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Тільки для In Vitro діагностики  
Зберігати при температурі 2-8 градусів С. 
 

1 ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Для кількісного визначення вільної бета - субодиниці людського хоріонічного гонадотропіну (вільного b-hCG) 
концентрації в сироватці крові людини. 
 

2 ВСТУП 
Хоріонічний гонадотропін людини (hCG) - це глікопротеїновий гормон, який звичайно виробляється плацентою 
під час вагітності. Гормон присутній у крові та сечі від семи до тринадцяти днів після імплантації  заплідненої 
яйцеклітини. Структурно інтактні молекули hCG складаються з двох нековалентно зв'язаних поліпептидних 
суб'єктів, альфа- та бета-ланцюгових субодиниць. Вимірювання інтактного hCG та альфа-субодиниці  hCG 
здається дає аналогічні результати в крові та сечі, але не рівні бета-субодиниці. У нормальній материнській 
другого триместра сироватки, рівень інтактного hCG діапазон коливається від 20 000 мМОд / мл до 50 000 мМО 
/ мл (1 нг = 15 мМОд). На відміну від цього рівні вільного альфа або вільного b-hCG складають в середньому 
половину 1% рівнів hCG. HCG і вільні субодиниці здається не використовуються як серологічні маркери для 
нетрофобластних пухлин; проте, абсолютне збільшення рівня b-hCG у хворих на хоріокарциному чітко відрізняє 
його від нормальної вагітності. 

3 ПРИНЦИП ТЕСТУ 
Тест на вільну b-hCG-ELISA заснований на принципі твердофазного  імуноферментного  аналізу. 
Система аналізу використовує унікальне моноклональне антитіло, спрямоване проти чіткого антигенного 
детермінанта на вільний b-hCG. Мишаче моноклональне анти-вільний-b-hCG антитіло використовується для 
іммобілізації твердої фази (на лунках мікропланшету). Козяче ціле антитіло hCG  знаходиться в  антитіло-
ферменті (пероксидаза хрону) кон’югаті розчину. Випробуваний зразок може послідовно реагувати з двома 
антитілами, в результаті чого вільна b-hCG-молекула втримується між твердою фазою та антитілами, зв'язаними 
з ферментами. Після двох окремих 30-хвилинних інкубацій при 37 ° С, лунки промивають водою для видалення 
зв'язаних мічених антитіл. Розчин реагенту TMB додають та інкубують протягом 20 хвилин, у результаті чого 
утворюється синій колір. Розвинення кольору зупиняється додаванням стоп-розчину, змінюючи колір на жовтий 
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колір. Концентрація b-hCG прямо пропорційна інтенсивності кольору досліджуваного зразка. Поглинання 
вимірюється спектрофотометрично при 450 нм.  

4 РЕАГЕНТИ 
4.1 Матеріали, що входять у комплект: 
 1. Покриті антитілами лунки (1 планшет, 96 лунок). 

Лунки мікропланшета, покриті моноклональними анти-вільний β-hCG. 

2. Еталонний стандарт установочний (1,0 мл / флакон) 

 Містить 0, 2,5, 5, 10, 25 і 50 нг / мл β-hCG у бичачій сироватці крові з консервантами, ліофілізованими.  

3.Нульовий буфер (13 мл) 

 Містить тріс буфер з консервантами.  

4. Ферментний кон'югатний реагент (18 мл) 

 Містить козячий анти цілий hCG, кон'югований з пероксидазою хрону з консервантами.  

5.TMБ Реагент (11 мл)  

Містить 3, 3 ', 5, 5' тетраметилбензидин (TMБ), стабілізований у буферному розчині. 

6. Стоп розчин -1N HCl (11 мл) 

 Розбавлена соляна кислота.  

4.2 Матеріали, необхідні, але не передбачені: 
 - Точні піпетки: 50 мкл, 100 мкл, 150 мкл і 1,0 мл.  
- Одноразові наконечники піпетки.  
- Дистильована вода.  
- Змішувач вихровий або еквівалент. 
 - Абсорбентний папір або паперовий рушник . 
- Графічний папір.  
- рідер мікропланшетів 

