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1. ПЕРЕДБАЧУВАНЕ  ВИКОРИСТАННЯ 
Ферментний імуноферментний аналіз для кількісного визначення SHBG в людській 

сироватці та гепарині плазми. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
Статево-гормонозв'язувальний глобулін (SHBG) - β-глобулін, який специфічно зв'язує 

стероїдні гормони. Його молекулярна вага 86 кДа / моль. Основним місцем синтезу SHBG 

вважаються гепатоцити. Його виробництво регульоване  балансом андрогенів / естрогенів, 

гормонів щитовидної залози, інсуліну та харчових факторів, серед інших, SHBG бере участь 

у транспорті статевих стероїдів у плазму. Його концентрація є основним регулюючим 

фактором між білково-зв’язаними та вільними станами. Визначення концентрації SHBG 

дуже важливе при оцінці м'яких розладів андрогенного обміну і це дозволяє ідентифікувати 

жінок з гірсутизмом, який, ймовірно, відповідатиме на терапію естрогеном. Тестостерон / 

SHBG-співвідношення корелює добре як з вимірюваними, так і розрахунковими значеннями  

вільного тестостерону та допомагають розрізняти суб'єктів з 

надмірною андрогенною активністю і нормальних людей. 

 

3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Твердофазний ферментний імуносорбентний аналіз (ELISA) заснований на сендвіч-

принципі. Лунки покриті козячим анти кролик антитілом. Додане рідке антитіло, спрямоване 

на епітоп молекули антигену зв'язується з пластиною протягом часу інкубації. Антиген 

зразка інкубують в  покритих лунках з ферментом, кон'югованим  другим антитілом (E-Ab), 

спрямованим до іншої області молекули антигену. Після реакції субстрату інтенсивність 

розвинутого кольору пропорційна кількості антигену. Результати зразків можна визначити 

безпосередньо, використовуючи стандартну криву. 

 

4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
1. Для діагностичного використання in-vitro тільки. Тільки для професійного використання. 

2. Перед початком аналізу прочитайте інструкції повністю та обережно. Використовуйте 

дійсну версію інструкції, вкладену у набір. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 

3. У випадку серйозного пошкодження пакета набору, будь ласка, зв'яжіться з IBL або 

постачальником у письмовій формі, не пізніше ніж через тиждень після отримання набору. 

Не використовуйте пошкоджені компоненти під час тестування, але зберігання безпечно для 

вирішення питань, пов'язаних з скаргою. 

4. Перевірте номер лоту та термін придатності. Не змішувати реактиви різних партій. Не 

використовуйте  реагенти з вичерпаним терміном придатності. 

5. Дотримуйтесь належної лабораторної практики та правил техніки безпеки. Одягайте 

латексні рукавички, одноразові латексні рукавички та захисні окуляри, де це необхідно. 

6. Реагенти цього комплекту, що містить небезпечний матеріал, можуть спричинити 

подразнення очей та шкіри. Дивіться МАТЕРІАЛИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ та етикетки для 

деталей. Паспорти безпеки матеріалів для цього продукту доступні на IBLHomepage або за 

запитом безпосередньо від IBL. 

7. Хімікати та підготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні 

відходи відповідно до національного законодавства щодо біологічно небезпечних речовин та 

правил техніки безпеки. 

8. Уникайте контакту з стоп -розчином. Він може викликати подразнення шкіри та опіки. 

9. Реагенти містять консервант тимеросалу. 

10. Всі реактиви цього набору, що містять людську сироватку або плазму, були протестовані 

та були визнані негативними для Анти-ВІЛ I / II, HBsAg і анти-HCV. Проте наявність цих чи 

інших інфекційних агентів не може бути виключено абсолютно, тому реагенти слід 

розглядати як потенційно біологічно небезпечні у використанні та при утилізації. 

 

 



5. ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
При зберіганні при температурі від 2 ° С до 8 ° С невідкриті реагенти зберігають 

реактивність до закінчення терміну придатності. Не використовуйте реагенти 

поза цією датою. 

