
 Українська 

 

 

Паратиреоїдний 
гормон інтактний 

ІФА 
Специфічний кількісний аналіз для визначення інтактного паратиреоїдного  

гормону в сироватці крові людини. 

NM59041 

96 

2-8°C 

 

 

 

I B L  I N T E R N A T I O N A L  G M B H 
Flughafenstrasse 52a Phone: +49 (0)40-53 28 91-0 IBL@IBL-International.com 
D-22335 Hamburg, Germany Fax: +49 (0)40-53 28 91-11 www.IBL-International.com 

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  

Інструкція з 

використання  

mailto:IBL@IBL-International.com
http://www.ibl-international.com/
mailto:info@ivset.ua
http://www.ivset.ua/


Версія Серпень 2017  2 

1.ПРИЗНАЧЕНЕ  ВИКОРИСТАННЯ 
Інтактний  паратиреоїдний гормон  ІФА  призначений для кількісного визначення інтактного ПТГ 

(паратиреоїдного гормону) у сироватці крові людини. Цей аналіз призначений для діагностичного 

використання in vitro. 

 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
ПТГ (паратиреоїдний гормон, паратогормон, паратирин) біосинтезується в паращитовидній залозі як 

препропаратиреоїдний гормон, більший молекулярний попередник, що складається з 115 

амінокислот. Наступна послідовність внутрішньоклітинного розщеплення 25-амінокислотної 

послідовності, препропаратиреоїдний гормон перетворюється на  

проміжний продукт, 90-амінокислотний поліпептид, пропаратиреоїдний гормон. З додатковою 

протеолітичною модифікацією пропаратиреоїдний гормон потім перетворюється на паратиреоїдний 

гормон 84-амінокислотний поліпептид. У здорових індивідів, регуляція секреції паращитовидного 

гормону зазвичай відбувається через дію негативного зворотного зв'язку сироваткового кальцію на 

паращитовидних залозах. Інтактний ПТГ біологічно активний і дуже швидко очищається від 

циркуляції з періодом напіврозпаду менше чотирьох хвилин1. ПТГ піддається протеолізу в 

паращитовидних залозах, але переважно периферічно, особливо в печінці, а також у нирках і кістках, 

для отримання N-кінцевих фрагментів і більш живі C-термінальні та середньорегіональні фрагменти. 

У осіб з нирковою недостатністю, С-термінальний і середньо регіональний ПТГ зазвичай дають 

підвищені результати PTH, що відображається при погіршенні очищення нирок2. 

 

3. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
Інтактні аналізи ПТГ мають важливе значення для диференціювання первинного гіперпаратиреозу з 

інших (непаратиреоїдних опосередкованих) формах гіперкальціємії, таких як злоякісні 

новоутворення, саркоїдоз та тиреотоксикоз2. Вимірювання паращитовидного гормону є найбільш 

специфічним способом постановки діагнозу первинного 

гіперпаратиреозу. При наявності гіперкальціємії, підвищений рівень паращитовидного гормону 

практично встановлює діагноз. У понад 90% пацієнтів з первинним гіперпаратиреозом - 

паращитовидний гормон буде підвищений3. 

Найбільш поширеною є інша причина гіперкальціємії, а саме гіперкальціємія злоякісності, пов'язана 

з пригніченими рівнями паращитовидного гормону3 або рівня ПТГ в межах нормального діапазону 

4. Коли рівень інтактного ПТГ наноситься навпроти кальцію сироватки,  концентрація інтактного  

ПТГ у пацієнтів з гіперкальціємією злоякісних новоутворень майже завжди виявляється неналежним 

чином низькою при інтерпретації з огляду на підвищений вміст кальцію в сироватці 3,4,5. 

На відміну від C-термінального та середньорегіонального ПТГ, які зазвичай бувають підвищеними у 

пацієнтів з нирковою недостатністю, інтактні аналізи PTH менш впливають на зменшення функції 

нирок5. 

Значення PTH, як правило, не виявляються при гіпокальціємії через загальний гіпопаратиреоз, але 

вони знаходяться в межах нормального діапазону при гіпокальціємії через часткову втрату або 

інгібування функції паращитовидної залози. 

