 1000; 500; 250; 125; 62,5; 31,3 та 15,6 нг / мл.  
Контроль: відновіть 1 мл стандарту / розчинника  зразку за 30 хв перед використанням.  
Промивний буфер : Розбавте 450 мл розчину дистильованою водою до кінцевого об'єму 500 мл. 
 Увага: Для визначення ПМН еластази в сім'яній плазмі, будь-ласка, знайдіть детальну інформацію про 
підготовку реагенту в главі 13. 
 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 При зберіганні при температурі від 2 ° C до 8 ° C нерозкриті реагенти будуть стабільними до закінчення 
терміну придатності. Не використовуйте реагенти поза цією датою. Відкриті реагенти можна зберігати при 
температурі від 2 ° С до 8 ° С. Після першого відкривання реагенти стабільні протягом 30 днів, якщо вони 
використовуються і зберігаються належним чином. Буфер для промивки стабільний протягом 12 тижнів після 
розведення при кімнатній температурі 21-26 ° С. Стандарти та контролі зберігаються при температурі -20 ° С 
або нижче (в аліквотах), вони будуть стабільними протягом 30 днів після відновлення. Лунки мікропланшету 
повинні зберігатися при температурі від 2 ° С до 8 ° С. Після того, як пакет з фольги був відкритий, потрібно 
приділити увагу, щоб знову закрити її щільно. Захистити TMБ-субстрат розчин від світла. 
 
 5. ЗАБІР ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
 Для визначення PMN еластази ЕДТА або цитрована плазми є кращими матрицями зразків. Ексудат, рідина 
бронхоальвеолярного лаважу, цереброспінальна рідина та сім’яна плазма можуть бути  використані. Для 
визначення ПМН еластази в сім’яній плазмі, будь ласка, знайдіть окремий протокол у розділі 13 . Сироватка не 
підходить, тому що під час згортання ПМН еластаза може бути вивільнена in vitro. Культура супернатанту 
також непридатна; причина полягає в тому, що в аналізі виявляється тільки комплекс ПМН еластази / α1-ПІ та 
α1 PI, як правило, не присутні в культуральному середовищі. Всі зразки попередньо розводяться 1: 100 зі 
стандарту/зразка розчинником. Тому 10 мкл зразка може бути розведений 990 мкл стандарту / зразка 
розчинника. Пацієнтам не треба голодувати, і спеціальних препаратів не потрібно. Зібрати кров шляхом 
венепункції та відокремлювати плазму від клітин шляхом центрифугування. Зразки плазми можуть зберігатися 
при 2-8 ° С до 5 днів. Для тривалого зберігання зразки слід зберігати замороженими при температурі -20 ° С. 
Щоб уникнути повторного розморожування та заморожування, зразки слід аліквотувати. Зразки пацієнтів, які, 
як очікується, містять більш високі концентрації ПМН еластази, ніж найвищий стандарт (1000 нг / мл), слід 
розбавити в стандарту / зразка розріджувачі до подальшого аналізу. Додатковий етап розбавлення слід 
враховувати для розрахунку результатів. 
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6 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 6.1 ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ  
- Не обмінюйте компоненти різних партій.  
- Усі компоненти перед використанням повинні бути при кімнатній температурі (18-28 ° С).  
- Всі компоненти цих тест-систем, що поставляються як концентрат, слід розвести до кінцевої концентрації 
принаймні за 30 хвилин до вживання. Добре змішати, але запобігати утворенню піни. Використовуйте 
одноразові наконечники мікропіпетки для видалення зразків плазми. Піпетувати прямо до дна лунок. Змінити 
наконечник між зразками, щоб уникнути переносного забруднення. 
 