Відкриті реагенти необхідно зберігати при температурі від 2 ° С до 8 ° С. Лунки 

мікропланшету повинні зберігатись при температурі від 2 ° С до 8 ° С. Як тільки пакет з 

фольги  був відкритий, слід застерегти, щоб знову ретельно закрити його. 

Відкриті набори зберігають активність протягом двох місяців, якщо вони зберігаються, як 

описано вище. 

 

6. ЗАБІР ЗРАЗКІВ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

Сироватка,  гепарин плазми 
У цьому дослідженні можна використовувати сироватку або гепарин плазми. EDTA-плазма 

може дати трохи нижчі результати. Слід дотримуватися звичайних запобіжних заходів для 

венепунктури. Важливо зберегти хімічну цілісність зразка крові з моменту його збирання, до 

моменту аналізу. Не використовуйте гемолітичні, жовтяничні або ліпемічні зразки. 

Зверніть увагу: проби, що містять азид натрію, не повинні використовуватися в аналізі. 

 

Сироватка: 
Збирайте кров за допомогою веніпунктури (наприклад, Sarstedt Monovette для сироватки), 

дозволити згорнутися і відокремити сироватку шляхом центрифугування при кімнатній 

температурі. Не робіть центрифугування до моменту повного згортання. Пацієнти, які 

приймають антикоагулянтну терапію, можуть вимагати збільшення часу згортання крові. 

 

Плазма: 

Цільну кров слід збирати в центрифужні пробірки, що містять антикоагулянти (наприклад, 

Sarstedt Monovette з відповідною підготовкою плазми) і центрифугувати відразу ж після 

збирання. 

 

Зберігання: 2-8 °  -20 ° C Тримайте подалі від 

нагрівання або 

прямого сонячного 

світла. Не допускайте  

повторних циклів 

заморожування-

розморозки. 

Стабільність : 2 добі ≥ 2 діб 

  

7. МАТЕРІАЛИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ  

Кількість Позначення компонент 

1х12х8 МТР Мікропланшет розборний. Стріпи, що 

розламуються. мишачим антитілом SHBG 

(моноклональним) 

1Х14 мл ENZCONJ Ферментний кон’югат. Готовий до 

використання. Містить : антитіло мишей-

SHBG (моноклональне), кон'юговане з HRP, 

консерванти 

5х0,5 мл CAL A-E Стандарт А-Е 0;4;16;65;260 нмоль/л 

Див. Предтестову інструкцію з установки. 

Містить : консерванти. Точна концентрація 

див. етикетки флаконів або  QC сертифікат 

якості.*) 

2х0,5 мл CONTROL 1-2 Контроль 1-2 

Див. Предтестову інструкцію з установки. 

Містить : консерванти. . Концентрація / 



прийнятні діапазони див. Сертифікат якості 

QC. 

1х80 мл ASSAYBUF Буфер аналізу. Готовий до використання. 

Містить : консерванти. 

1х25 мл WASHBUF CONC Промивний буфер концентрат (40х) 

Див. Предтестову інструкцію з установки 

1 x 14 мл TMB SUBS TMБ розчин субстрату 

Готовий до використання. Містить : ТМБ 

1 х 14 мл TMB STOP ТМБ стоп розчин. Готовий до використання. 

Містить : 0,25 М Н2SO4 

 

*) Калібрований проти  SHBG людини, Стандарт ВООЗ (NIBSC 08/266) . 

 

8. НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ 

1. Мікропіпетки (Multipette Eppendorf або подібні пристрої, <3% CV). Об'єм: 10, 25, 100, 100-

1000 мкл 

2. 8-канальний мікропіпетка з резервуарами реагентів. 

3. Пробірки для зразка / стандартне розведення. 

4. Промивна  пляшка, автоматична або напів-автоматична система миття мікропланшетів. 

5. Рідер мікропланшетів, здатний визначати абсорбцію при 450 нм (еталонна довжина хвилі 

600-650 нм)  

6. Бідистильована або деіонізована вода 

7. Клейова плівка 

8. Паперові рушники, наконечники на піпетку та таймер. 