 

4. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Інтактний  паратиреоїдний гормон ІФА є двостадійним методом ІФА [імуноферментного аналізу) 

для вимірювання біологічно незмінного 84-амінокислотного ланцюга ПТГ. Два різних козячих 

поліклональних антитіла до ПТГ людини очищали аффінною хроматографією, щоб бути 

специфічною для добре визначених областей на 

молекулі ПТГ. Одне антитіло готується до зв'язування лише середнього та C-термінального ПТГ 39-

84 і це антитіло біотінільовано. 

Інше антитіло готується зв'язувати лише N-кінцевий ПТГ 1-34, і це антитіло позначено пероксидазою 

хріну [HRP] для виявлення. біотінильовано. 

Стрептавідин лунок – біотінільований анти-ПТГ (39-84)- інтактний ПТГ- HRP кон’югований анти 

ПТГ(1-34) 

Незважаючи на те, що середньо-регіональні та С-термінальні фрагменти зв'язані з біотинільованим 

анти - ПТГ (39-84), лише інтактний PTH 1-84 утворює сендвіч комплекс, необхідний для виявлення. 
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Потужність біотинільованого антитіла і стрептавідинового покриття мікропланшету обидва  були 

скоректовані для виявлення незначного впливу неактивних фрагментів, навіть на дуже підвищених 

рівнях. 

У цьому дослідженні калібратори, контролі або зразки пацієнтів одночасно інкубували із  міченим 

ферментом антитілом та зв'язаним з біотином антитілом у покритому стрептавідином мікропланшеті. 

Наприкінці інкубації аналізу мікропланшет 

 промивається для видалення незв’язаних компонентів і ферменту, зв'язаного з твердою фазою, 

інкубується з субстратом, тетраметилбензидином (ТМБ). Після цього додають кислотний стоп 

розчин для зупинки реакції і перетворення кольору на жовтий. Інтенсивність жовтого кольору прямо 

пропорційна концентрації інтактного ПТГ у зразку. Крива залежності доза-ефект  одиниці абсорбції 

vs концентрація генерується з використанням результатів, отриманих від калібраторів. Концентрації 

інтактного ПТГ , в контролях i зразках пацієнтів  визначаються безпосередньо з цієї кривої. 
 

5. КОМПОНЕНТИ НАБОРУ 

кількість символ компонент 

1х12х8 PLA Мікропланшет розбірний, готовий до використання, 

покритий Стрептавідином 

1х7,0 мл            RGT 1 Реагент 1, готовий до використання. Містить 

біотінільоівані РТН антитіла 

1х7,0 мл             RGT 2 Реагент 2, готовий до використання. Містить : 

пероксидазою (ферментом) мічені ПТГ антитіла. 

1х2,0 мл             RGT 3 Реагент 3, готовий до використання, містить : 

кінську сироватку для зразків пацієнтів , що 

читаються поза шкалою. 

1х5,0 мл             RGT 4 Реагент 4, готовий до використання. Містить : 

відновлений розчин, що містить сурфактант 

1х30 мл RGT A CONC Реагент А концентрат х20. Містить : промивний 

концентрат (соляний розчин з сурфакантом) 

1х20мл           RGT B Реагент В  

Готовий до використання. Містить : ТМБ субстрат 

1х0,5 мл  

на рівень 

CTRL1 LYO 
CTRL2 LYO 

Контроль 1+2 (ліофілізований) 

Містить :2 рівня, синтетичний г-ПТГ (1-84) в БСА 

розчині з козячою сироваткою. 

1х0,5 мл  

на рівень 

CAL A LYO 
CAL B LYO 
CAL C LYO 
CAL D LYO 
CAL E LYO 
CAL F LYO 

Стандарт A-F (ліофілізований) Містить : 

синтетичний гормон ПТГ. Нульовий калібратор (БСА 

розчин з козячою сироваткою). Всі інші калібратори 

складаються з синтетичного гормону ПТГ (1-84) в 

БСА розчині з козячою сироваткою . Зверніться до 

етикеток флаконів для точної концентрації. 

1х20 мл SOLN Стоп-розчин 

Готовий до використання. Містить : 1 N сірчану 

кислоту 

 

5.1. МАТЕРІАЛ ТА ОБЛАДНАННЯ, ЯКЕ НЕОБХІДНО, АЛЕ НЕ НАДАНО · 

 ●рідер мікропланшетів 

 ● вошер мікропланшетів [якщо вошер недоступний, то ручне промивання може бути прийнятним).  

