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1. ВВЕДЕННЯ 
1.1. Призначене використання 
ІФА TGF-бета 1 - це імуноферментний  аналіз для кількісного визначення трансформуючого фактору росту 
фактор бета-1 (TGF-β1) у сироватці крові людини та супернатанті клітинної культури. 
 
1.2 Загальна інформація та пояснення 
Трансформуючий фактор росту β1 (TGF-β1)  - Гомодимер 25 кДа, що складається з двох субодиниць з 12,5 кДа 
приєднаних дисульфідними зв'язками (1). TGF-β1 -  мультипотентний цитокін з клітинно - і дозо-залежною 
активністю. Ця молекула продукується рядом клітин і типів тканин, наприклад тромбоцитами, кістковою 
тканиною, плацентою та нирками. Цей високоактивний цитокін модулює ембріональний розвиток, 
формування кісток, розвиток молочної залози, зцілення рани, кровотворення, прогресування клітинного 
циклу та вироблення позаклітинної матриці. Стосовно імунної системи, TGF-β1 інгібує проліферацію T і В-
клітин і діє як протизапальна молекула як in vitro, так і in vivo. TGF-β1 інгібує дозрівання та активацію 
макрофагів. Ця молекула також пригнічує активність природних клітин кілерів і активованих кілерів лімфокіну  
і блокує виробництво цитокінів. 
 
2 ПРИНЦИП ТЕСТУ 
Набір  ІФА для TGF-бета 1 - це твердофазний імуноферментний  аналіз (ІФА) на основі 
сендвіч-принципу. 
Перед  аналізуванням  еталони та зразки пацієнтів розбавляють у  буфері аналізу, підкислюють HCl, а потім 
нейтралізують з нейтралізаційним буфером. 
Після цього нейтралізовані стандарти та зразки додають до лунок мікропланшету, покритих антитілом 
(поліклональним). Після інкубації  незв'язаний матеріал зразка видаляють шляхом промивання. На другій 
стадії моноклональні мишачі анти TGF-β1 антитіла, біотинільоване антимишаче  IgG антитіло та  стрептавідин-
HRP ферментний комплекси інкубують послідовно, утворюючи імуноферментний сендвіч -комплекс. 
Після інкубації незв'язаний кон'югат змивається. Після додавання розчину субстрату, інтенсивність 
розвиненого кольору пропорційна концентрації TGF-β1 у зразку пацієнта. 
 
3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
1. Цей набір призначений тільки для діагностики in vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Всі реактиви цього тест-набору, які містять людську сироватку або плазму, були протестовані та 
підтверджені негативними для ВІЛ-інфекції I / II, HBsAg та HCV згідно з процедурами,  затвердженими FDA. 
Всі реактиви, однак, повинні розглядатися як потенційні біологічні небезпеки у використанні та утилізації. 
3. Перед початком аналізу прочитайте інструкції повністю та обережно. Використовуйте дійсну версію 
інструкції, вкладеної в пакет набору. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
4. Мікропланшет містить  стріпи, що відламуються. Незастосовувані лунки повинні зберігатися при температурі 
від 2 ° С до 8 ° С у пакеті з герметичної фольги та використовуватися у наданому тримачі. 
5. Піпетування зразків та реагентів повинно бути здійснено якомога швидше та в тій же послідовності для 
кожного кроку. 
6. Використовуйте резервуари лише для окремих реагентів. Це особливо стосується резервуарів субстрату. 
Використання резервуару для дозування розчину субстрату, який раніше використовувався для розчину 
кон'югату,може перетворити розчин на кольоровий. Не вливайте реагенти в флакони, оскільки може 
виникнути забруднення реагентом. 
7. Добре змішайте вміст лунок мікропланшету, щоб забезпечити надійні результати випробувань. Не  
використовувати повторно мікролунки. 
8. Не пропускайте висихання лунок під час аналізу; додайте реагенти відразу після завершення процедур 
промивання. 
9. Перед тим, як розпочати аналіз, дайте реагентам досягти кімнатної температури (21 ° С - 26 ° С). 
Температура буде впливати на показники абсорбції аналізу. Проте значення для зразків пацієнта не будуть 
уражені. 
10. Ніколи не піпетуйте ротовою порожниною та уникайте контакту реагентів та зразків зі шкірою та 
слизовими оболонками. 
11. Не курити, не їсти, не пити та не наносити косметику в місцях, де обробляються зразки чи комплектуючі 
реактиви. 
12. Під час обробки зразків та реагентів одягніть одноразові латексні рукавички. Мікробне забруднення 
реагентів або зразків можуть давати хибні результати. 



