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ПРИЗНАЧЕННЯ  
Імуноферментний аналіз для кількісного визначення феритину в сироватці крові людини. 

ПРИНЦИП ТЕСТУ 
Принцип наступного тесту імуноферментного аналізу слідує типовому одноетапному захопленню або 
«сендвічу»  типу аналізу. В аналізі використовуються два високоспецифічних моноклональних антитіла: 
моноклональне антитіло специфічне для феритину іммобілізоване на мікропланшеті та інше моноклональне , 
специфічне для іншої області феритину кон'югуються з пероксидазою хрону (HRP). Феритин із зразка і 
стандартів дозволяється одночасно зв'язувати з планшетом та кон'югатом HRP. Етапи промивання і 
 декантування видаляють будь-який незв’язаний кон’югат HRP. Після етапу промивання ферментний субстрат 
додається. Ферментативна реакція припиняється додаванням стоп розчину. Поглинання вимірюється на рідері 
мікропланшетів. Інтенсивність забарвлення, утвореного ферментативною реакцією, прямо пропорційна 
концентрації феритину у зразку. 
Набір стандартів використовується для побудови стандартної кривої, на основі якої визначається кількість 
феритину у зразках пацієнта та контролях можна прочитати безпосередньо. 
 

КЛІНІЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ 
Феритин - це білок, який служить центром зберігання заліза. Він міститься в багатьох тканинах, але найвищий 
концентрації в печінці, селезінці та кістковому мозку. 
Загальний запас заліза в організмі у нормальних людей добре корелює з концентрацією феритину в сироватці 
крові. Якщо там  дефіцит заліза, тобто концентрація заліза в крові низька, результат феритину буде знижений. 
Аналогічним чином, перевантаження залізом свідчить про підвищення рівня феритину. Однак при деяких 
умовах, як хвороба печінки феритин буде підвищений. 

ПРОЦЕДУРНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
1. Користувачі повинні добре розуміти цей протокол для успішного використання цього набору. Надійна 
працездатність буде досягнута лише шляхом суворого і ретельного дотримання наданих інструкцій. 
2. Контрольні матеріали або сироваткові басейни повинні бути включені в кожен прогон на високому та 
низькому рівні для оцінки надійності результатів. 
3. Коли використання води вказано для розведення або відновлення, використовуйте дейонізовану або 
дистильовану воду. 
4. Щоб зменшити вплив потенційно шкідливих речовин, під час роботи з набором,  реактивами та зразками 
людини ,слід носити рукавички. 
5. Всі реактиви та зразки набору слід довести до кімнатної температури та обережно, але ретельно 
перемішати перед використанням. Уникайте повторного заморожування та розморожування реагентів та 
зразків. 
6. Для кожного пробігу повинна бути встановлена крива калібратора. 
7. Контролі повинні бути включені в кожен пробіг і відповідати встановленим межам довіри. 
8. Неправильні процедурні прийоми, неточне піпетування, неповне промивання, а також неправильне  
зберігання реагенту може бути вказано, коли значення аналізу для контролю не відображають встановлені 
діапазони. 
9. При зчитуванні мікропланшету наявність бульбашок у лунках впливатиме на оптичну густину (OГ). 
Обережно видаліть усі бульбашки перед виконанням етапу зчитування. 
10. Розчин субстрату (ТМБ) чутливий до світла і повинен залишатися безбарвним, якщо його правильно 
зберігати. 
На нестабільність або забруднення може свідчити розвиток синього кольору, в цьому випадку це 
не слід використовувати. 
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11. Дозуючи основу та зупиняючи розчин, не використовуйте піпетки, в яких ці рідини 
контактувати з будь-якими металевими деталями. 
12. Щоб запобігти забрудненню реагентів, використовуйте новий одноразовий наконечник піпетки для 
дозування кожного реагенту, зразку, стандарту і контролю. 
13. Не змішуйте різну кількість партій компонентів набору в рамках тесту і не використовуйте жодних 
компонентів, що виходять за межі терміну придатності, надрукованому на етикетці. 
14. Набір реагентів слід розглядати як небезпечні відходи та утилізувати відповідно до національних правил. 