 
5 ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ  
1.ОБЕРЕЖНО: Цей комплект містить людські матеріали. Джерело матеріалів, які використовувалися для 
виробництва цього компоненту, було протестовано негативним для HBsAg, HIV 1/2 та HCV затвердженими 
методами FDA. Проте жоден метод не може повною мірою забезпечити відсутність цих агентів. Тому всі 
продукти крові людини, у тому числі сироватки, повинні вважатися потенційно інфекційними. Обробка повинна 
бути такою, як визначено відповідними директивами щодо безпеки національного законодавства щодо 
біологічно небезпечних речовин або регулюванням, там, де воно існує. 
2. Уникати контакту з 1N HCl. Це може спричинити подразнення шкіри та опіки. Якщо відбувається контакт, 
промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря, якщо подразнення не зникне. 
3. Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності та не змішуйте та не використовуйте 
компоненти з наборів з різними номерами лотів. 
4. Замініть ковпачки на реагентах негайно. Не змінюйте ковпачки. 
5. Не піпетуйте реагенти ротом. 
6. Для  in vitro діагностики.  
 
6 УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
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1. Зберігайте невідкриті комплекти при температурі від 2 до 8 ° С після отримання та коли вони не 
використовуються, до закінчення терміну, вказаного на етикетці. Зверніться до етикетки упаковки для дати 
закінчення терміну придатності.  
2. Зберігайте мікропланшет в герметичному пакеті з осушувачем, щоб мінімізувати вплив вологим повітрям.  
 
7. Інс трументарій 
 Рідер  лунок мікропланшетів з  пропускною здатністю 10 нм або менше і діапазоном оптичної щільності від 0 
до 3 ОЩ або більше при довжині хвилі 450 нм є прийнятним для вимірювання поглинання.  
 
8 ЗАБІР ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
1. Для цього аналізу необхідно використовувати зразки сироватки. 
2. Зразки слід зібрати, використовуючи стандартні технології  венепункції. Видалити сироватку з коагульованих 
або упакованих клітин протягом 60 хвилин після збору.  
3.Зразки, які неможливо проаналізувати  протягом 24 годин після збору, повинні бути заморожені при 
температурі -20 ° С або нижче, і будуть стабільними протягом шести місяців. 
4. Уникайте грубо гемолітичних (яскраво-червоних), ліпемічних (молочних) або мутних зразків (після 
центрифугування) . 
5. Зразки не слід багаторазово заморожувати і розморожувати перед тестуванням. НЕ зберігайте в 
розморожених холодильниках, що може призвести до випадкового відтавання. Зразки, що були заморожені, а 
також ті, які є мутними та / або містять тверді частинки, повинні бути центрифуговані перед використанням. 
 
9 ПРОЦЕДУРА  ПРИМІТКИ 
1. Рекомендації щодо піпетування (одно- та багатоканальний):  піпетування усіх стандартів, зразків та контролю 
повинно бути завершено протягом 3-х хвилин. 
2. Всі стандарти, зразки та контролі повинні виконуватися одночасно в двох примірниках, щоб всі умови 
випробувань були однаковими. 
3. Рекомендується зчитати лунки протягом 15 хвилин після додавання стоп розчину. 
 
10 Підготовка реагентів 
1. Всі реагенти необхідно перед застосуванням довести до кімнатної температури (18-25 ° С). 2.Відновіть кожен 
ліофілізований стандарт з 1,0 мл дистильованої води. Дозвольте відновленому матеріалу постояти, принаймні,  
20 хвилин та обережно перемішайте. Відновлені  стандарти будуть стабільними протягом 30 днів, якщо вони 
зберігаються у герметичному стані при 2-8 ° С. 
 
11. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
1. Закріпіть необхідну кількість покритих лунок в тримачу. 
2. Розподіліть 50 мкл стандартів, зразків та контролів у відповідні лунки.  
3. Розподіліть 100мкл нульового буфера у кожну лунку. 
4. Ретельно змішайте протягом 30 секунд. Дуже важливо змішувати їх повністю. 
5. Інкубуйте при 37 ° С протягом 30 хвилин. 
6. Видаліть інкубаційну суміш, змахнувши вміст планшету в раковину. 
7. Промийте та змахніть лунки мікропланшету 5 разів дистильованою або дейонізованою водою. (Будь ласка,  
не використовувати водопровідну воду.)  
8. Постукайте лунками різко об абсорбуючий папір або паперові рушники, щоб видалити всі краплі з залишками 
води. 
9. Розподіліть 150мкл ферментного кон'югованого реагенту в кожну лунку. Обережно змішайте протягом 10 
секунд. 
10. Інкубуйте при 37 ° С протягом 30 хвилин. 
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11. Видаліть інкубаційну суміш, змахнувши вміст пластини в контейнер для відходів. 
12. Промийте та змахніть лунки мікропланшету 5 разів дистильованою або дейонізованою водою. (Не 
використовуйте водопровідну воду.) 
 13. Постукайте лунками різко об абсорбуючий папір або паперові рушники, щоб видалити всі краплі з 
залишками води. 
14. Віддайте 100мкл реагенту TMБ у кожну лунку. Обережно змішайте протягом 10 секунд. 
15. Інкубуйте при кімнатній температурі  протягом 20 хв. 
16. Зупиніть реакцію, додаючи 100мкл стоп-розчину до кожної лунки. 
17. Обережно змішайте протягом 30 секунд. Важливо переконатися, що весь блакитний колір змінюється на 
жовтий колір. 
18. Прочитайте оптичну густину при 450 нм рідером мікропланшетів протягом 15 хвилин. 
 
