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1. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 

Імуноферментний аналіз для прямого кількісного визначення гормону росту людини в сироватці 
людини. Тільки для діагностики in vitro. 

ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Принцип наступного імуноферментного аналізу відповідає типовому одноетапному захопленню або 
"сендвіч" типу аналізу. Аналіз використовує два високоспецифічні моноклональні антитіла: 
Моноклональне антитіло, специфічне для hGH, іммобілізоване на мікропланшеті та інше 
моноклональне антитіло, специфічне для іншої області hGH кон'югується з пероксидазою хрону 
(HRP). hGH з зразка та стандартів дозволяють одночасно зв'язуватися з пластиною та кон'югатом HRP. 
Етапи миття та декантації видаляє будь-який незв'язаний HRP-кон'югат. Після етапу промивання 
додають ферментний субстрат. Ферментативна реакція припиняється додаванням стоп-розчину. 
Поглинання вимірюється на рідері мікропланшетів. Інтенсивність забарвлення, утвореного 
ферментативною реакцією, прямо пропорційна концентрації hGH у зразку. Набір стандартів 
використовується для побудови стандартної кривої, з якої кількість hGH у зразках та контролях 
можна безпосередньо прочитати. 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
Людський гормон росту (hGH) - це поліпептид із 191 амінокислот, секретованих клітинами соматрофа 
передньої долі гіпофізу. Гормон росту, головним чином, є регулятором росту організму та його 
метаболічним впливом насамперед анаболічним . Деякі з його ефектів включають сприяння 
збереженню білка за рахунок його участі в широкому спектрі механізмів синтезу білка, підвищення 
транспорту глюкози та полегшення глікогену зберігання. Крім того, він індукує вивільнення 
соматомединів (інсуліноподібних факторів росту), що надалі опосередковують каскад дій, що 
сприяють зростанню. 
Вимірювання ХГЧ представляє насамперед інтерес для діагностики та лікування різних форм 
зменшених секрецій ХГЧ. Гіпосекреція ХГЧ у дітей призводить до затримки росту, і гіперсекреція 
призводить  до гігантизму у дітей та акромегалії у дорослих. 
Секреція ХГЧ змінюється протягом дня під впливом складних нейрогенних, метаболічних та 
гормональних контролів. Через пульсаційний характер вивільнення hGH часто неточно визначити 
референтний діапазон і стан на основі одиничних вимірювань сироватки. Для більш надійного  
діагностування порушень секреції ХГЧ  застосовуються динамічні тести, в яких рівень  hGH у сироватці 
крові вимірюється протягом наступного періоду пригнічення або стимуляції секреції hGH. 

ПРОЦЕДУРНІ ЗАПЕРЕДЖЕННЯ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
1. Користувачі повинні мати глибоке розуміння цього протоколу для успішного використання цього 
набору. Надійне виконання буде досягнуто лише суворим і ретельним дотриманням наданих 
інструкцій. 
2. Контрольні матеріали або сироваткові пули повинні бути включені в кожен цикл на високому та 
низькому рівні для оцінки надійності результатів. 
3. Коли використання води визначене для розведення або відновлення, використовуйте 
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дейонізовану або дистильовану воду. 
4. Щоб зменшити вплив потенційно шкідливих речовин, під час поводження з реагентами набору та 
людськими  зразками слід носити рукавички. 
 
5. Усі реагенти та зразки набору потрібно довести до кімнатної температури і обережно, але 
ретельно перемішати перед використанням. Уникайте повторного заморожування та відтавання 
реагентів та зразків. 
6. Калібраторну криву необхідно встановити для кожного прогону. 
7. Контролі повинні включатися в кожен пробіг і входити в встановлені межі довіри. 
8. Неправильні процедурніт техніки, неточне піпетування, неповна промивка, а також неправильне 
зберігання реагенту  може бути вказано, коли значення аналізу для контролів не відображають 
встановлені діапазони. 
9. Під час читання мікропланшета наявність бульбашок у лунках впливатиме на оптичну густину (ОГ). 
Ретельно видаліть бульбашки перед виконанням кроку читання. 
10. Розчин субстрату (ТМБ) чутливий до світла і при належному зберіганні повинен залишатися 
безбарвним. 
На нестабільність чи забруднення може вказувати розвиток синього кольору, в такому випадку - це 
не слід використовувати. 
11. Під час дозування субстрату та стоп-розчину не використовуйте піпетки, в яких ці рідини будуть 
вступати в контакт 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 різні кількості партій компонентів набору в рамках тесту і не використовуйте жодних 
компонентів за  межами терміну придатності, надрукованому на етикетці. 
14. Комплектуючі реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи та утилізуватися відповідно 
до національних норм. 
 