ОБМЕЖЕННЯ 
1. Всі реагенти в наборі відкалібровані для безпосереднього визначення феритину в сироватці людини. 
набір не калібрований для визначення феритину в слині, плазмі або інших зразках людини або 
тваринного походження. 
2. Не використовуйте сильно гемолізовану, сильно ліпемічну, жовтяничну або неправильно збережену 
сироватку. 
3. Будь-які зразки або контрольні сироватки, що містять азид або тимерозал, несумісні з цим набором, як вони 
можуть призвести до хибних результатів. 
4. Тільки калібратор А можна використовувати для розведення будь-яких високих зразків сироватки крові. 
Використання будь-якого іншого реагенту може призвести до  хибних результатів. 
5. Результати, отримані за допомогою цього набору, ніколи не повинні використовуватися як єдине підґрунтя 
для клінічного діагнозу. Наприклад, поява гетерофільних антитіл у пацієнтів, які регулярно зазнають впливу 
тварин або тваринних продуктів можуть спричинити втручання в імунологічні тести. Отже, клінічний 
діагностика повинна включати всі аспекти стану пацієнта, включаючи частоту впливу 
тварини / продуктів при підозрі на хибні результати. 
6. Деякі особи можуть мати антитіла до білка миші, які можуть втручатися в цей аналіз. 
Отже, результати будь-яких пацієнтів, які отримували препарат мишачих антитіл до 
діагнозу або терапію слід тлумачити з обережністю. 

 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ І ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ БІОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
Сироватка людини, яка може бути використана для підготовки стандартів та контролю, була випробувана та 
знайдена не реагуючою на поверхневий антиген гепатиту В, а також було протестовано на наявність антитіл до 
ВГС та вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) і визнано негативним. Однак жоден метод тестування не може 
пропонувати повну впевненість у відсутності вірусу ВІЛ, ВГС та гепатиту В або будь-яких інфекційних агентів. 
реагенти слід розглядати як потенційну біологічну небезпеку та поводитись із тими самими запобіжними 
заходами, що і до будь-якого зразку крові. 

 
ХІМІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ 
Уникайте контакту з реагентами, що містять ТМБ, перекис водню та сірчану кислоту. Якщо контактували з 
будь-яким із ці реактиви промити великою кількістю води. ТМБ  є підозрюваним канцерогеном. 
 

ЗБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ 
Приблизно 0,2 мл сироватки потрібно для кожного повторного визначення. Зберіть 4-5 мл крові в 
відповідно промарковану пробірку і дайте їй згорнутися. Центрифугуйте і обережно видаліть шар сироватки. 
Зберігати при температурі 4 ° C протягом 24 годин або при -10 ° C або нижче, якщо аналізи потрібно робити 
пізніше. Розглядати всі людські зразки як можливо біологічно небезпечні матеріали та вживайте відповідних 
запобіжних заходів при поводженні. 



Версія  11.0 (01) вересень 13, 2018 4  

 

Зберігання: Зберігати в холодильнику при 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців у нерозкритих флаконах або як зазначено на етикетці. Після відкриття стандарти 
повинні бути використані протягом 14 днів або розподілятися в аліквотах і зберігаються замороженими. 
Уникайте циклів багаторазового заморожування та розморожування. 

НАДАНІ РЕАГЕНТИ 

1. MTP Мікропланшет з покриттям антиферитинових мишачих антитіл - Розбірні лунки - Готові до 
використання.  
Зміст: один 96-лунковий (12x8) покритий моноклональним антитілом мікропланшет у закритому пакеті з 
осушувачем.  
Зберігання: Зберігати в холодильнику при 2-8 ° C  
Стабільність: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 

2. Концентрат ферменту-кон'югату ENZCONJ CONC (X50) вимагає підготовки  
Зміст: Кон’югат моноклонального антитіла-HRP анти-феритину в білковому буфері з нертутним 
консервантом.  
Об’єм: 600 мкл / флакон  
Зберігання: Зберігати в холодильнику при 2-8 ° C  
Стабільність: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 
 Підготовка: перед використанням розведіть 1:50 у буфері для аналізу (наприклад, 40 мкл HRP у 2 мл 
буфера для аналізу). Якщо цілий планшет буде використаний, слід використовувати розведений 480 мкл 
HRP у 24 мл пробного буфера. Видаліть все, що залишилось. 

3. CAL A - F Стандарти / Калібратори - готові до використання.  
Зміст: Шість флаконів, що містять феритин у білковому буфері з нертутним консервантом. Готується до 
додавання буфера з додаванням певної кількості феритину. Калібровано згідно Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), третя IS 94/572. * Нижче наведено приблизні концентрації. Точні концентрації 
див. На етикетках флаконів.  
Калібратор           Концентрація    Об’єм 
Калібратор A  0 нг / мл  2,0 мл  
Калібратор В  10 нг / мл  0,5 мл 
Калібратор С  50 нг / мл  0,5 мл  
Калібратор D  150 нг / мл 0,5 мл 
 Калібратор Е  400 нг / мл  0,5 мл  
Калібратор F  800 нг / мл  0,5 мл 
 Зберігання: Зберігати в холодильнику при 2-8 ° C Стабільність: 12 місяців у нерозкритих флаконах або як 
зазначено на етикетці. Після відкриття стандарти повинні бути використовується протягом 14 днів або в 
розподілі та зберігаються в замороженому вигляді. Уникайте циклів багаторазового заморожування та 
розморожування . 