12 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Належна лабораторна практика потребує щоб зразки контролю якості (контролі) були запущені з кожною 
калібрувальною кривою для перевірки ефективності аналізу. Для забезпечення належної продуктивності 
контрольний матеріал слід перевіряти багаторазово, щоб встановити середні значення та прийнятні діапазони. 
Рекомендовано використовувати зразки контролю BIOREF відповідно до державних та федеральних правил. 
Використовуйте контролі нормальних та патологічних рівнів. 
 Наприклад: BIOREF RM 16; Лот: 24030; 2009-06  
Очікувані значення:  
 

Рівень 1 1,54-2,87 
Рівень2 9,1-16,9 

 
13 ОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
1.Обчислити значення середньої оптичної поглинання (A450) для кожного набору еталонних стандартів, 
контролів  та зразків пацієнтів. 
2. Побудуйте стандартну криву, наносячи середню поглинання, отриману з кожного еталонного стандарту, 
проти його концентрації в нг / мл на графічнім папері, з величинами поглинання на вертикальній або осі Y і 
концентраціями на горизонтальній або X осі.  
3. Використовуйте значення середньої поглинання для визначення кожного зразка, щоб визначити відповідну 

концентрацію вільного b-hCG в нг / мл зі стандартної кривої. 

14 ПРИКЛАД СТАНДАРТНИХ КРИВИХ 
 Результати типового стандартного пробігу з показаннями оптичної щільності при 450 нм, показаних на осі Y 
проти b-hCG концентрації, показаних на осі Х. Ця стандартна крива призначена лише для ілюстрації і не повинна 
використовуватися для розрахунку невідомих. Кожен користувач повинен отримати свої власні дані та 
стандартну криву. 

b-hCG (нг/мл) Поглинання  (450 нм) 
0 0,061 
2,5 0,296 
5,0 0,498 
10,0 0,929 
25,0 1,711 
50,0 2,613 
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15 СТАНДАРТИЗАЦІЯ  

Концентрації вільного β-HCG набір стандартів відповідають еталонному реагенту ВООЗ для хоріонічного  
гонадотропіну людини, бета - субодиниця  (очищена) (код NIBSC: 99/650)  

16 ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 

Наведена нижче інформація міститься в довідниках № 9, 11, 13, 14 та 15: 

1.HCG та вільних рівнів β-hCG субодиниця під час нормальної вагітності.  
Логарифмічне збільшення концентрації hCG в сироватці крові спостерігалося з 5-8 тижнів вагітності (від 2,600 нг 
/ мл до 33 000 нг / мл), як визначено останнім менструальним періодом; після цього значення hCG зменшились. 
Подібним чином рівень вільних β-hCG швидко підвищувався до досягнення максимально допустимих рівнів (~ 
60 нг / мл) через 8-9 тижнів вагітності, після чого відбувався поступовий спад протягом наступних 11-12 тижнів 
вагітності.  
Після 5 тижнів вагітності співвідношення вільного β-hCG до інтактного hCG становить приблизно 1,0% (мас. / 
вага). Після цього ці коефіцієнти змінюються помітно постійно протягом 22 тижнів вагітності (~ 0,5% маса / вага). 
2. hCG та рівні вільних субодиниць у гестаційній хоріокарциномі, 
 Вільні α та вільні β-субодиниці  та рівні hCG, вимірювали у п'яти пацієнтів з незліченною гестаційною 
хоріокарциномою. Концентрації в сироватці показані в таблиці:  
 

Кількість пацієнтів hCG (нг/мл) α-hCG (нг/мл) β-hCG (нг/мл) 
1 210000 112 8000 
2 22195 20 1300 
3 6840 1 232 
4 36000 44 3900 
5 4200 2 350 

 
Рівні вільного α-hCG були низькими, коливалися від 1-112 нг / мл, тоді як рівень hCG коливався від 4 200 до 21 
0000 нг / мл (1 нг ≈ 15 мМОд). На відміну від цього, вільні концентрації β-hCG виявили помітне підвищення у 
хоріокарциномі.  
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17 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
17.1 Чутливість  
Мінімальна виявлена концентрація вільного β-hCG за допомогою цього аналізу оцінюється як 0.25 нг / мл. 
 