2 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
1. Підготовка стандартів:  
Позначте шість пробірки: G (500 нг / мл), F (250 нг / мл), Е (125 нг / мл), D (62,5 нг / мл), C (31,3 нг / мл) та B 
(15,6 нг / мл). Внесіть 0,5 мл стандарту/зразка розчинника у всі пробірки. Прокапати 0,5 мл відновленого 
стандарту PМN еластази в пробірку G (500 нг / мл) і ретельно перемішати. Перемістити 0,5 мл з пробірки  G 
(500 нг / мл) у пробірку F (250 нг / мл) та ретельно перемішати. Послідовно повторіть цей процес, щоб 
завершити 2-кратний ряд розведення. Відновлений Мастер стандарт буде служити найвищим стандартом H 
(1000 нг / мл). Використовуйте розчинник стандарту / зразка як нульовий стандарт А (0 нг / мл) . 
2. Перед аналізом розбавте всі зразки пацієнта  1: 100 зі стандарту / зразка розчинником. Тому об'єднайте 10 
мкл зразка 990 мкл стандарту / зразку розчинника в полістирольній пробірці. Добре змішати Стандарти та  
контролі готові до використання і не потребують розбавлення.  
3.Підготуйте достатню кількість лунок мікропланшету для розміщення стандартів, контролів та попередньо 
розподілених зразків пацієнтів у дублікатах.  
4. Для визначення  ПМН еластази прокапайте 100 мкл стандартів, контролів та попередньо розведених зразків 
пацієнта у лунки відповідно до шаблону. 
5. Інкубуйте протягом 60 хвилин при кімнатній температурі (18-28 ° С) на міксері мікропланшетів (350-400 
об/хв). 
6. Видаліть вміст лунок та промийте 4 рази з 300 мкл буферного розчину. Видаліть якомога більше 
промивного розчину шляхом обережного постукування мікропланшетом. 
7. Прокапати 150 мкл кон'югату ферментного кон’югату в кожну лунку. 
8. Інкубуйте 60 хвилин при кімнатній температурі (18-28 ° С) на пластинчастому змішувачі (350-400 об / хв) . 
9. Знову видаліть вміст усіх лунок та 4 рази промийте 300 мкл буферного розчину. Видаліть якомога більше 
промивного розчину шляхом обережного постукування мікропланшетом . 
10. Розподіліть 200мкл розчину субстрату ТМБ у кожну лунку. 
11. Інкубуйте 20 хвилин при кімнатній температурі (18-28 ° С) у темряві. 
12. Додайте до кожної лунки 50мкл стоп-розчину та ретельно змішуйте. 13.Прочитайте оптичну щільність при 
450 нм. Рекомендується проводити двокольорове вимірюванняь з референтною довжиною хвилі при 600-690 
нм. Розвинутий колір стабільний принаймні на 15 хвилин. Прочитайте оптичні щільності за цей час. 
6.3 РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ  
Для оцінки ПМН еластази рекомендується використовувати 4-параметричну відповідність з лінійно-
логарифмічними координатами для оптичної щільності (лінійна шкала) та концентрації (логарифмічна шкала). 
Апроксимація наближення з координатами lin-log та коригування log-log також підходять. 
6.4 ПРИКЛАД ТИПОВОЇ СТАНДАРТНОЇ КРИВОЇ. 
 На малюнку нижче показані типові результати для PMN – еластази ELISA. Ці дані призначені лише для 
ілюстрації і не повинні використовуватися для розрахунку результатів іншого прогону. 

стандарт ОЩ (450 нм) 
Стандарт А 0,0 нг/мл 0,098 
Стандарт А 15,6 нг/мл 0,187 
Стандарт А 31,3 нг/мл 0,292 
Стандарт А 62,5 нг/мл 0,441 
Стандарт А 125 нг/мл 0,699 
Стандарт А 250 нг/мл 1,231 
Стандарт А 500 нг/мл 1,916 
Стандарт А 1000 нг/мл 2,751 
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 7.ОЧІКУВАНІ НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ 
 У  нормальному діапазоні досліджень із зразками плазми здорових донорів крові (кількість = 57) у 
дослідженні ІФА з ПМН - Еластазою встановлено наступні діапазони: 

 
 
Частотний розподіл  ПМН еластази у цитрованій плазмі здорових донорів крові (медіан = 35 нг / мл, 95% 
процентіль = 64,9 нг / мл). Позитивні результати слід перевірити відносно всього клінічного стану хворого. 
Також кожне рішення на терапію слід приймати індивідуально. Рекомендується, щоб кожна лабораторія 
встановила свої власні норми та патологічні діапазони плазми ПМН еластази. Довідкові діапазони слід 
розглядати лише як керівні принципи . 
 
8. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
8.1 АНАЛІТИЧНА ЧУТЛИВІСТЬ 
Найнижча межа виявлення ПМН-еластази становила 0,2 нг / мл. 
 
8.2 СПЕЦИФІЧНІСТЬ  
 PMN-еластаза ELISA є специфічною людською ПМН-еластазою тільки, відповідно,  ПМН еластазою / α1- PI 
complex. 
 