4. Контролі низький та високий - готові до використання. 

Зміст: Два флакони, що містять феритин у білковому буфері з не ртутним консервантом. 
Готується шляхом додавання буфера з додаванням певної кількості феритину. Зверніться до етикеток флаконів 
для прийнятного діапазону. 
Об'єм: 0,5 мл / флакон 
Зберігання: Зберігати в холодильнику при 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців у нерозкритому флаконі або як зазначено на етикетці. Після відкриття контролі 
повинні використовуватися протягом 14 днів або розподіляються в аліквотах і зберігаються замороженими. 
Уникайте циклів багаторазового заморожування та розморожування.  
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5. Концентрат промивного буфера WASHBUF концентрат - (X10) Потрібна підготовка 
Зміст: одна пляшка, що містить буфер з неіонним миючим засобом та не ртутним консервантом. 
Об'єм: 50 мл / пляшка 
Зберігання: Зберігати в холодильнику при 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 
Підготовка: перед використанням розвести 1:10 у дистильованій або дейонізованій воді. Якщо потрібно 
використовувати цілий планшет, розбавте 50 мл концентрату промивного буфера в 450 мл води. 

 
6. Буфер аналізу - готовий до використання. 
Зміст: одна пляшка, що містить буфер на основі білка з не ртутним консервантом. 
Обсяг: 25 мл / пляшка 
Зберігання: Зберігати в холодильнику при 2-8 ° C 
Стійкість: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 

7. TMБ   Субстрат - готовий до використання. 
Зміст: одна пляшка, що містить тетраметилбензидин та перекис водню у не-DMF або DMSO містячому буфері. 
Об'єм: 16 мл / пляшка 
Зберігання: Зберігати в холодильнику при 2-8 ° C 
Стійкість: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 

 
8. Стоп - розчин TMБ  - готовий до використання. 
Зміст: одна пляшка, що містить 1 М сірчаної кислоти. 
Об'єм: 6 мл / пляшка 
Зберігання: Зберігати в холодильнику при 2-8 ° C 
Стійкість: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
Попередня обробка зразка: немає. 
Перед використанням усі реактиви повинні досягти кімнатної температури. Калібратори, контролі та зразки 
аналізуються у двох примірниках. Після того, як процедуру було розпочато, усі кроки слід виконати без 
переривання. 
1. Приготуйте робочі розчини кон’югату анти-феритин-HRP та промивний буфер. 
2. Видаліть необхідну кількість стріпів лунок. Повторно закрийте пакет і поверніть невикористані стріпи в 
холодильник. 
3. Прокапайте 20 мкл кожного калібратора, контролю та зразків у відповідні марковані лунки в дублікатах. 
4. Піпетуйте 200 мкл робочого розчину кон’югату в кожну лунку (ми рекомендуємо використовувати 
багатоканальну піпетку). 
5. Інкубуйте на орбітальному шейкері (приблизно 600 об / хв) або лінійному шейкері (приблизно 200 об / хв) 
протягом 30 хвилин при кімнатній температурі. 
6. Промийте лунки 5 разів по 300 мкл розведеного промивного буфера на лунку і щільно постукайте 
планшетом об абсорбуючий папір для забезпечення сухості. (Рекомендується використання вошера). 
7. Піпетуйте 150 мкл субстрату ТМБ у кожну лунку через певні проміжки часу. 
8. Інкубуйте на орбітальному шейкері (приблизно 600 об / хв) або лінійному шейкері (приблизно 200 об / хв) 
протягом 10-15 хвилин при 
кімнатній температурі (або до тих пір, поки калібратор F не набуде темно-синього кольору для бажаної OГ). 
9. Піпетуйте 50 мкл стоп розчину в кожну лунку з тими ж інтервалами, що й на етапі 7. 
10. Прочитайте планшет на рідері мікропланшетів при 450 нм протягом 20 хвилин після додавання стоп 
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розчину. 
* Якщо OГ перевищує верхню межу виявлення або якщо фільтр 450 нм недоступний, фільтр 405 або 415 нм 
можуть бути замінені. Оптичні густини будуть нижчими, однак це не вплине на результати зразків пацієнта / 
контролів. 