Версія 12.0 2017/03 3 

 

13. Обробка повинна здійснюватися відповідно до процедур, визначених відповідною національною 
директивою про  біологічну небезпеку або регулюванням. 
14. Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності, які показано на етикетках набору. 
15. Всі вказані обсяги повинні виконуватися відповідно до протоколу. Оптимальні результати тесту отримані 
тільки і при використанні каліброваних піпеток та рідерів мікропланшетів. 
16. Не змішуйте та не використовуйте компоненти з наборів з різними номерами партії. Рекомендується не 
обмінюватися лунками різних планшетів навіть однієї партії. Набори, можливо, були відправлені або 
зберігалися при різних умовах та зв'язувальні характеристики пластин можуть призвести до трохи різних 
результатів. 
17. Уникати контакту з Стоп розчином, що містить 0,5 M H2SO4. Це може спричинити подразнення та опіки 
шкіри. 
18. Деякі реагенти містять Proclin 300, BND та / або MIT як консерванти. У разі контакту з очима або шкірою 
негайно промийте водою.  
19.ТМБ субстрат має подразнюючу дію на шкіру та слизову оболонку. У разі можливого контакту промийте очі 
з достатньою кількістю води та шкіру з милом і великою кількістю води. Промити забруднені предмети перед 
ними. Якщо вдихнути, вивести людину до відкритого  повітря. 
20. Хімічні речовини та підготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи у 
відповідності з національними нормативними положеннями щодо  біологічної небезпеки. 
21. Інформацію про небезпечні речовини, що входять до набору, наведено в Паспортах з безпеки даних. 
Технічні паспорти безпеки для цього продукту доступні за запитом безпосередньо від IBL. 
 
4 РЕАГЕНТИ 
4.1. Реагенти, надані 
1. MTP мікропланшет, 12 х 8 (розбірних) стріпів, 96 лунок; лунки, покриті анти TGF-β1 
антитілом(поліклональним) . 
2. CAL 0-5 LYO Стандарт (Стандарт 0-5), 6 флаконів по 1 мл кожен, ліофілізовані;  
концентрації: 0 - 22 - 66 - 200 - 400 - 600 пг / мл;  
Стандарт калібрований за схемою ВООЗ, рекомендований матеріал, код NIBSC : 89 / 514 див "Підготовка 
реагенту". Містить не-ртутний консервант. 
3. ENZKONJ  Ферментний кон’югат, 1 флакон, 11 мл, готовий до застосування, анти-мишачий IgG, 
кон'югований до біотину. Містить не-ртутний консервант. 
4. Ферментний комплекс ENZ, 1 флакон, 11 мл, готовий до використання.  
Стрептавідин пероксидаза. Містить не-ртутний консервант. 
5. ANTISERUM Антисироватка, 1 флакон, 11 мл, готовий до використання, моноклональна миша анти-TGF-β1 
 Містить не-ртутний консервант. 
6. ASSAYBUF CONC Концентрат буферу для аналізу, концентрат 10X, 1 флакон, 10 мл, див. "Підготовка 
реагенту". Містить не-ртутний консервант. 
7. NEUTRALBUF буфер нейтралізації, 1 флакон, 3 мл, готовий до використання; для нейтралізації зразків . 
 8. HCl 1 M HCl, 1 флакон, 3 мл, готовий до використання; 
 для підкислення зразків. 
 9. TMB SUBS Розчин субстрату, 1 флакон, 14 мл, готовий до використання, тетраметилбензидин (TMБ) . 
10. TMB STOP Стоп розчин, 1 флакон, 14 мл, готовий до використання, містить 0,5 М H2SO4, уникати контакту з  
стоп розчином . Це може спричинити подразнення та опіки шкіри. 
11. WASH CONC Розчин для промивки, 1 флакон, 30 мл (концентрація 40X), див. "Приготування реагентів" . 
Примітка. Додатковий  буфер аналізу для розведення зразків доступний за запитом.  
 
