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TMB STOP 

TMB SUBS 

CONC SAMPLEDIL 

CAL A-E 

ENZCONJ 

MTP 

1. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Імуноферментний аналіз для кількісного високочутливого визначення С-реактивного білка в 
сироватці та плазмі людини.  
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  ТА ПОЯСНЕННЯ 
 С-реактивний білок (СРБ) - це білок гострої фази, що виробляється виключно в печінці. 
Інтерлейкін-6 є посередником синтезу гепатоцитами СРБ, пентамеру приблизно 120 000 Дальтон. 
CРБ присутній у сироватці крові нормальних людей у концентраціях до 5 мг / л. Серія 
проспективних досліджень забезпечує узгоджені дані, що підтверджують, що незначне підвищення 
базових рівнів СРБ серед, здавалося б, здорових людей асоціюється з вищим довгостроковим 
ризиком майбутніх серцево-судинних подій. Ця прогностична здатність СРБ не залежить від 
традиційних серцево-судинних факторів ризику і пропонує прогностичну перевагу перед 
вимірюванням лише ліпідів. Маркери запалення, особливо високочутливий СРБ, можуть 
допомогти визначити тих, хто найбільше виграє від цього фармакологічного втручання. 
Високочутливий ЦРБ - це новий та еволюціонуючий біомаркер, який забезпечує найбільш 
корисний індикатор прогнозу для подальших серцево-судинних подій. Цей тест не повинен 
використовуватися для оцінки гострого запалення, але повинен бути призначений для оцінки 
ризику ССЗ (серцево-судинних захворювань) у, здавалося б, здорових людей, які не перенесли 
нещодавно інфекцію чи іншу серйозну хворобу. Для оцінки гострого запалення можна 
використовувати IBL-International СРБ ІФА (EU59131).  
 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ  
Мікротитрувальні стріпи, покриті антитілами до СРБ, інкубують з розведеними стандартними 
сироватками та зразками пацієнтів. На цьому етапі інкубації CРБ специфічно зв’язується з 
лунками. Після видалення незв’язаних сироваткових білків процедурою промивання комплекс 
антиген-антитіло в кожній лунці виявляється за допомогою специфічних кон’югованих з 
пероксидазою антитіл. Після видалення незв'язаного кон'югату стріпи інкубують з розчином 
хромогену, що містить тетраметилбензидин та перекис водню: синій колір розвивається 
пропорційно кількості імунокомплексу, зв'язаного з лунками стріпів. Ферментативну реакцію 
зупиняють додаванням 0,5М H2SO4 і визначають значення поглинання при 450 нм. Стандартна 
крива отримується шляхом побудови графіків значень поглинання проти відповідних стандартних 
значень. Концентрація СРБ у зразках пацієнтів визначається інтерполяцією зі стандартної кривої. 

1. РЕАГЕНТИ 
1. Мікропланшет с покриттям 
12 x 8-луночні стріпи з покриттям із моноклональних антитіл до СРБ людини 
2. Кон’югат 
1 флакон, що містить кон’юговані з пероксидазою моноклональні антитіла до СРБ  людини (12 
мл). Містить протимікробні засоби та інертний  ервоний барвник  . 
3. Стандарт сироватка 
5 флаконів, кожен з яких містить 1/10 попередньо розведених 
стандартних розчинів СРБ (0,2 мл): 0 - 0,4 - 1 - 5 - 10 мкг / мл. Калібрується за першим міжнародним 
стандартом NIBSC, 85/506. Містять 0,09% NaN3. 
4. Розчинник буфера зразків 
1 флакон, що містить 40 мл буфера для розведення 5 разів концентрованого. Містить 0,09% 
NaN3 та інертний зелений барвник  
5. Хромогенний розчин 
1 флакон, що містить 15 мл розчину, що містить H2O2 і тетраметилбензидин  
6. TMБ СТОП Розчин 
1 флакон, що містить 12 мл 0,5 М  H2SO4 
7. Промивний розчин 
1 флакон, що містить  50 мл 20 x концентрований миючий розчин, забуферений фосфатом 

WASHBUF  CONC 
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5.ПОТРІБНІ МАТЕРІАЛИ, АЛЕ НЕ НАДАНІ 
1. Точні мікропіпетки та стандартні лабораторні піпетки.  
2. Чистий стандартний лабораторний об'ємний посуд.  
3. Очистіть скляні або пластикові пробірки для розведення зразків.  
4. Рідер мікропланшетів, здатний вимірювати поглинання при 450 нм  
 