● точні піпетки для доставки 25, 100 і 150 мкл.  

● (Додатково): багатоканальний дозатор або повторюваний дозатор для 50, 100 і 150 мкл 

 • Шейкер мікропланшетів: набори Стрептавідин будуть підтримувати оптимальні фактичні 

результати при наступних параметрах швидкості:  
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Шейкер мікропланшетів Діаметр струшування Налаштування  швидкості 

орбітальний 3 мм (0,1118 дюйма ) 600+10 об/хв 

19 мм (0,75 дюйма) 170 +10 об/хв 

лінійний 25 мм (0,98 дюйма) 170+10 об/хв 

 

6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ  

Хоча реагенти, представлені в цьому наборі, були спеціально розроблені, щоб не містити кров'яних 

компонентів людини, зразки людини пацієнта, які можуть бути позитивними для антитіл HBsAg, 

HBcAg або ВІЛ, повинні бути розглянуті як потенційно інфекційні біологічні небезпеки. Загальні 

запобіжні заходи при роботі повинні виконуватися, як це застосовується для будь-якої 

неперевіреного зразка пацієнта.  

Стоп розчин складається з 1 N сірчаної кислоти. Це сильна кислота. Хоча вона розбавлена, вона все 

одно повинна бути оброблена з увагою. Стоп розчин може спричинити опіки, і його слід обробляти 

рукавичками та з захисними окулярами, з відповідним захисним покриттям. Будь-який розлив 

потрібно негайно витерти з великою кількістю води. Не вдихайте пар і уникайте вдихання. У 

продажу доступні різні типи шейкерів з різними технічними характеристиками. У тому випадку, 

якщо  шейкер мікропланшетів не потрапляє до зазначеного вище діапазону, кожній лабораторії 

рекомендується встановити оптимальний діапазон. 

7. ЗАБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ 

 Визначення інтактного ПТГ слід проводити з ЕДТА плазмою або сироваткою ЕДТА. Реакція EDTA 

плазма була доведена до показників поліпшеної стійкості ПТГ порівняно з сироваткою6. Для аналізу 

зразка в двох примірниках потрібно 50 мкл сироватки або ЕДТА плазми. Зберіть цільну кров без 

антикоагулянту або  [EДТА] пробірки. Після згортання крові, сироватка або плазма повинні бути 

негайно відокремлені, переважно в холодильній центрифузі, і зберігати при -20 ° С або нижче. 

Зразки сироватки можуть зберігатися протягом 8 годин при 2-8 ° С. Зразки сироватки, заморожені 

при -20 ° С, стабільні протягом 4 місяців. 

8. ПІДГОТУВАННЯ РЕАГЕНТІВ І ЗБЕРІГАННЯ 

 Зберігати всі компоненти комплекту при температурі 2-8 ° С. Всі реагенти, крім калібраторів, 

контролів набору та промивного концентрату, готові до використання. Зберігайте всі реагенти при 2-

8 ° С. Для кожного з калібраторів (калібратор від A до F) та контролів  1 та 2, відновіть кожен флакон 

з 500мкл реагенту 4 (розчин для відновлення) та змішайте. Дозвольте флакону витримати протягом 

10 хвилин, а потім ретельно змішати, м’яко перевертаючи, щоб забезпечити повне відновлення. 

Використовуйте калібратори та засоби контролю якнайбільше після відновлення. Заморозити (-20 ° 

C) залишкові калібратори та контролі як можливо скоріше після використання. Стандарти та  

контролі стабільні при температурі -20 ° С протягом 6 тижнів після відновлення до 3 циклів 

заморозки при розтавання при умові обертання, як це передбачено в розділі "Процедурні замітки". 