ОБМЕЖЕННЯ 
1. Всі реагенти, що знаходяться в комплекті, калібруються для прямого визначення рівня hGH в 
сироватці людини. Набір не калібрується для визначення ХГЧ у слині, плазмі чи інших зразках 
людського чи тваринного походження. 
2. Не використовуйте сильно гемолізовану, грубо ліпемічну, жовтяничну або неправильно збережену 
сироватку. 
3. Будь-які зразки або контрольні сироватки, що містять азид або тимеросал, не сумісні з цим 
набором, як це можливо призводить до помилкових результатів. 
4. Для розведення будь-яких зразків із високою сироваткою крові може використовуватися тільки 
калібратор А. Застосування будь-якого іншого реагенту може призвести до помилкових результатів. 
5. Результати, отримані за допомогою цього набору, ніколи не повинні використовуватися як єдиний 
фундамент для клінічного діагнозу. Наприклад, виникнення гетерофільних антитіл у пацієнтів, які 
регулярно контактують з тваринами чи тваринними продуктами можуть викликати втручання в 
імунологічних тестах. Отже, клінічна діагностика повинна включати всі аспекти фона пацієнта, 
включаючи частоту впливу тварини / продуктів, якщо підозрюються помилкові результати. 
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6. Деякі люди можуть мати антитіла до білка миші, які, можливо, можуть втручатися в цей аналіз. 
Тому результати будь-яких пацієнтів, які отримували препарати мишачих антитіл для 
діагнозу або терапії слід трактувати обережно. 

 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
ПОТЕНЦІАЛЬНИЙ БІОЛОГІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ МАТЕРІАЛ 
Сироватка людини, яка може бути використана при складанні стандартів та контролю, була 
випробувана та знайдена як така, що не реагує на поверхневий антиген гепатиту В, а також 
перевірена на наявність антитіл до  HCV та вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) і виявлено 
негативними. Жоден метод тестування не може запропонувати повну впевненість у відсутності ВІЛ, 
ВГС та вірусу гепатиту В або будь-яких інфекційних агентів. Реагенти слід вважати потенційною 
біологічно небезпечними і поводитися з тими ж запобіжними умовами, що і до будь-якого зразка 
крові. 

 
ХІМІЧНІ НЕБЕЗПЕКИ 
Уникайте контакту з реагентами, що містять TMБ, перекис водню та сірчану кислоту. При контакті з 
будь-яким із цих реактивів промити великою кількістю води. TMБ є підозрюваним канцерогеном. 

 
ЗАБІР ТА ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ 
Приблизно 0,1 мл сироватки потрібно на кожне визначення дубліката. Зберіть 4-5 мл крові в 
відповідно промарковану пробірку і дайте їй згорнутися. Відцентрифугуйте і обережно зніміть шар 
сироватки. Зберігати при 4 ° C протягом 24 годин або при -10 ° C або нижче, якщо аналізи потрібно 
робити пізніше. Розглядайте всі людські зразки, як можливі біологічно небезпечні матеріали, та 
вживайте відповідних запобіжних заходів при поводженні. 

 
СПЕЦИАЛЬНА ПІДГОТОВКА 
Цей аналіз є прямою системою; не потрібно проводити попередню обробку зразка. 