4.2 Матеріали, необхідні, але не надані  
- 1,5 мл- капсули реакції (наприклад, Еппендорф) для підготовки зразків (підкислювання та нейтралізація) . 
- Калібрований рідер мікропланшетів (450 ± 10 нм).  
- Калібровані мікропіпетки із змінною точністю . 
- Абсорбентний папір.  
- Дистильована або дейонізована вода.  
- Універсальний індикаторний папір. 
 - Таймер.  
- Напівлогарифмічний графічний папір або програмне забезпечення для обробки даних.  
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4.3. Умови зберігання.  
При зберіганні при 2 ° С - 8 ° С невідкритих реагентів буде зберігатися реакційна здатність до закінчення 
терміну придатності. Не використовуйте реагенти поза цією датою. Відкриті реагенти необхідно зберігати при 
2 ° С - 8 ° С. Лунка мікропланшету повинна зберігатись при 2 ° С - 8 ° С. Після того, як пакет з фольги був 
відкритий, потрібно уважно закривати його знову. Відкриті набори зберігають активність протягом 8 тижнів, 
якщо вони зберігаються, як зазначено вище.  
 
4.4 Підготовка реагенту  
Перед використанням всі реагенти та необхідну кількість стрічок довести до кімнатної температури.  
 
Стандарти  
Відновити ліофілізований вміст кожного флакону з 1 мл дейонізованої води і дайте витримати принаймні 10 
хвилин при кімнатній температурі. Змішати кілька разів перед використанням. 
Примітка: відновлені стандарти стабільні протягом 7 днів при 2 ° С - 8 ° С. Для тривалого зберігання 
заморожують при -20 ° С.  
Буфер аналізу 
Розбавляють 10 мл концентрованого буферу для аналізу з 90 мл дейонізованої води до остаточного об'єму 
100 мл робочого буферу аналізу. 
Промивний розчин 
Додайте дейонізовану воду до концентрованого промивного розчину 40X. Розбавте 30 мл концентрованого 
промивного розчину з 1170 мл дейонізованої води до кінцевого об'єму 1200 мл. Розведений промивний 
розчин  стабільний протягом 2 тижнів при кімнатній температурі. 
 
4.5 Утилізація набору 
 Утилізація набору повинна бути зроблена відповідно до національних правил. Спеціальна інформація щодо 
цього продукту наведена в Паспорті безпеки матеріалів. 
 
 4.6. Пошкоджені тестові набори  
 У випадку будь-якого серйозного пошкодження випробувального набору чи компонентів, IBL повинен бути 
повідомлений у письмовій формі не пізніше ніж через тиждень після отримання набору. Сильно пошкоджені 
окремі компоненти не повинні використовуватися для тестового прогону. Вони повинні зберігатися до 
моменту прийняття остаточного рішення. Після цього вони повинні бути утилізовані відповідно до офіційних 
правил.  
 
5 ЗБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
Сироватка та супернатант клітинної культури може використовуватися в цьому дослідженні. Не 
використовуйте гемолітичні, жовтяничні або ліпемічні зразки. Будь ласка, зверніть увагу: зразки, що містять 
азид натрію, не повинні використовуватися в аналізі. 
 
 5.1. Збір зразків 
Сироватка 
 Збирайте кров за допомогою венепункції (наприклад, Sarstedt Monovette для сироватки), дозволяйте 
згортати і відокремити сироватку шляхом центрифугування при кімнатній температурі. Не робіть 
центрифугування, перш ніж повне згортання не відбулося. Пацієнти, які приймають антикоагулянтну терапію, 
можуть вимагати збільшення часу згортання крові. 
 