1. Реагент А: промивний концентрат : ретельно змішайте вміст промивного концентрату. Якщо осад 

присутній у промивному концентраті  через зберігання при більш низькій температурі, такої як 4 ° С, 

розчиніть, помістивши флакон у 37° C водяній бані або сушильній печі , закрутивши або 

перемішуючи. Додайте промивний концентрат (30 мл) до 570 мл дистильованої або дейонізованої 

води та перемішайте. Розведений робочій промивний розчин стабільний протягом 90 днів, коли його 

зберігають при кімнатній температурі.  
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9. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 

1. Помістіть достатню кількість стрептавідином покритих стріпів в тримач щоб  прогнати всі шість 

(6) ПТГ калібраторів, A-F інтактного ПТГ калібратора (Точна концентрація вказана на етикетці 

флакону], контроль якості сироватки і зразка пацієнта. Як мінімум, призначити дві лунки, щоб 

виконувати роль "порожніх". Зверніться до кроку 9 для кінцевого зчитування планшету. 

2. Прокапати 25 мкл калібраторів, контролів і зразків у призначену чи позначену на схемі лунку.. 

Заморожуйте (-20 ° C)  калібратори та контролі, що залишилися, якнайскоріше після використання. 

3. Додайте або розподіліть 50 мкл реагенту 1 (біотинільоване антитіло) у кожну з лунок, які вже 

містять калібратори, контролі та зразки. 

4. Додайте або розподіліть 50 мкл реагенту 2 (мічені ферментом антитіла) у кожну з тих самих лунок. 

Покрийте мікропланшет з алюмінієвою фольгою або лотком, щоб уникнути впливу світла, і 

покладіть його на шейкер, встановлений за рекомендованими налаштуваннями (див. Розділ 5) 

протягом 3 годин + 30 хвилин при кімнатній температурі (22-28 ° С) . 

5 . Спочатку вдихніть рідину повністю, а потім промити / аспірувати кожну склянку п'ять (5) разів за 

допомогою робочого промивного розчину (підготовленого з реагенту А), використовуючи 

автоматичний вошер для мікропланшетів. Об'єм розчину для промивки повинен бути встановлений 

для подачі 0,35 мл в кожну лунку. 

6. Додайте або розподіліть 150 мкл реагенту В (субстрат TMБ) у кожну з лунок. 

7. За допомогою належного покриття  уникайте впливу світла, помістіть мікропланшет на шейкер, 

встановлений відповідно до рекомендованих параметрів (див. Розділ 5) протягом 30 ± 5 хвилин при 

кімнатній температурі (22-28 ° С) . 

8. Додайте або розподіліть 100 мкл стоп розчину  в кожну з лунок. Змішайте обережно. 

9. Прочитайте абсорбцію розчину в лунках протягом 10 хвилин, використовуючи рідер 

мікропланшетів, встановлений на 450 нм. Перед прочитанням переконайтеся, що обидві "порожні 

лунки", як зазначено на кроці 1, були наповнені 250 мкл дистильованою або дейонізованою водою. 

Знову прочитайте табличку, встановивши рідер на 405 нм навпроти дистильованої або дейонізованої 

води. Примітка: друге читання розраховане на те, щоб розширити аналітичну дієвість 

калібрувальної кривої до величини, представленої найвищим калібратором, що становить приблизно 

700 - 1000 пг / мл . Отже, зразки пацієнтів з ПТГ> 200 пг / мл можуть бути кількісно визначені 

відповідно до калібрувальної кривої, яка складається з показань до рівня, еквівалентного найвищому 

калібратору з використанням 405 нм, далеко від довжини хвилі максимальної абсорбції. Загалом 

зразки пацієнтів та контрольні зразки повинні бути прочитані використовуючи 450 нм для 

концентрації ПТГ до 200 пг / мл. Концентрація ПТГ вище 200 пг / мл повинна бути інтерпольована, 

використовуючи читання 405 нм. 

10. Використовуючи кінцеві значення оптичної абсорбції, отримані на попередньому етапі, 

побудуйте калібрувальну криву через кубічну лінію, 4 параметричну логістику або інтерполяцію  

точка до точки для кількісного визначення концентрації інтактного PTH. 

 

9.1. ПРОЦЕДУРНІ ПРИМІТКИ  

Інтактний PTH 1-84 є дуже лабільною молекулою. Налаштуйте аналіз негайно після відновлення 

або розморожування всіх калібраторів, контролів та зразків пацієнтів. Рекомендується, щоб всі 

калібратори, контролі та зразки пацієнтів аналізувались у двох примірниках. Для зменшення даних 

та розрахунку результатів слід використовувати середні одиниці абсорбції дублікатів. 