 

9. ПРОЦЕДУРА ЗАУВАЖЕННЯ 

1. Будь-яке неправильне поводження із зразками або модифікація процедури випробувань 

може вплинути на результати. Вказані обсяги прокапування, періоди інкубації, температури 

та етапи попередньої обробки повинні виконуватися суворо відповідно до інструкцій. 

Використовуйте лише калібровані піпетки та прилади. 

2. Як тільки аналіз буде розпочато, всі кроки повинні бути завершені без перерви. 

Переконайтеся, що необхідні реагенти, матеріали та пристрої приготовлені в належний час. 

Дозвольте всім реагентам та зразкам досягти кімнатної температури (18-25 ° С) і обережно 

прокрутіть кожен флакон рідкого реагенту та зразки перед використанням. Змішувати 

реагенти без піноутворювання. 

3. Уникайте забруднення реагентів, піпеток і лунок / пробірок . Використовуйте нові 

одноразові наконечники для піпетки для кожного компонента та зразка. Не обмінюйте 

ковпачки. Завжди закривайте флакони, що не використовуються. Не  використовуйте 

повторно лунки / пробірки або реагенти. 

4. Рекомендується визначити зразки у двох примірниках, щоб мати змогу виявити потенційні 

помилки прокапування. 

5. Використовуйте схему прокапування, щоб перевірити відповідний макет пластини. Час 

інкубації впливає на результати. Всі лунки повинні оброблятися в однаковій послідовності 

порядку та часу. Рекомендується використовувати 8-канальну мікропіпетку для 

прокапування розчинів у всіх лунках. 

7. Промивка мікропланшету важлива. Неправильно промиті лунки дадуть помилкові 

результати. Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або автоматичну 

мийку  мікропланшетів. Не дозволяйте лункам висохнути між інкубаціями. Не  подряпайте 

покриті лунки під час промивання та аспірації. Промийте і заповніть всі реагенти з 

обережністю. Під час промивання перевірте, чи всі лунки заповнені точно за допомогою 

промивного буфера, і  немає залишків у лунках. 

8. Вологість впливає на покриті лунки /пробірки. Не відкривайте пакет, поки він досягне 

кімнатної температури. Призначені лунки /пробірки повинні бути негайно повернуті до 

закритого пакету, включаючи осушувач. 



10. ПРЕДТЕСТОВІ ІНСТРУКЦІЇ УСТАНОВКИ 

10.1. Підготовка концентрованих компонентів 

 
Розчинити/

розвести 

компонент  розчинник Співвід-

ношення 

примітки зберігання стабільність 

25 мл  WASHBUF 

CONC 

добав

ити 

975 

мл 

Бідистильо

вана вода 

1:40 Змішати 

ретельно 

 

Кімнатна 

температура 

До 2 тижнів 

 

10.2. Розведення калібраторів А-Е, контроль та зразки. 

зразок До розведення  З  співвідношення примітки 
CONTROL1-2 
CAL A-E 
та зразки пацієнтів 

В цілому  
ASSAYBUF 
Буфером аналізу 

1:20 Наприклад, 10 

мкл з 190 мкл / 

змішати 

енергійно 

протягом 10 

секунд 

 

Зразки, що містять концентрації вище, ніж найвищий стандарт, повинні додатково 

розводитись з буфером аналізу та повинні бути повторно проаналізовані. Отриманий 

результат слід помножити на коефіцієнт розведення.  

Для розрахунку концентрацій слід враховувати цей коефіцієнт розведення. 

 

11. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ. 

1. Прокапайте 100 мкл буферу для аналізу у кожну лунку. 

2. Прокапайте 25 мкл кожного розбавленого стандарту, розбавленого контролю та 

розбавленого зразка у відповідні лунки мікропланшету та змішайте протягом 5 секунд. 

3. Покрити клейкою фольгою. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі. 