 
РЕАГЕНТИ ТА ОБЛАДНАННЯ НЕОБХІДНІ, але НЕ ПЕРЕДБАЧЕНІ 
1.Точні піпетки для дозування 25, 50, 100 та 300 мкл 
2. Одноразові наконечники піпетки 
3. Дистильована або дейонізована вода 
4. Орбітальний шейкер (600 об / хв) (наприклад, EAS 2/4, SLT) або лінійний шейкер (200 об / хв) 
5. Рідер мікропланшетів з фільтром, встановленим на 450 нм і верхньою межею OГ на рівні 3,0 або 
більше (див. крок 10 процедури аналізу). 

НАДАНІ РЕАГЕНТИ 
1. MTP мікропланшет мишачий анти-hGH з покриттям антитіл - Розбірні лунки - готові до 
використання. 
Зміст: Один 96-лункхолодженим (12x8) моноклональними антитілами покритий мікропланшет, в 
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мішечку, що закривається, з осушувачем. 
Зберігання: Холодильник при 2-8 ° C / Стабільність: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 
2.Ферментнийкон'югат ENZCONJ CONC - концентрат (100 х) - вимагає підготовки 
Зміст: Кон'югат моноклональних антитіл-hGH антитіло-HRP у буфері на основі білка з не ртутним 
консервантом. 
Об'єм: 200 мкл / флакон 
Зберігання: Холодильник при 2-8 ° C / Стабільність: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 
Приготування: Перед застосуванням розвести 1: 100 в буфері для аналізу (наприклад, 20 мкл HRP в 2 
мл буфера для аналізу). Якщо весь планшет слід використовувати розведеним 120 мкл HRP у 12 мл 
буфера для аналізу. Видаліть всі надлишкові залишки. 
3. Стандарти Кал A - F / Калібратори - готові до використання. 
Зміст: Шість флаконів, що містять hGH в буфері на основі сироватки, не містить ртутного консерванту. 
Готують за допомогою збагаченої сироватки із визначеною кількістю hGH. 
Каліброване проти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) 1-го IS 80/505. 
* Нижче наведено приблизні концентрації, будь ласка, зверніться до етикеток на флаконах для 
точних концентрацій. 

калібратор концентрація Об’єм/флакон 
Калібратор А  0 нг/мл 2,0 мл 
Калібратор В 10 нг/мл 0,5 мл 
Калібратор С 25 нг/мл 0,5 мл 
Калібратор Д 100 нг/мл 0,5 мл 
Калібратор Е 400 нг/мл 0,5 мл 
Калібратор F 2000 нг/мл 0,5 мл 

 

Зберігання: охолодженим при 2-8 ° C 
Стабільність: 12 місяців у відкритих флаконах або як зазначено на етикетці. Після відкриття стандарти 
повинні бути використані протягом 14 днів або аліквотовані та зберігаються замороженим. Уникайте 
декількох циклів заморожування та відтавання. 

 
4. КОНТРОЛЬ НИЗЬКИЙ та КОНТРОЛЬ ВИСОКИЙ - готові до використання. 
Зміст: Два флакони, що містять hGH, в буфері на основі сироватко - базованого буферу з 
консерватором без ртуті. Підготовлено шляхом збагачення сироватки з визначеними кількостями 
hGH. Допустимий діапазон див. на етикетці на флаконі. 
Об'єм: 0,5 мл / флакон 
Зберігання: Холодильник при 2-8 ° C / Стабільність: 12 місяців у відкритому флаконі або як зазначено 
на етикетці. 
Після відкриття контроль повинен бути використаний протягом 14 днів або його аліквотувати та 
зберігати замороженим. Уникайте кількох циклів заморожування та відтавання. 
5. Концентрат буфера для промивки WASHBUF CONC - (10x) Потрібна підготовка 
Зміст: Одна пляшка, що містить буфер з неіонним миючим засобом і консерватором без ртуті. 
Об'єм: 50 мл / флакон 
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Зберігання: охолодженим  при 2-8 ° C / Стабільність: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 
Приготування: перед використанням розвести 1:10 у дистильованій або деіонізованій воді. Якщо 
весь планшет потрібно використовувати розбавити 50 мл концентрату промивного буфера в 450 мл 
води. 