 • Зразки повинні бути піпетовані в лунку з мінімальною кількістю повітряних бульбашок. Для 

досягнення цієї мети рекомендується використовувати "реверсивну піпетку", описану в інструкції, 

вкладеній в упаковку виробників піпеток 

  Зразки пацієнтів з значеннями, більшими за найвищий калібратор (калібратор F), який становить 

приблизно 700-1000 пг / мл (див. точну концентрацію на етикетці флакона), можна розбавити 

Реагентом 3 (розчинник зразка) та повторно переаналізувати. Помножте результат на коефіцієнт 

розведення.  

• Реагенти з різних номерів партій не можна обмінювати між собою. 

 • Якщо бажано, змішати в рівних обсягах у достатніх кількостях для аналізу, Реагент 1 

(Біотінилізовані антитіла) та Реагент 2 (мічене ферментом антитіло) у чистій бурштиновій пляшці, 
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потім використайте 100мкл змішаного антитіла в кожну лунку. Цей альтернативний спосіб повинен 

замінити кроки (3) і (4), які слід супроводжувати інкубацією з орбітальним шейкером.  

 

10. РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ  

Метод відповідності кривої: комп'ютерні програми з використанням кубічного сплайна або 4 PL [4 

Логістика параметрів] може взагалі дати добрі результати. 

Важлива примітка. Якщо ОГ 450 нм калібратора A після спорожнення  становить ≥0,100, крива 

недійсна, і пацієнтові результати не повідомляються. 

 

 Дані зразків при 450 нм [сировина AU зчитування проти дистильованої або дейонізованої води] 

Лунки 

мікропланшета 

1-ше читання  

Абсорбція од 

2-ге читання  

Абсорбція од 

Середня 

абсорбція од 

Інтактний 

РТН пг/мл 

Інтактний 

РТН пг/мл –

результат для 

доповіді 

Калібратор А 0,020 0,016 0,018  0 

Калібратор B 0,056 0,051 0,054  7 

Калібратор C 0,124 0,119 0,122  18 

Калібратор D 0,388 0,393 0,391  55 

Калібратор E 1,335 1,340 1,338  210 

Контроль 1 0,200 0,200 0,200 27,6 27,6 

Контроль 2 0,804 0,794 0,799 119 119 

Зразок пацієнта 1 0,147 0,136 0,142 19,1 19,1 

Зразок пацієнта 2 0,407 0,409 0,408 58,5 58,5 

Зразок пацієнта 3 2,375 2,454 2,415 >200 * 

Зразок пацієнта 4 3,725 3,725 3,725 >200 * 

* Оскільки показання концентрації становить> 200 пг / мл, рекомендується використовувати дані, 

отримані при 405 нм, як  показано на даних зразків при 405 нм в наведеній нижче таблиці.  

Дані зразків на 405 нм [сировина A.U. зчитування проти дистильованої або дейонізованої води] 

Лунки 

мікропланшета 

1-ше читання  

Абсорбція од 

2-ге читання  

Абсорбція од 

Середня 

абсорбція од 

Інтактний 

РТН пг/мл 

Інтактний 

РТН пг/мл –

результат для 

доповіді 

Калібратор А 0.014 0.008 0,011  0 

Калібратор D 0.124 0.128 0,126  55 

Калібратор E 0.428 0.425 0,427  210 

Калібратор F 1.309 1.317 1,313  700 

Контроль 1 0.074 0.066 0,070 <200 * 

Контроль 2 0.260 0.251 0,256 121 ** 

Зразок пацієнта 1 0.049 0.043 0,046 <200 * 

Зразок пацієнта 2 0.132 0.133 0,133 <200 * 

Зразок пацієнта 3 0.758 0.782 0,770 401 401 

Зразок пацієнта 4 1.314 1.318 1,318 > 700 *** 

 * Для зразків з відображенням <200 пг / мл , рекомендується використовувати дані, отримані при 

450 нм, як показано в зразку даних при 450 нм у таблиці вище. Така практика повинна давати 

результати з оптимальною чутливістю аналізу.  