4. Промити мікропланшет 3 х з 300-400 мкл розбавленого промивного буфера. Видаліть 

надмірний розчин, натиснувши перевернутою пластиною на паперовий рушник. 

5. Прокапайте 100 мкл ферментного кон'югату в кожну лунку. 

6. Покрийте клейкою фольгою. Інкубуйте 15 хв при кімнатній температурі. 

7. Промити пластину 3 х з 300-400 мкл розбавленого промивного буфера. Видаліть 

надмірний розчин, натиснувши перевернутою пластиною на паперовий рушник. 

8. Для додавання субстрату та стоп-розчину використовуйте, якщо доступна, 8-канальну 

мікропіпетку. Прокапування повинно  проводитися в ті ж часові інтервали для субстрату і 

стоп-розчину. Використовуйте позитивне зміщення та уникайте утворення повітряних 

бульбашок. 

9. Прокапайте 100 мкл  розчину субстрату TMБ у кожну лунку. 

10. Покрийте клейкою фольгою. Інкубуйте 12 хв при кімнатній температурі (20-25 ° С) або 8 

хв при кімнатній температурі (≥ 26 ° C). 

11. Зупиніть реакцію субстрату, додавши в кожну лунку 100 мкл TMB стоп розчин. Коротко 

змішайте вміст, акуратно струшуючи тарілку. 

12. Вимірювати оптичну щільність фотометром при 450 ± 10 нм нм (еталонна довжини хвилі: 

600-650 нм) 10 хвилин після прокапування стоп-розчину. 

 

12. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Результати випробувань дійсні лише тоді, коли аналіз було виконано відповідно до 

інструкцій. Крім того, користувач повинен суворо дотримуватися правил GLP (Good 

Laboratory Practice) належної лабораторної практики або інших застосовних стандартів / 

законів. Все контролі набору повинні бути знайдені в межах прийнятного діапазону, як 

зазначено на етикетках флаконів. Якщо критерії не зустрічаються, пробіг недійсний, і його 

слід повторити. Кожна лабораторія повинна використати відомі зразки для подальшого  

контролю. Рекомендується брати участь у відповідних випробуваннях з оцінки якості. 



У разі будь-якого відхилення необхідно підтвердити такі технічні проблеми: дата закінчення 

терміну придатності (підготовлених) реагентів, умови зберігання, піпетки, прилади, умови 

інкубації та способи промивки. 

 

13. РОЗРАХУНКУ РЕЗУЛЬТАТІВ 
Отримані ОЩ стандартів (ось y, лінійні) накладаються на їхню концентрацію (осі х, 

логарифмічна) або на напівлогарифмічному графічному папері, або за допомогою 

автоматизованого методу. Гарне розміщення забезпечується кубічним способом 

Сплайн, 4 Логістичний параметр або Logit-Log. 

Для розрахунку стандартної кривої застосовуються кожен сигнал стандартів. 

Концентрацію зразків можна прочитати безпосередньо з відповідної стандартної кривої. 

При розбавленому зразку значення повинні бути помножені з відповідним коефіцієнтом 

розведення. 

Зразки, що демонструють концентрації вище самого високого стандарту, повинні бути 

розбавлені, як описано в ПРЕДТЕСТОВІЙ інструкції з установки та повторно 

переаналізовані. 

 

Типова калібраційна крива  

(приклад, не використовувати  для розрахунку)  

стандарт SHBG (нмоль/л) ОЩ (450 нм) 

Стандарт А 0 0.01 

Стандарт B 4 0.08 

Стандарт C 16 0.30 

Стандарт D 65 1.07 

Стандарт E 260 2.04 

 

 

 

14. Очікувані значення 

Настійно рекомендується, щоб кожна лабораторія визначала власні норми та ненормальні 

значення. 

У дослідженні, проведеному з очевидно нормальними здоровими дорослими з застосуванням 

SHBG ELISA  наступні  значення спостерігаються: 

населення кількість   SHBG (нмоль/л) 

середнє діапазон 

чоловіки 102 43 15-100 

          жінки 44 62 15-120 
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0 4 16 65 260 

SHBG  ELISA 



15. Обмеження процедури 

Гемоглобін, білірубін та тригліцерид не впливають на результати аналізу. До цих пір немає 

речовин (препаратів) нам відомих, які впливають на вимірювання SHBG у зразку. 

16. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 

Аналітична 

специфічність 

(перехрестна 

реактивність) 

Немає перехрестної реактивності визначеної в TBG та CBG (до 500 

мг/л). 

Аналітична 

чутливість (ліміт 

визначення) 

0,77 нмоль/л Середній сигнал (нульовий стандарт)+ 2 SD 

Точність Діапазон (нмоль/л)  CV (%) 

Intra аналіз 10,3 -109,6             4,0-9,0 

Inter аналіз 9,8-106,8 3,1-8,0 

Линійність Діапазон (нмоль/л) Серійне розведення 

до 

Діапазон (%) 

89-177  1:8 81-110 

Хук ефект високої дози не виявлено до 40000 нмоль / л SHBG. 

Відновлення Діапазон (нмоль/л) Відновлення (%) % відновлення після 

збагачення 23,1-39,0 82-99 

 

17. ЛІТЕРАТУРА 

1. Moore JW, Bulbrook RD. (1988) The epidemiology and function of sex hormone binding 
globulin. IN: 
Oxford Reviews of Reproductive Biology, 10: 180 - 236 (1988). 
2. Selby C. Sex hormone binding globulin: origin, function and clinical significance. Ann Clin 
Biochem, 

27: 532 – 541 (1990). 

18 . КОРОТКИЙ ПРОТОКОЛ 

 ПРЕДТЕСТОВА УСТАНОВКА 

РОЗВЕДЕННЯ ОБСЯГ З ОБСЯГ СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИМІТКИ 
WASHBUF 
CONC 

25 мл Бідистильована 

вода 

975 мл 1:40 Змішати 

енергійно 

 Розведення зразка  
CAL A-E, 
CONTROL 1-2, 
зразки 

10 мкл ASSAYBUF 
буфер аналізу 

190 мкл 1:20  

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ  
ASSAYBUF 
Буфер 
аналізу 

100 мкл  

Розведені  
CAL A-E, 
CONTROL1-2, 

зразки 

 

 25 мкл 

 

Інкубуйте 30 хвилин при кімнатній температурі. 

Промийте 3 рази 300 мкл розбавленого буферу для промивки. 

 

ENZCONJ  100 мкл  



Інкубуйте 15 хвилин при кімнатній температурі. 

Промийте 3 рази 300 мкл розбавленого буферу для промивки. 

 

TMB SUBS                                100 мкл 

Інкубуйте 12 хв при кімнатній температурі (20-25 ° С) або 8 хв при кімнатній температурі (≥ 

26 ° C) 
TMB STOP                                                                100 мкл 

Виміряйте оптичну щільність фотометром 450 нм.  

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

REF Cat.-No .: / Kat.-Nr .: / No.- Кат .: / Cat.-No .: / N.º Кат .: / Н.-Кат .: / Αριθμός-Κατ .: 

LOT Лот № .: / Chargen-Bez .: / Номер лота: / Лот № .: / Лоте N.º: / Лото п .: / Αριθμός -

Παραγωγή: 

 
Використати до: /  Verwendbar bis: / Utiliser A: / USADO ПОР: / USAR АТЕ: / Da 

utilizzare Entro: /Χρησιμοποιείται από: 

 Кількість тестів:/ Kitgröße: / Nb. de Tests: / No. de Determ.: / N.º de Testes: / Quantità 

dei tests: /Αριθμός εξετάσεων 

CONC Concentrate / Konzentrat / Concentré / Concentrar / Concentrado / Concentrato / 

Συμπύκνωμα 

LYO Ліофілізований / Lyophilisat / Lyophilisé / Liofilizado / Liofilizado / Liofilizzato / 

Λυοφιλιασμένο 

IVD In Vitro Diagnostic Medical Device. / Экстракорпоральное-Диагностикум. / Appareil 

Médical pour diagnostics IN Vitro. / Dispositivo Médico para Diagnóstico In Vitro. / 

Equipamento Médico де Diagnóstico IN Vitro. / Dispositivo Medico Diagnostico in 

vitro / Ιατρική συσκευή για In-Vitro "ιάγνωση 

 

Оціночний набір / Нур für Leistungsbewertungszwecke. / Kit влить Оценочной. / 

Juego де Reactivos пункт Evaluació. / Kit-де-avaliação. / Кit de evaluazione. / Κιτ 

Αξιολόγησης. 