8.3. ВІДТВОРЮВАНІСТЬ 
 Статистичні дані для коефіцієнтів варіації (CV) були розраховані для кожного з трьох зразків з результатів 10 
визначень за один пробіг для точності в аналізі, а точність визначення між аналізами була розрахована за 
результатами 10 різних схем чотирьох зразків :  
 

  В аналізі 
Зразок № Середнє (нг/мл) CV (%) 
1 80 5.2 
2 241 4.7 
3 358 4.6 

 
  Між аналізами 
Зразок № Середнє (нг/мл) CV (%) 
1 128 5,7 
2 216 6,4 
3 346 4,4 
4 681 5,7 
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8.4 ВІДНОВЛЕННЯ 
 Три збагачених розчини були приготовлені з використанням стандарту/зразка розчинника (922, 615 і 478 нг / 
мл). Аліквот 50 мкл кожного розчину (А, B, C) були збагачені 950 мкл аліквотами з трьох різних зразків плазми 
пацієнтів , для коефіцієнта збагачення від 1 до 20, залишаючи плазматичну матрицю збагачених зразків 
відносно незайманою. Всі зразки були аналізовані за допомогою ELISA-аналізу PMN еластази. 

Зразок № Розведений 
розчин 

Вимірювана 
концентрація 

Очікувана 
концентрація 

Відновлення (%) 

  Нг/мл Нг/мл  
1 - 

A 
B 
C 

23,2 
72,4 
59,3 
49,6 

- 
69,4 
54,1 
47,2 

- 
104 
109 
101 

2 - 
A 
B 
C 

30,6 
73,4 
59,3 
56,8 

            - 
76,7 
61,4 
54,4 

- 
96 
97 
104 

3 - 
A 
B 
C 

61,7 
118,0 
100,8 
94,8 

           - 
107,8 
92,5 
85,6 

- 
109 
109 
110 

 
 
8.5 ЛІНІЙНІСТЬ 
 У експериментах з розведення сироватку з високою концентрацією PMN еластази розбавляли стандарту/ 
зразка розчинником та аналізували в PMN еластази ELISA. Аналіз показав лінійність у повному діапазоні 
вимірювань. 

Зразок № Коефіцієнт 
Розведення  

Вимірювана 
концентрація 

Очікувана 
концентрація 

Відновлення (%) 

  Нг/мл Нг/мл  
1 1:1 

1:2 
1:4 
1:8 

250,1 
145,2 
75,3 
37,1 

- 
125,1 
62,5 
31,3 

- 
116 
120 
119 

2 1:1 
1:2 
1:4 
1:8 

465,5 
209,2 
111,1 
58,7 

- 
232,8 
116,4 
58,2 

- 
90 
95 
101 

 
9.ВПЛИВ БІЛІРУБУНУ І ГЕМОЛІЗУ 
Для імітації помірної і важкої жовтяниці, чотири зразки були збагачені з 100 і 200 міліграмами білірубіну на 
літр. Всі зразки аналізували, як збагачені, так і незбагачені, за допомогою ELISA(PMN-Elastase) з наступними 
результатами (нг / мл) 

Зразок № незбагачений 100 мг/л білірубін 200 мг/л білірубін 
  Нг/мл Нг/мл 
1 100 106 104 
2 249 245 261 
3 572 575 534 
4 903 964 910 

 
 
Результати показують, що серйозна жовтяниця (білірубін до 200 мг / л) не має клінічно значущого впливу на 
PMN еластазу ІФА. Приклади гемолізу зазвичай не впливають на PMN-еластазу ELISA. В окремих випадках 
гемоліз може призвести до збільшення внаслідок розпаду гранулоцитів in vitro.  
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10 ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ 

10.1 НАДІЙНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТУ  
Випробування повинні проводитися точно відповідно до інструкції виробника для використання. Більш того, 
користувач має суворо дотримуватися правил НЛП (належної лабораторної практики) або інших застосовних 
національних стандартів та / або нормативів. Це особливо актуально для використання контрольних реагентів. 
Важливо завжди включати в межах процедури достатню кількість контролів для перевірки точності  
випробувань. Результати випробувань дійсні лише тоді, коли всі контролі знаходяться в межах зазначеного 
діапазону, і якщо всі інші параметри тесту також знаходяться в межах заданих технічні характеристик аналізу. 
У випадку будь-яких сумнівів або стурбованості звертайтесь, будь ласка, до IBL. 
 