5.2. Зберігання та підготовка зразків 
 Зразки повинні бути закриті та можуть зберігатися протягом 24 годин при температурі від 2 ° С до 8 ° С до 
аналізу. Зразки, що зберігаються протягом тривалого часу, повинні бути заморожені лише один раз при 
температурі -20 ° С перед аналізом.  Розморожені зразки, що аналізуються, повинні бути кілька разів 
перевернуті до тестування. 
 
5.3 Розчинення зразків 
5.3.1 Сироватка 
Зразки сироватки слід розбавити 1: 300 з буфером аналізу перед аналізом. Будь ласка, візьміть до уваги: 
результати необхідно помножити з коефіцієнтом розбавлення (х 300).  
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Наприклад:  
розбавлення 1: 300: 3 мкл сироватка + 897 мкл буферу аналізу (ретельно перемішати) 
 або  
а)розведення 1:10: 10 мкл сироватки + 90 мкл  Буфера аналізу (ретельно перемішати) 
 б) розведення 1:30: 10 мкл розведення а) 1: 10 + 290 мкл буфер аналізу (ретельно перемішати). ® Остаточний 
коефіцієнт розбавлення: 1: 300 
 
5.3.2. Зразки клітинної культури. 
 Центрифугувати зразки культури клітин. Розбавте супернатант буфером аналізу відповідно до очікуваних 
концентрацій TGF-β1, наприклад 1:10, якщо очікується висока концентрація TGF-β1. Результати повинні бути 
помножені з коефіцієнтом розбавлення. 
Наприклад: розведення 1:10: 10 мкл проби + 90 мкл буфер аналізу  (ретельно перемішати)  
 
5.3.3 Розведення висококонцентрованих зразків 
 Якщо в ході початкового аналізу зразок містить більше ніж найвищий стандарт, зразки можуть бути додатково 
розбавлені  буфером  аналізу і повторно оцінені, як описано в процедурі аналізу. Для розрахунку 
концентрацій слід враховувати цей додатковий коефіцієнт розведення. 
Наприклад: розведення 1:10: 30 мкл розбавленого зразку сироватки ( 1: 300) + 270 мкл Буферу аналізу 
(ретельно перемішати) 
 ◊ Остаточний коефіцієнт розчинення: 1: 3000 
 
5.4 Підкислювання та нейтралізація зразків та стандартів 
1. Додайте 200 мкл стандартів, контролів та попередньо розбавлених зразків у капсули реакції (наприклад, 
Eppendorf-Caps) . 
2. Додати 20 мкл 1 М HCl до всіх капсул 
3. Закрийте капсули, ретельно перемішайте (вихор) і дайте постояти протягом 15 . 
4. Для нейтралізації додати 20 мкл нейтралізаційного буфера до всіх капсул і змішати розчин. Перевірка pH та 
корекція рН не потрібні. Негайно продовжуйте процедуру аналізу на етапі 6.2.  
 
6 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 6.1 Загальні зауваження.  
- Перед використанням всі реагенти і зразки необхідно довести до кімнатної температури. Всі реактиви 
повинні бути змішані без спінювання.  
- Після початку випробування всі етапи повинні бути завершені без перерви.  
- Використовуйте нові одноразові наконечники піпеток для кожного стандарту, контролю або зразку, щоб 
уникнути перехресного забруднення. 
 - абсорбція - це функція часу інкубації та температури. Перед початком аналізу рекомендується, щоб усі 
реагенти були готові, зняті ковпачки, всі потрібні лунки  закріплені утримувачем тощо. Це забезпечить рівний 
проміжок часу для кожного етапу піпетування без перерви.  
- Як правило, ферментативна реакція лінійно пропорційна часу і температурі. 
 
6.2 Процедура випробувань 
Кожний прогін повинен включати стандартну криву. 
1. Зафіксуйте потрібну кількість мікролунок у тримачу рами.  
2. Розподіліть 100 мкл кожного попередньо підготовленого стандарту, контролю та зразків новими 

одноразовими наконечниками у відповідні лунки. (Див. Розділи «Розведення зразків» та «Підкислювання 
та нейтралізація зразків та стандартів»).  