6. Буфер для аналізу ASSAYBUF - готовий до використання. 
Зміст: Одна пляшка, що містить буфер на основі білка з консерватором без ртуті. 
Об'єм: 15 мл / флакон 
Зберігання:охолодженим при 2-8 ° C / Стабільність: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 

7. TMB SUBS TMБ субстрат - готовий до використання. 
Зміст: Одна пляшка, що містить тетраметилбензидин та перекис водню в буфері, що не містить DMF 
або DMSO. 
Об'єм: 16 мл / флакон 
Зберігання: Холодильник при 2-8 ° C / Стабільність: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 
 

8. Стоп розчин TMB STOP - готовий до використання. 
Зміст: Одна пляшка, що містить 1М сірчаної кислоти. 
Об'єм: 6 мл / флакон 
Зберігання: Холодильник при 2-8 ° C / Стабільність: 12 місяців або як зазначено на етикетці. 

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
Попередня обробка зразка: Немає. 
Всі реагенти повинні досягати кімнатної температури перед використанням. Калібратори, контролі та 
зразки повинні бути проаналізовані у двох примірниках. Після запуску процедури всі кроки повинні 
бути завершені без переривання. 
1. Приготуйте робочі розчини кон'югату анти hGH-HRP та буфера промивання. 
2. Перемістити необхідну кількість стріпів мікролунок. Повторно помістіть пакет і поверніть усі 
невикористані стріпи до холодильнику. 
3. Піпетувати 25 мкл кожного калібратора, контролю та зразка у відповідні лунки у двох примірниках. 
4. Піпетуйте 100 мкл розведеного ферментного кон'югату в кожну лунку (рекомендуємо 
використовувати багатоканальну піпетку). 
5. Інкубуйте 60 хв при КТ (18-25 ° С) на орбітальному шейкері (приблизно 600 об / хв) або лінійному 
шейкері (200 об / хв). 
6. Промийте лунки 3 рази 300 мкл розведеного промивного буфера на лунку і щільно натисніть 
планшетом на абсорбентний папір для забезпечення його сухості (рекомендується використовувати 
вошер). 
7. Піпетуйте по 100 мкл субстрату ТМБ в кожну лунку з часовими інтервалами. 
8. Інкубуйте 10-15 хв при КТ (18-25 ° С) на орбітальному шейкері (приблизно 600 об / хв) або 
лінійному шейкері (приблизно 200 об / хв) або поки калібратор F не набуде темно-синього кольору 
для потрібної ОГ. 
9. Піпетувати 50 мкл стоп розчину в кожну лунку з тими ж часовими інтервалами, що і на етапі 7. 
10. Прочитайте пластину на рідері мікропланшетів на 450 нм протягом 20 хвилин після додавання 
стоп розчину. 
* Якщо OГ перевищує верхню межу виявлення або якщо фільтр 450 нм недоступний, 405 або 415 нм 
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фільтр може бути заміщений. Оптична густина буде нижчою, однак це не вплине на результати 
пацієнта / контрольні зразки. 
 
РОЗРАХУНКИ 
1. Обчисліть середню оптичну густину кожного дубліката калібратора. 
2. Обчисліть середню оптичну густину кожного невідомого дубліката. 
3. Відняти середнє значення поглинання калібратора "0" від середніх значень поглинання 
калібраторів, контролів та зразків сироватки. 
4. Накресліть калібрувальну криву на логарифмічному папері із середніми оптичними густинами на 
осі Y та концентрацією калібратора на осі X. Якщо використовується програмне забезпечення 
імуноаналіза, 4-параметр або 5-параметрична крива рекомендується. 
5. Прочитайте значення невідомих безпосередньо з кривої калібратора. 
6. Якщо зразок читається як більший ніж  50 нг / мл, тоді розбавте його калібратором А при 
розведенні не більше 1:10. Отриманий результат слід помножити на коефіцієнт розведення. 
 