10.2. ТЕРАПЕВТИЧНІ НАСЛІДКИ.  
Лікувальні наслідки ніколи не повинні ґрунтуватися тільки на лабораторних результатах поодинці, навіть якщо 
всі результати тесту узгоджуються з предметами, зазначеними в пункті 10.1. Будь-який лабораторний 
результат є лише частиною загальної клінічної картини пацієнта. Лише в тих випадках, коли лабораторні 
результати є прийнятні з урахуванням загальної клінічної картини пацієнта, повинні бути отримані 
терапевтичні наслідки. Сам результат аналізу ніколи не повинен бути єдиним детермінантом для призведення 
до будь-яких терапевтичних наслідків. 
 
10.3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
Будь-яка модифікація тест-набору та / або обмін або суміш будь-яких компонентів різних партій з одного тесту 
до іншого може негативно вплинути на очікувані результати та обґрунтованість загального тесту. Така 
модифікація та / або  обмін є недійсними для будь-якої претензії щодо заміни. Заяви, подані через 
неправильне тлумачення клієнтом результатів лабораторних випробувань згідно з пунктом 10.2. також 
недійсні. Незважаючи на це, у разі будь-якої претензії відповідальність виробника не повинна перевищувати 
значення тестового набору. Будь-який збиток, нанесений випробувальному набору під час транспортування, 
не підлягає відповідальності виробника.  
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2 КРАТКА ІНСТРУКЦІЯ 
 (всі розміри зразків вказані в мкл)  
 

Лунки МП 
кроки 

нг/мл A B C D E F G H Контроль 
1/2 

зразок 

0 15,6 31,3 62,5 125 250 500 1000   
 розчин 
прокапати стандарт 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 
прокапати контроль - - - - - - - - 100 - 
прокапати Попередньо 

розведений 
зразок 

- - - - - - - - - 100 

Інкубувати протягом 60 хв при кімнатній температурі на міксері мікропланшетів 
Очистити промиванням 4х300 мкл розчину промивного буферу 
прокапати Ферментний 

кон’югат 
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Інкубувати протягом 60 хв при кімнатній температурі на міксері мікропланшетів 
Очистити промиванням 4х300 мкл розчину промивного буферу 
прокапати Розчин 

субстрату 
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Інкубувати 20 хвилин в темноті при кімнатній температурі 
прокапати Стоп розчин 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

Прочитати при 450 нм 
Для детального опису процедури див. 6. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 
13 ПРОТОКОЛ ДЛЯ СІМ’ЯНОЇ ПЛАЗМИ 
 Відокремити сім’яну плазму шляхом центрифугування (5 хв). Зняти супернатант і заморозити сім’яну плазму 
при -20 ° С довшого зберігання . 
 
Підготовка стандартів та контролів 
1. Відновіть стандарт з 1 мл стандарту / зразку розчинником 30 хв. перед використанням (стандарт H: 
кінцева концентрація 2000 нг / мл). Зробіть розведення із стандарту / зразка розріджувачем, щоб отримати 
стандарт з 1000; 500; 250; 125; 62,5 і 31,3 нг / мл. Зберігати ці стандарти в аліквот при температурі -20 ° С.  
Промаркуйте шість пробірок A-G. Потім прокапайте 0,5 мл стандарту / зразка розчинника в кожну пробірку та 
додайте 0,5 мл стандарту H в G (1000 нг / мл). Добре змішати і продовжити серію розведення наступним 
чином:  
G = 1000 нг / мл 
F = 500 нг / мЛ 
Е = 250 нг / мл 
D = 125 нг / мл 
С = 62,5 нг / мл 
В = 31,3 нг / мл 
А = 0 нг / мл (Стандарт- / Зразковий розчинник)  
2. Відновіть контроль з 1 мл стандарту / зразка розчинником 30 хв. перед використанням і добре перемішати. 
Для зберігання контролі заморожують в аліквот при -20 ° С. 
3. Розвести сім’яної плазми 1: 100 з стандарту/зразка розчинником  (наприклад, 10 мкл сім’яної плазми +  990 
мкл стандарт/зразка розчинником)  
4. Прокапати 100 мкл стандартів, контроль та розбавлену сім’яну плазму в лунки відповідно до шаблону. 
5. Інкубуйте протягом 60 хвилин при кімнатній температурі (18-28 ° С) на міксер мікропланшетів (350-400 об / 
хв) . 
6. Видаліть вміст лунок та 4 рази промийте 300 мкл  розчину буфера. Видаліть якомога більше промивного 
розчину шляхом обережного постукування мікропланшетом . 
7. Прокапати 150 мкл кон'югату ферменту в кожну лунку. 
8. Інкубуйте 60 хвилин при кімнатній температурі (18-28 ° С) на міксері мікропланшетів (350-400 об / хв) . 
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9. Знову відкиньте вміст усіх лунок та 4 рази промийте 300 мкл буферного промивного розчину. Видаліть 
якомога більше промивного розчину шляхом обережного постукування мікропланшетом . 
10. Розподіліть 200мкл розчину субстрату ТМБ у кожну лунку. 
11. Інкубуйте 20 хвилин при кімнатній температурі (18-28 ° С) у темряві. 
12. Додайте до кожної лунки 50мкл стоп-розчину та ретельно змішуйте.  
13.Прочитайте оптичну щільність при 450 нм. Двокольорове вимірювання з референтною довжиною хвилі  
600 - 690 нм рекомендується. 
 