** Незважаючи на те, що для зчитування для контролю (2) <200 пг / мл, рекомендується зчитувати та 

записувати фактичний результат для цілей оцінки контролю якості . Крім того, абсорбція для 

контролю 2 достатньо висока, щоб бути аналітично достовірною.  

*** Показник абсорбції поза шкалою або вище середньої абсорбції самого високого калібратора. 

Зразок слід повторити з розведенням. 

ПРИМІТКА: Дані представлені лише для ілюстрації та не повинні використовуватися замість 

даних, створених на момент аналізу. 
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11. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

 Контрольна сироватка або сироватковий басейн слід аналізувати з кожним пробігом калібраторів та 

зразків пацієнтів. Результати, отримані з аналізу контрольних зразків, повинні бути оцінені для 

прийнятності, використовуючи застосовані статистичні методи. У тестах, в яких один або декілька 

контрольних зразків контролю якості лежать поза допустимими межами, результати для зразка 

пацієнта повинні вважатися недійсними. Якщо OЩ 450 нм калібратора А після промивання 

становить ≥0,100, то крива недійсна, і не слід повідомляти про результати пацієнта. 

 

12. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

Набір ІФА для інтактного паратиреоїдного гормону виставлений таким чином, що відсутній "ефект 

високої дози крюка" з зразками, збагаченими з 2 100 000 пг / мл інтактного ПТГ. Однак зразки з 

інтактними рівнями ПТГ, більшими, ніж найвищий калібратор, слід розбавити та переаналізувати 

для правильних значень. Як і будь-який аналіт, який використовується як діагностичний допоміжний 

засіб, результати інтактного ПТГ  повинні тлумачитися ретельно з загальними клінічними 

показаннями та іншими допоміжними діагностичними тестами. Через зв'язок між ПТГ і кальцієм при 

різних розладах, результати ПТГ слід тлумачити в контексті вмісту кальцію в сироватці крові та  

Клінічної історії пацієнта. 

 Інтактний ІФА аналіз на паратиреоїдний гормон визначає неінтактний ПТГ (1-84), такий як 

фрагмент ПТГ (7-84). ПТГ фрагмент (7-84) може призвести до хибно підвищених результатів 

інтактного ПТГ у пацієнтів з ненормальною функцією нирок, оскільки ці пацієнти можуть мати різну 

концентрацію фрагмента ПТГ (7-84) у своїй крові. У пацієнтів з ненормальною функцією нирок слід 

інтерпретувати результати інтактного ПТГ з обережністю і не приймати рішення щодо пацієнта на 

результат тільки на основі одного інтактного ПТГ.  

    Зразки від пацієнтів, які регулярно контактують із тваринами чи  тваринними сироватками, 

можуть містити гетерофільні антитіла, які реагують з антитілами реагенту, потенційно викликаючи 

помилково підвищені результати. Цей аналіз було сформульовано для пом'якшення ризику такого 

типу перешкод. Проте можливі взаємодії між сироваткою пацієнтів і тестовими компонентами. 

 

13. Очікувані значення 

 Інтактні рівні ПТГ вимірювали у 148 очевидно нормальних індивідуумів у США з інтактним ІФА 

ПТГ. Отримані значення для сироватки становили від 9,0 до 94 пг / мл. На підставі статистичних 

випробувань населення, коли логарифмічно перетворити, слідує нормальному або гауссовому 

розподілу. Середня геометрична величина ± 2 стандартних відхилення середнього була розрахована і 

становить від 10,4 до 66,5 пг / мл для сироватки.  

 

14. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ 

Відстеження 

 Інтактні калібратори паратиреоїдного гормону простежуються відповідно до міжнародного 

стандарту ВООЗ ПТГ (1-84) рекомбінантного NIBSC 95 / 646, 

1.0 пг / мл = 1,07 пг / мл NIBSC 95/646 

Точність 

Триста дев'ять (309) зразків пацієнтів з інтактним ПТГ значенням діапазону від 1,0 до 833 пг / мл 

були оцінені попереднім набором ПТГ та оновленим набором ПТГ. Лінійний регресійний аналіз дає 

наступні статистичні дані:  

ІФА =1.06-1.49 пг/мл 

R=0.998 кількість =309 
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Чутливість. 