 
Прочитайте інструкцию перед використанням :/ Arbeitsanleitung lesen. / Lire la 

fiche technique avant emploi. /Lea las instrucciones antes de usar. / Ler as instruções 

antes de usar. / Leggere le istruzioniprima dell’uso. / "ιαβάστε τις οδηγίες πριν την 

χρήση. 

 
Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного світла. / Vor Hitze und 

direkter Sonneneinstrahlung schützen. /Garder à l’abri de la chaleur et de toute 

exposition lumineuse. / Manténgase alejado del calor o la luz solar directa. / Manter 

longe do calor ou luz solar directa. / Non esporre ai raggi solari. / Να υλάσσεται μακριά 

από θερμότητα και άμεση επαφή με το φως του ηλίου  

 
Зберігати при температурі: / Lagern бея: / Stocker à: / Almacene: с / Armazenar: с / 

Conservare: с / Αποθήκευσηστους: 

 
Виробник: / Hersteller: / Фабрикант: / Productor: / Fabricante: / Fabbricante: / 

Παραγωγός: 

 
Увага! / Vorsicht! / Внимание! / ¡Precaución! / Cuidado! / Attenzione! / Προσοχή! 

Умовні позначення компонентів див. матеріали, що постачаються. 

 

 

 

IBL філіалів по всьому світу 

 



 
IBL International GmbH  

Flughafenstr. 52A, 22335 Hamburg, 

Германия 

Тел .:  

E-MAIL:  

WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  

IBL@IBL-International.com  

http://www.IBL-International.com 

 IBL International B.V. 

Zutphenseweg 55, 7418 AH 

Девентер, Нидерланды 

Тел .:  

E-MAIL:  

WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11 

IBL@IBL-International.com 

http://www.IBL-International.com 

 IBL International Corp. 

194 Wildcat Road, Торонто, 

Онтарио M3J 2N5, Канада 

Тел .:  

E-MAIL:  

WEB: 

+1 (416) 645 -1703 Факс: -1704 

Sales@IBL-International.com 

http://www.IBL-International.com 

 

СКАРГИ: Скарги можуть бути подані спочатку в письмовому вигляді або усно. Згодом вони 

повинні бути подані в тому числі тест продуктивності і результати в письмовому вигляді, в 

разі аналітичних міркувань. 

ГАРАНТІЯ: Продукт гарантовано вільний від дефектів матеріалу в межах певного терміну 

придатності  і дотриманні специфікацій, що поставляються разом з продуктом. Продукт 

повинен використовуватися відповідно до призначення, всі інструкції наведені в інструкції 

по застосуванню і всередині продукту для конкретного терміну придатності. Будь-яка 

модифікація процедури аналізу  або обміну або змішування компонентів різних лотів може 

негативно вплинути на результати. Ці випадки анулюють вимоги про заміну. 

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: при  ВСІХ ОБСТАВИНАХ РІВЕНЬ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИРОБНИКА ОБМЕЖЕНИЙ ДО ВАРТОСТІ НАБОРУ(ІВ) В 

ЗАПИТІ. НІ ЗА ЯКИХ УМОВ ВИРОБНИК НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 

ВИПАДКОВІ АБО ПОБІЧНІ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ВТРАТУ ПРИБУТКУ, втрату 

ПРОДАЖ, травми людей або пошкодження власності або інші побічні або непрямі збитки. 

 
 

 

 

 

 
 

 