Інтерпретація результатів:  
 

інтерпретація концентрація 
Відсутнє запалення 0-250 нг/мл 
Помірне запалення Більш 250-1000 нг/мл 
Масове запалення Більш 1000 нг/мл 

  
 
Позитивні результати повинні бути підтверджені щодо всього клінічного стану пацієнта. Також кожне рішення 
для терапії слід приймати індивідуально. Рекомендується, щоб кожна лабораторія  встановила власний 
нормальний та патологічний діапазони плазми PMN еластази. Дані діапазони слід розглядати як 
рекомендації. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

REF № Кат.: 

LOT № Партії: 

 Використати до: 

 Кількість тестів: 

CONC Концентрат 

LYO Ліофілізований 

IVD Медичний пристрій для діагностики in vitro 

 
Оціночний набір 

 Прочитайте інструкцію перед використанням 

 
Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного світла. 

 Зберігати при температурі: 

 Виробник: 

 Увага! 

Умовні позначення компонентів див. у розділі «Матеріали, що входять до набору». 
 

СКАРГИ: Первинно скарги можна пред’явити в письмовому вигляді або усно. Згодом необхідно 
подати їх, включаючи хід дослідження та отримані результати, в письмовому вигляді, з аналітичних 
міркувань. 
ГАРАНТІЯ: Гарантується відсутність у продукті дефектних матеріалів у межах відповідного терміну 
придатності, а також дотримання специфікацій, поданих разом із продуктом. Продукт слід 
використовувати за призначенням, відповідно до всіх інструкцій, наведених в інструкції з 
використання та в межах відповідного терміну придатності продукту. Будь-яка модифікація 
процедури аналізу, або обміну, або змішування компонентів різних партій може негативно вплинути 
на результати. Ці випадки анулюють будь-які вимоги про заміну. 
ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗА БУДЬ-ЯКИХ ОБСТАВИН РІВЕНЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА 
ОБМЕЖУЄТЬСЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЮ ВАРТІСТЮ ВКАЗАНОГО (-ИХ)НАБОРУ(ІВ) . ЗА ЖОДНИХ УМОВ 
ВИРОБНИК НЕ МАЄ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВИПАДКОВІ ЧИ ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ 
ВТРАТУ ПРИБУТКУ, ВТРАТУ ПРОДАЖ, ТРАВМИ ЛЮДЕЙ ЧИ ПОШКОДЖЕННЯ ВЛАСНОСТІ АБО ІНШІ 
ВИПАДКОВІ ЧИ НЕПРЯМІ ЗБИТКИ. 

 

 

 
Уповноважений представник: ТОВ «АЙ ВІ СЕТ», 01010,м.Київ, вул. Омеляновича-Павленка, буд. 19 А, оф. 1, 
тел. (044) 223-83-18, info@ivset.ua, www.ivset.ua 

 
IBL International GmbH  

Flughafenstr. 52A, 22335 Гамбург, 
Німеччина 

Тел .:  

E-MAIL:  

WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  

IBL@IBL-International.com  

http://www.IBL-International.com 
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