6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ  
1. Лише для діагностики in vitro. 
2. Компоненти крові людини, що використовуються для приготування стандартних сироваток, були 
протестовані та виявлено нереактивними щодо поверхневого антигену гепатиту В та ВІЛ I. Оскільки 
жоден відомий метод ніколи не може дати повних гарантій того, що продукти, отримані з крові 
людини, не передаватимуть гепатит або інші вірусні інфекції, рекомендується обробляти ці 
стандартні сироватки точно так само, як і потенційно інфекційний матеріал. Утилізуйте зразки 
пацієнтів та всі матеріали, що використовуються для проведення цього тесту, так, ніби вони містять 
інфекційні агенти. 
3. Не змішуйте реагенти або мікросхеми з покриттям із наборів з різними партійними номерами. 
4. Розчин хромогену містить небезпечний інгредієнт N-метил-2-піролідон у концентрації > 0,3%. Він 
класифікується як токсичний засіб для розмноження категорії 1B. Застосовуються такі положення 
щодо небезпеки: H360D: Може завдати шкоди ненародженій дитині. Застосовуються наступні 
запобіжні заходи: P280: Одягати захисні рукавички / захисний одяг / захист для очей / захист 
обличчя. P308 + P313: У разі впливу або занепокоєння: Зверніться за медичною консультацією / 
допомогою. 
 5. Деякі компоненти набору містять азид натрію як консервант. Для запобігання утворенню 
потенційно вибухонебезпечних азидів металів у лабораторних трубопроводах після промивання цих 
розчинів ретельно промивайте зливи. 
 
 7. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ  
1. Зберігати при температурі 2-8 ° C.  
2. Зберігайте мікротрітер-стрічки в оригінальній упаковці з осушувачем, поки не будуть використані 
всі стріпи.  
3. Ніколи не використовуйте будь-які компоненти комплекту після закінчення терміну придатності.  
 
8. ЗБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ  
У цьому аналізі можуть використовуватися сироватка та плазма людини. Видаліть сироватку зі 
згустку якомога швидше, щоб уникнути гемолізу. Ліпемічні та / або гемолізовані зразки можуть 
спричинити хибні результати. Перенесіть сироватку в чисту пробірку для зберігання. Зразки можна 
зберігати при температурі 2-8 ° C протягом декількох днів або зберігати замороженими протягом 
більш тривалого періоду часу. Уникайте повторного заморожування та розморожування. 
 
9. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 9.1. Загальні зауваження 
 1. Використовуйте окремий одноразовий наконечник для кожної передачі зразка, щоб уникнути 
перехресного забруднення.  
2. Перед використанням всім реагентам слід дозволити нагрітися до кімнатної температури. Всі 
реагенти слід змішувати без піноутворення.  
3. Після того, як аналіз розпочато, усі етапи слід виконувати без перерви.  
4. Абсорбція - це функція часу інкубації та температури. Тому розмір пробного циклу повинен бути 
обмежений. Пропонується запускати не більше 20 зразків пацієнтів з одним набором еталонних 
стандартів у двох примірниках. 
 5. Якщо використовується вошер ІФА, може знадобитися адаптація етапу миття для отримання 
оптимальних результатів. 
9.2. Відновлення реагентів  
Промивний розчин: Розведіть 50 мл концентрованого промивного розчину до 1000 мл 
дистильованою водою. Відновлений розчин можна зберігати принаймні 1 місяць, зберігати при 
температурі 2–8 ° C. При більш високих температурах концентрований промивний розчин може 
виглядати мутним, не впливаючи на його ефективність. При розведенні розчин буде прозорим. 
 Розчинник зразку: Розведіть 40 мл концентрованого розчинника зразка до 200 мл дистильованою 
водою. Відновлений розчин можна зберігати принаймні 3 місяці або до тих пір, поки розчин 
залишається прозорим. Зберігати при температурі 2–8 ° C. 
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9.3. Процедура аналізу  
1. 10 х попередньо розведених стандартних сироваток розводять 1: 100 наступним чином: піпетують 
по 10 мкл кожного калібратора в окремі скляні або пластикові пробірки для розведення. Додайте 990 
мкл розведеного розчинника зразка і обережно перемішайте. 
 2. Зразки пацієнта розводять у співвідношенні 1: 1000 у два послідовних етапи: піпетуютьпо 10 мкл 
кожної проби пацієнта в окремі скляні або пластикові пробірки для розведення та додають 990 мкл 
розведеного розчинника зразка. Ретельно перемішайте. Додайте 450 мкл розведеного розчинника 
зразка до 50 мкл цих 100 разів попередньо розведених зразків. Ретельно перемішайте. 
Попередження: не зберігайте розведені зразки більше 8 годин.  
3. Піпетуйте 100 мкл розведених калібраторів та зразків у кожну пару сусідніх лунок. 
 4. Інкубуйте накриті стріпи мікропланшета  протягом 30 ± 2 хв при кімнатній температурі. 
 5. Промийте мікропланшет три рази промивним розчином. Це можна виконати за допомогою 
відповідного вошера для мікропланшетів або жваво витрусивши вміст стріпів і зануривши їх у 
миючий розчин. На третьому етапі миючий розчин залишають у стріпах на 2-3 хв. Змінюйте миючий 
розчин для кожного циклу. Нарешті спорожніть  стріпи мікропланшету та видаліть зайву рідину, 
промокаючи перевернуті стріпи на адсорбуючому папері. 
6. Додайте 100 мкл кон’югованого розчину та інкубуйте покриті стріпи мікропланшетупротягом 30 ± 2 
хв при кімнатній температурі.  
7. Повторіть процедуру промивання, як описано в 5.  
8. Додайте 100 мкл розчину хромогену в кожну лунку. 
 9. Інкубуйте 10 ± 2 хв при кімнатній температурі. На цьому етапі уникайте впливу світла. 
10. Додайте 50 мкл стоп розчину в кожну лунку. 
11. Визначте поглинання кожної лунки при 450 нм протягом 30 хв після додавання кислоти. 
 