3.  Покрийте планшет та інкубуйте протягом ночі (16-24 години) при 4 ° С. 
 Альтернативно: інкубація протягом 3 годин при кімнатній температурі. (Очікуються нижчі значення ОГ  в 
порівнянні з інкубацією протягом ночі.) 
4. Жваво струсити вміст лунок. Промити склянки 3 рази розведеним промивним розчином, 300 мкл на лунку. 

Різко постукати лунками об абсорбуючий папір, щоб видалити залишкові краплі.  
Важливе зауваження: чутливість та точність цього аналізу помітно впливає на правильність виконання 
процедури промивки!  
5. Розподіліть 100 мкл антисироватки у всі лунки. 
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6.  Інкубуйте 120 хвилин при кімнатній температурі. 
7. Жваво струсити вміст лунок. Промити склянки 3 рази розведеним промивним розчином, 300 мкл на лунку. 

Різко постукати лунками об абсорбуючий папір, щоб видалити залишкові краплі.  
8. Розподіліть 100 мкл ферментного кон'югату (анти мишачій біотин) у кожну лунку. 
9.  Інкубуйте 45 хвилин при кімнатній температурі. 
10.  Жваво струсити вміст лунок. Промити склянки 3 рази розведеним промивним розчином, 300 мкл на 

лунку. Різко постукати лунками об  абсорбуючий папір, щоб видалити залишкові краплі.  
11. Розподіліть 100мкл ферментного комплексу в кожну лунку. 
12.  Інкубуйте 45 хвилин при кімнатній температурі. 
13. Жваво струсити вміст лунок. Промити склянки 3 рази розведеним промивним розчином, 300 мкл на лунку. 

Різко постукати лунками об  абсорбуючий папір, щоб видалити залишкові краплі.  
14.  Додайте до кожної лунки 100 мкл  розчину субстрату. 
15.  Інкубуйте протягом 15 хвилин при кімнатній температурі. 
16.  Зупиніть ферментативну реакцію, додавши до кожної лунки 50мкл стоп розчину. 
17.  Визначте абсорбцію (ОГ) кожної лунки при 450 ± 10 нм за допомогою рідера мікропланшетів. 

Рекомендується зчитати лунки протягом 10 хвилин після додавання стоп розчину. 
 

6.3 Розрахунок результатів 
1. Обчислити середнє абсорбційне значення для кожного набору стандартів, контролів та зразків пацієнтів. 
2. Використовуючи напівлогарифмічний графічний папір, побудуйте стандартну криву, наносячи середню 
абсорбцію, отриману від кожного стандарту, навпроти його концентрації з величиною абсорбції по 
вертикальній (Y) осі і концентрації на горизонтальній (X) осі. 3.Використовуючи середнє значення абсорбції 
для кожного зразка, визначте відповідну концентрацію за стандартною кривою. 
4. Автоматизований метод: результати в Інструкціях з використання були розраховані автоматично за 
допомогою 4-Parameter кривої придатності. (4 параметри Rodbard або 4 параметрів Marquardt є переважними 
методами.) Інші функції обробки даних можуть давати дещо різні результати. 
5. Концентрацію зразків можна прочитати прямо з цієї стандартної кривої. Помножте результати на 
початковий коефіцієнт розбавлення (для зразків сироватки на 300, а для супернатанту клітинної культури  - на 
10). Зразки, що мають концентрації вище, ніж у найвищому стандарті, повинні бути додатково розведені або 
повідомлені як такі. Для розрахунку концентрацій цей коефіцієнт розведення слід взяти до уваги. 
6.3.1 Приклад Типової стандартної кривої. 
Доступні дані призначені лише для демонстрації та не можуть бути використані замість генерації даних на 
момент аналізу. 