РОЗРАХУНКИ 
1. Обчисліть середню оптичну густину кожного дубліката калібратора. 
2. Обчисліть середню оптичну густину кожного невідомого дубліката. 
3. Відніміть середнє значення поглинання калібратора “0” від середнього значення абсорбції калібраторів, 
контролів та зразків сироватки. 
4. Накресліть калібрувальну криву на папері з журналом із середньою оптичною густиною на осі Y та 
концентрації калібратора на осі X. Якщо програмне забезпечення для імуноаналізу використовується, 
рекомендується 4-параметрична або 5-параметрична крива. 
5. Зчитуйте значення невідомих безпосередньо з кривої калібратора. 
6. Якщо показник зразка перевищує 800 нг / мл, розбавте його калібратором А у розведенні більше 1: 8. 
Отриманий результат слід помножити на коефіцієнт розведення. 
ТИПОВІ ТАБЛИЧНІ ДАНІ  
Дані тільки для прикладу. Не використовуйте для обчислення результатів.  

Калібратор Середня ОГ Значення (нг/мл) 
A 0,045 0 
B 0,288 10 
C 0,951 50 
D 1,745 150 
E 2,365 400 
F 2,537 800 
невідоме 1,210 74,0 

 
Типова калібрувальна крива. 
Тільки для прикладу. Не використовувати для обчислення результатів. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
ЧУТЛИВІСТЬ 
Межа визначення (LoD) була визначена на основі аналізу 40 зразків бланку та зразку низького значення. 
LoD = 0,44 нг / мл. 
ТОЧНІСТЬ  в аналізі 
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Три зразки аналізували по десять разів на одній і тій же калібрувальній кривій. Результати (у нг / мл)  
наведені в таблиці нижче : 

зразок середнє СВ CV% 
1 172,21 6,69 3,9 
2 417,23 34,18 8,2 
3 923,89 91,20 9,9 

 

ТОЧНІСТЬ між аналізами 
Три зразки аналізували десять разів протягом чотирьох тижнів. Результати (у нг / мл) наведені в таблиці 
нижче 

зразок середнє СВ CV% 
1 92,12 6,53 7,1 
2 322,73 8,14 2,5 
3 1704,63 67,01 3,9 

 

ВІДНОВЛЕННЯ 
Збагачені зразки готували шляхом додавання визначених кількостей феритину до трьох зразків сироватки 
пацієнта. 
Результати (у нг / мл) наведені нижче в таблиці: 

зразок Спостерігаємий 
результат 

Очікуваний 
результат 

Відновлення % 

1 незбагачений 
+375 
+750 
+1500 

63.73 
415.25 
780.68 
1266.70 

- 
438.73 
813.73 
1563.73 

- 
94.7 
95.9 
81.0 

2 незбагачений 
+375 
+750 
+1500 

69.00 
442.97 
836.26 
1326.73 

- 
444.00 
819.00 
1569.00 

- 
99.8 
102.1 
84.6 

3 незбагачений 
+375 
+750 
+1500 

137.64 
484.96 
955.72 
1463.27 

- 
512.64 
887.64 
1637.64 

- 
94.6 
107.7 
89.4 
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ЛІНІЙНІСТЬ 
Три зразки сироватки пацієнта розбавляли калібратором А. Результати (у нг / мл) наведені в таблиці нижче: 

зразок Спостерігаємий 
результат 

Очікуваний 
результат 

Відновлення 
% 

1 
1:2 
1:8 
1:16 

348.50 
185.41 
100.96 
49.74 
23.79 

- 
174.25 
87.13 
43.56 
21.78 

- 
106.4 
115.9 
114.2 
109.2 

2 
1:2 
1:8 
1:16 

810.22 
376.80 
196.93 
105.08 
45.10 

- 
405.11 
202.56 
101.28 
50.64 

- 
93.0 
97.2 
103.8 
89.1 

3 
1:2 
1:8 
1:16 

1733.54 
873.38 
409.42 
192.05 
110.62 

- 
866.77 
433.38 
216.69 
108.35 

- 
100.8 
95.5 
88.6 
102.1 

 

ПОРІВНЯННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Комплект ІФА для феритину (х) порівнювали з набором РІА з конкурентним покриттям для пробірок (у). 

 Порівняння 29 зразків сироватки дали наступні результати лінійної регресії: 
y = 1,03 x - 20,12 
R2 = 0,97 

ОЧІКОВАНІ НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ 
Що стосується всіх клінічних досліджень, кожна лабораторія повинна збирати дані та встановлювати 
власний діапазон очікуваних показників нормальних значень. 

група Діапазон (нг/мл) 
Здорові нормальні чоловіки та жінки 25-283 
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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. 
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