ТИПИЧНІ ТАБУЛІРОВАНІ ДАНІ 
Тільки вибіркові дані Не використовуйте для обчислення результатів. 
Калібратор Середня ОГ Значення (нг/мл) 
A 0,073 0 
B 0,159 1 
C 0,577 5 
D 1,006 10 
E 2,015 25 
F 2,791 50 
невідомий 0,555 5,0 

 
ТИПОВА КАЛІБРУВАЛЬНА КРИВА 
 Крива зразка. Не використовуйте для обчислення результатів 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ 
ЧУТЛИВІСТЬ 
Нижня межа виявлення обчислюється із стандартної кривої шляхом визначення результуючої 
концентрації середньої ОГ Калібратору А (на основі 10 повторних аналізів) плюс 2 СВ. 
Тому чутливість до гормону росту ІФА становить 0,2 нг / мл. 
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СПЕЦИФІЧНІСТЬ (ПЕРЕКРЕСНА РЕАКТИВНІСТЬ) 
Специфічність ІФА гормону росту визначали шляхом вимірювання спостережуваного значення hGH 
калібратора А збагаченого різного рівня пролактином. 
Субстанція Концентрація діапазон 

(нг/мл) 
Спостережене значення 
(нг/мл) 

Пролактин 
Каліброване проти 
ХТО 3-й - 84/500 

50 Не визначено 
100 Не визначено 
500 Не визначено 
1000 Не визначено 

 
ТОЧНІСТЬ В АНАЛІЗІ 
Три зразки аналізували по десять разів на одній кривій калібратора. Результати (у нг / мл) є 
наведені нижче: 
зразок середнє СВ CV % 
1 1,46 0,09 5,8 
2 12,33 0,68 5,5 
3 41,87 0,97 2,3 

 
В аналізі точність 
Три зразки аналізували десять разів протягом чотирьох тижнів. Результати (у нг / мл) відображаються 
в таблиці нижче: 
зразок середнє СВ CV % 
1 2,95 0,27 9,0 
2 19,29 0,86 4,4 
3 36,06 1,72 4,7 

 
ВІДНОВЛЕННЯ 
Збагачені зразки готували додаванням визначених кількостей hGH до трьох зразків сироватки 
пацієнта. Результати (у нг / мл) наведені нижче: 
зразок Спостерігає мий 

результат 
Очікуваний 
результат 

Відновлення, % 

1 незбагачений 
+1,0 
+5,0 
+50 

НВ 
0,96 
5,6 
49 

- 
1,0 
5,0 
50 

- 
96,0 
112,0 
98,0 

2 незбагачений 
+1,0 
+5,0 
+50 

0,7 
1,5 
6,6 
53 

- 
1,7 
5,7 
50,7 

- 
88,2 
115,8 
104,5 

3 незбагачений 
+1,0 
+5,0 
+50 

1,0 
1,7 
6,8 
48,8 

- 
2,0 
6,0 
51 

- 
85,0 
113,3 
95,7 
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ЛІНІЙНІСТЬ 
Три зразки сироватки пацієнтів були розведені калібратором А. Результати (у нг / мл) наведені 
нижче: 
зразок Спостерігаємий 

результат 
Очікуваний 
результат 

Відновлення % 

1 
1:2 
1:5 
1:10 

6,44 
3,12 
1,15 
0,59 

- 
3,22 
1,29 
0,64 

- 
96,9 
89,1 
92,2 

2 
1:2 
1:5 
1:10 

16,60 
7,97 
2,82 
1,59 

- 
8,30 
3,32 
1,66 

- 
96,0 
84,9 
95,8 

3 
1:2 
1:5 
1:10 

33,00 
16 
6,4 
3,3 

- 
16,5 
6,6 
3,3 

- 
97,0 
97,0 
100,0 

 
ВПЛИВ ВИСОКОЇ ДОЗИ 
Набір ІФА прямий hGH не демонстрував жодного ефекту гака у високих дозах. 
 
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Що стосується всіх клінічних аналізів, кожна лабораторія повинна збирати дані та встановлювати 
власний діапазон очікуваних значень. 
 
 

Група кількість 95% довірчий діапазон 
Чоловіки 120 НВ-3,7 
Жінки перед-менопауза 120 НВ-8,71 
Жінки пост-менопауза 120 НВ-3,09 
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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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