стандарт Оптичні одиниці (450 нм) (інкубація 
протягом ночі) 

Стандарт 0 0 пг/мл 0,05 
Стандарт 1 22 пг/мл 0,15 
Стандарт 2 66 пг/мл 0,34 
Стандарт 3 200 пг/мл 0,89 
Стандарт 4 400 пг/мл 1,55 
Стандарт 5 600 пг/мл 2,07 

 
7. ОЧІКВАНІ НОРМАЛЬНІ ЦЗНАЧЕННЯ   
Строго рекомендовано кожній лабораторії визначати власні норми та ненормальні значення. У дослідженні, 
проведеному з очевидно здоровими особами, за допомогою ІФА TGF-β1 спостерігалися  наступні дані.  

популяція кількість Вік (років) Середнє 
(нг/мл) 

Медіана 
Нг/мл 

2,5-97,5 
процентів 
Нг/мл 

Діапазон 
(мін-макс) 
Нг/мл 

 83 1-10 42,19 40,71 7,60-95,62 3,54-104,31 
26 11-20 38,15 37,61 23,08-55,74 23,00-67,80 
25 21-30 42,18 37,56 23,73-70,94 19,25-74,13 
17 31-40 37,72 34,98 24,09-58,94 21,89-64,29 
19 41-50 43,26 43,92 20,36-67,09 19,37-68,49 
19 51-60 38,03 37,08 18,77-63,56 18,28-70,92 
7 61-70 36,68 34,62 25,55-49,86 24,95-49,98 
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Результати поодинці не повинні бути єдиною причиною будь-яких терапевтичних наслідків. Результати 
повинні бути пов'язані з іншими клінічними спостереженнями та діагностичними тестами. 
 
8 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Належна лабораторна практика вимагає, щоб контроль проводився з кожною калібрувальною кривою. Для 
встановлення середніх значень та прийнятних діапазонів для забезпечення належної ефективності слід 
провести статистично значну кількість контролів. Рекомендується використовувати контрольні зразки 
відповідно до державних та федеральних правил. Рекомендації щодо використання контрольних зразків 
дозволяють забезпечити щоденну дійсність результатів. Використовуйте контролі як на звичайних, так і на 
патологічних рівнях. Контролі та відповідні результати лабораторії контролю якості зазначаються в сертифікаті 
КЯ, доданому до набору. Значення та діапазони, зазначені в листі КЯ, завжди відносяться до поточної кількості 
наборів і повинні використовуватися для прямого порівняння результатів. Використовуйте відповідні 
статистичні методи для аналізу значень та тенденцій контролю. Якщо результати аналізу не підходять для 
встановлених прийнятних діапазонів контрольних матеріалів, результати пацієнта повинні бути визнані 
недійсними. У цьому випадку, будь ласка, перевірте наступні технічні дані:  пристрої піпетування та 
синхронізації; фотометр, термін придатності реагентів, умови зберігання та інкубації, методи аспірації та 
промивки. Після перевірки вищезгаданих елементів, не знайшовши помилки, зв'яжіться безпосередньо з 
вашим дистриб'ютором або IBL. 
 
9. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
9.1  Динамічний діапазон аналізу  становить 3,35 пг / мл - 600 пг / мл 
9.2. Специфічність антитіл (перехресна-реактивність).  
Наступні речовини були перевірені на перехресну реактивність аналізу: 
 

компонент Перехресна реактивність 
TGF-β2 немає 
TGF-β3 немає 
TGF-β1 (криса) 98% 

 
 9,3 Чутливість  
Аналітична чутливість TGF -бета 1 ІФА було розраховано шляхом додавання 2 стандартних відхилень до 
середнього з 20 повторних аналізів стандарту 0 і було встановлено, що це 3,35 пг / мл. 
 
9.4. Відтворюваність 
 9,4,1. В аналізі 
В межах аналізу мінливість показана нижче:  
 

зразок кількість Середнє (пг/мл) CV (%) 
1 10 46,67 8,0 
2 10 99,18 7,4 
3 10 140,69 5,3 
4 10 360,53 3,9 

 
9,4,2 Між аналізами 
  Між аналізами варіабельність наведено нижче: 
 

зразок кількість Середнє (пг/мл) CV (%) 
1 30 47,42 6,7 
2 30 100,84 6,5 
3 30 140,97 4,2 
4 30 373,88 4,0 
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9,5 Відновлення 
Відновлення ІФА TGF-бета визначали шляхом додавання збільшених кількостей аналіту до різних дослідних 
зразків хворого, що містять різні кількості ендогенного аналіту. Кожен зразок (незбагачений і збагачений) та 
стандарти аналізували, а концентрація аналітів зразків розраховувалась за стандартною кривою. Відсоток 
відновлення визначали, порівнюючи очікувані та виміряні значення зразків. 
 

 Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 
Концентрація (пг/мл) 184,9 141,00 83,04 
Середнє відновлення 
(%) 

91,1 86,2 93,9 

Діапазон                    
від 
відновлення (%)     до 

85,6 85,1 88,3 
96,6 87,4 99,6 

 
9,6 Лінійність  

 Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 
Концентрація (пг/мл) 184,9 141,00 83,04 
Середнє відновлення 
(%) 

98,1 96,0 81,7 

Діапазон від 
відновлення (%) до 

93,5 91,6 73,9 
101,5 98,5 87,7 

 
10 ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ 
Надійні і відтворювані результати будуть отримані, коли процедура аналізу виконується з повним розумінням 
інструкції, вкладеної в упаковку набору та дотриманням належної лабораторної практики. Будь-яке 
неправильне поводження із зразками або модифікація цього випробування може вплинути на результати. 
 
10.1 Впливаючі речовини 
Гемоглобін (до 4 мг / мл), білірубін (до 0,5 мг / мл) і тригліцерид (до 7,5 мг / мл) не впливають на результати 
аналізу. 
 
10.2 Вплив ліків 
До сьогодні не відомі нам речовини (препарати), які впливають на вимірювання зразка TGF-β1 в зразку. 
 
10.3 Ефект високої дози-крюк ефект 
Ефект високої дози- крюка не спостерігався у цьому дослідженні до концентрації  76,80  пг / мл 
 
11 ПРАВОВІ АСПЕКТИ 
11.1 Надійність результатів  
Аналіз повинен проводитися точно відповідно до інструкцій виробника для використання. Більш того, 
користувач має суворо дотримуватися правил GLP (належної лабораторної практики) або інших застосовних 
національних стандартів та / або нормативів. Це особливо актуально для використання контрольних реагентів. 
Важливо завжди включати в межах процедури процедуру достатню кількість контролів для перевірки  
точності випробувань. Результати випробувань дійсні лише тоді, коли всі контролі знаходяться в межах 
заданого діапазону, і якщо всі інші параметри тесту також знаходяться в межах заданої технічної 
характеристики аналізу. У разі будь-якого сумніву або стурбованості, будь ласка, зв'яжіться з нами.  
 
11.2 Терапевтичні наслідки 
 Терапевтичні  наслідки ніколи не повинні ґрунтуватися на лабораторних результатах, навіть якщо всі 
результати тесту  узгоджуються з пунктами, зазначеними в пункті 11.1. Будь-який лабораторний результат є 
лише частиною загальної клінічної картини пацієнта. Лише в тих випадках, коли лабораторні результати є 
прийнятні з урахуванням загальної клінічної картини пацієнта, повинні бути отримані терапевтичні наслідки. 
Сам результат тестування поодинці ніколи не повинен бути єдиним детермінантом , що призводить до будь-
яких терапевтичних наслідків. 
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11.3 Відповідальність 
 Будь-яка модифікація тест-набору та / або обмін або суміш будь-яких компонентів різних партій з одного 
тестового набору на інший може негативно вплинути на очікувані результати та обгрунтованість загального 
тесту. Така модифікація та / або обмін є недійсними для будь-якої претензії щодо заміни. Заяви, подані через 
неправильне розуміння клієнтом результатів лабораторних досліджень, що підпадають під дію пункту 11.2, 
також недійсні. Незважаючи на це, у разі будь-якої претензії відповідальність виробника не повинна 
перевищувати вартості  тестового набору. Будь-який збиток, завданий випробувальному набору під час 
перевезення, не підлягає відповідальності їх виробника.  
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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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