 Чутливість або мінімальна межа виявлення цього аналізу визначається як найменше єдине значення, 

яке може бути відрізнено від нуля при 95% довірчій межі. ПТГ ІФА має розрахункову чутливість 

1,57 пг/мл.  

  

Специфічність та перехресна реактивність 

 Антитіла, які використовуються в ПТГ-ІФА, були очищені за допомогою аффінної хроматографії 

щоб бути специфічними для чітко визначених регіонів на молекулі ПТГ. Пероксидазою помічене 

антитіло, визнає лише N-термінальну область або амінокислотну послідовність 1-34 молекули ПТГ; 

тоді як біотинільоване антитіло є специфічним для сегмента 39-84. Відповідно тільки інтактний ПТГ 

, який потребує зв’язування як ферментним кон’югатом так і біотинільованим антитілом ,може бути 

виявлено цим аналізом. 

 Щоб досягти специфічності даного аналізу, кон'югація та біотінілювання та їх молярні 

співвідношення були оптимізовані для мінімізації виявлення фрагментів ПТГ. ПТГ людини 1-34 на 

рівнях до 300 пг / мл і C-термінальний 39-84 фрагмент на рівні до 300 000 пг / мл дають молярну 

перехресну реактивність до ПТГ менш ніж на 2% та 0,02% відповідно.  

ПТГ людини - 7- 84 на рівні до 1000 пг/мл показали 44,5% перехресну реактивність. 

 

 Точність і відтворюваність 

 Точність (внутрішньо аналітична варіабельність) ПТГ- аналізу ІФА була розрахована з 25 

реплікативних визначень по кожному з двох зразків. 

 

Варіабельність в аналізі 

Зразок                             середнє значення (пг/мл)    кількість            коефіцієнт варіації % 

 А                                                       32,4                           25                                6,08 

 В                                                      178,2                          25                                3,68 

 

Загальна точність (варіабельність в аналізі) тесту ПТГ ІФА була розрахована з даних про два зразки, 

отриманих в 21 різних тестах, трьома техніками на трьох різних лотах реагентів.  

 

Між аналізами варіабельність 

Зразок                             середнє значення (пг/мл)    кількість            коефіцієнт варіації % 

 А                                                       30,3                           21                               3,6 

 В                                                      159,1                          21                                2,8 

 

Відновлення 

 Різну кількість ПТГ 1-84 було додано до трьох різних сироваток пацієнта для визначення 

відновлення. Отримані результати описані в наступній таблиці:  

Зразок 

сироватки 

Ендогенний 

ПТГ (пг/мл)  

ПТГ доданий 

(пг/мл) 

Очікуване 

значення 

(пг/мл) 

Вимірюване 

значення 

(пг/мл) 

Відновлення 

(%) 

A 32.7 

20.6 

13.5 

132 

264 

396 

165 

285 

410 

168 

288 

413 

102% 

101% 

101% 

B 68.6 

51.7 

45.0 

132 

264 

396 

201 

316 

441 

191 

344 

462 

95% 

109% 

105% 

C 19.9 

15.4 

13.3 

132 

264 

396 

152 

279 

409 

165 

275 

424 

109% 

99% 

104% 

                                                                                                                                     Середній 103%  

Лінійність розведення зразків пацієнтів: паралельність  

4 зразки сироватки пацієнта розбавляли реагентом 3 (розріджувач для Зразків пацієнтів зчитується 

поза шкалою). Результати в пг / мл наведені нижче: 
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зразок розчин очікуване спостерігаєме % спостерігає -

мого/очікуваного 

A Нерозведений 

1:2 

1:4 

1:8 

- 

161 

80,5 

40,3 

322 

148 

73,1 

41,5 

- 

92% 

91% 

103% 

B Нерозведений 

1:2 

1:4 

1:8 

- 

115 

58 

29 

230 

97 

55 

30 

- 

84% 

95% 

103% 

C Нерозведений 

1:2 

1:4 

1:8 

- 

88 

44 

22 

176 

82 

45 

24 

- 

93% 

102% 

109% 

D Нерозведений 

1:2 

1:4 

1:8 

- 

213 

107 

53 

426 

192 

90 

47 

- 

90% 

84% 

89% 

 

                                                                                                                                      Середній 95%  
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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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