10. РЕЗУЛЬТАТИ  
Середнє значення поглинання кожного калібратора наноситься на графік щодо відповідного 
значення СРБ і будується найкраща калібрувальна крива (наприклад, log / linear). Використовуйте 
середню поглинання кожного зразка пацієнта, отриманого в методі високочутливого ІФА CРБ, щоб 
визначити відповідне значення простою інтерполяцією з кривої. Залежно від досвіду та / або 
наявності можливостей комп'ютера можуть застосовуватися інші методи обробки даних. 
 
 11. ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
 Самі результати не повинні бути єдиною причиною будь-яких терапевтичних наслідків. Вони повинні 
співвідноситися з іншими клінічними спостереженнями та діагностичними тестами. Приклад типового 
О.Д. значення: 

Калібратор  
Мкг/мл O.Г. 

0 0.015 
0.4 0.112 

1 0.354 
5 1.370 

10 1.954 
 

10.1. Нормальні значення: 
 
Зразки сироватки та плазми від 360 здорових донорів тестували за допомогою високочутливого ІФА 
IBL СРБ, було виявлено наступний розподіл рівнів СРБ 
 

Концентрація 
діапазон CРБ 
мкг/мл 

Кількість донорів 

≤ 1.0 187 
1-2.9 118 
3-10 44 
10 11 
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10.2. Інтерпретація результатів 

 Наступні критерії зазвичай зустрічаються в літературі щодо зв'язку між значеннями СРБ та ризиком 
розвитку ССЗ. 

 Значення СРБ <1,0 мг / л = Низький ризик розвитку ССЗ  

Значення СРБ 1,0 - 2,9 мг / л = проміжний ризик для ССЗ 

 Значення СРБ> 3,0 мг / л = високий ризик ССЗ  
 
11. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
12.1. ТОЧНІСТЬ  

В аналізі (кількість = 
10) 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 

Середнє (мкг/мл) 0.36 1.55 6.15 
СВ (мкг/мл) 0.02 0.07 0.25 
% CV 6.9 4.3 4.1 

Між аналізами 
(кількість= 24) 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 

середнє (мкг/мл) 0.41 1.60 6.22 
СВ (мкг/мл) 0.026 0.093 0.39 
% CV 6.3 5.8 6.3 

13. СПЕЦИФІЧНІСТЬ  
13.1. Перехресна реактивність 
 ІФА високочутливий СРБ розпізнає природний та рекомбінантний СРБ людини. Не спостерігалась 
перехресна реакційна реакція з наступними факторами, приготовленими з концентрацією 1 мкг / мл у 
розчиннику зразка: пентраксин людини 2; пентраксин людини 3; мономерний CRP людини; Щур СРБ. 
 
 13.2. АНАЛІТИЧНА ЧУТЛИВІСТЬ  
Мінімальна виявляється концентрація становить приблизно 0,02 мкг / мл.  
 
14. ПРИДАТНІСТЬ ТЕСТУ 
 Наступні специфікації повинні бути виконані для кожного циклу, щоб бути дійсними:  
О.Г. значення для нульового калібратора: <0,080  
О.Г. значення для найвищого значення калібратора> 1.000  
Якщо одна із специфікацій не виконується, пробний запуск слід повторити.  
 
15. ВИРІШЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 
 У разі високого фонового сигналу промивання було недостатнім. Повторіть тест з більш енергійним 
промиванням (збільшена кількість циклів, час замочування). 
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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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