17.2 Точність 
 17.2.1 Внутрішньоаналітична точність  
Вихідна точність визначалася повторними визначеннями з трьох різних контрольних сироваток у одному 
дослідженні. Варіанти аналізу показано нижче:  

Зразок сироватки       1        2     3 
Кількість повторів 24 24 24 
Середнє вільний hCG (нг/мл) 2,8 14 36 
Стандартне розведення 0,11 0,4 1,5 
Коефіцієнт варіації (%) 3,7 2,6 4,3 

 
17.2.2. Точність між аналізами 
Точність між аналізами була визначена шляхом повторного вимірювання трьох контролів сироватки в декількох 
різних аналізах. Варіабельність між аналізами показано нижче : 

Сироватка зразок 1 2 3 
Кількість повторів 20 20 20 
Середнє вільний β-hCG (нг/мл) 3,0 17 37 
Стандартне відхилення 0,10 0,7 0,7 
Коефіцієнт варіабельності (%) 3,4 4,0 2,0 

 
17,3 Відновлення і лінійність 
 17.3.1. Відновлення  
Різні зразки  сироватки пацієнтів відомих вільних рівнів β-hCG були змішані та проаналізовані у двох 
примірниках. Середньостатистичний показник відновлення становив 96,7%. 
 

 Очікувана 
концентрація (нг/мл) 

Концентрація, що 
спостерігається 
(нг/мл) 

% відновлення 

1 41,22 39,68 96,3 
2 40,61 37,73 92,9 
3 15,07 15,58 103,4 
4 17,44 17,06 97,8 
5 3,389 3,258 96,1 
6 3,352 2,986 89,1 
7 0,493 0,478 97,1 
8 0,436 0,441 101,1 
                   Середнє відновлення =96,7% 
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17.3.2 Лінійність 
Чотири зразки пацієнтів були серійно розведені з нульовим стандартом у дослідженні лінійності. Середнє 
відновлення склало 111,3%.  

 розведення Очікувана 
концентрація 
(нг/мл) 

Концентрація, що 
спостерігається 
(нг/мл) 

% відновлення 

1 Нерозведене 
1:2 
1:4 
1:8 
1:16 

- 
17,27 
8,634 
4,317 
2,159 

34,54 
19,18 
8,822 
4,701 
2,398 

- 
111,1 
102,2 
108,9 
111,1 

                                              Середнє =108,3% 
2 Нерозведене 

1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 

- 
23,91 
11,95 
5,977 
2,988 
1,494 

47,81 
23,98 
13,69 
7,538 
3,872 
1,921 

- 
100,3 
114,5 
126,1 
129,6 
128,6 

 Середнє =117,6% 
3 Нерозведене 

1:2 
1:4 
1:8 
1:16 
1:32 

- 
21,05 
10,52 
5,262 
2,631 
1,315 

42,09 
22,70 
10,50 
5,519 
2,930 
1,622 

- 
107,9 
99,8 
104,9 
111,4 
123,3 

                                                     Середнє =106,0% 
4 Нерозведене 

1:2 
1:4 
1:6 
1:16 
1:32 

- 
17,74 
8,869 
4,435 
2,217 
1,109 

35,48 
20,27 
9,424 
5,200 
2,554 
1,367 

- 
114,3 
106,3 
117,3 
115,2 
123,3 

                                                      Середнє =113,3% 
 
17,4 СПЕЦИФІЧНІСТЬ 
Для перехресної реактивності були перевірені наступні речовини: 

Аналіти і концентрація % перехресної реактивності 
нтактний hCG (100 000 мМЕ / мл) 0,5% 
Beta-hCG 100,0% 
Alpha-hCG (500 нг/мл) 0,0% 
ЛГ (500 мМОд / мл)  0.0% 
 ТТГ (500 нг/мл) 0.0% 
ФСГ (500 нг/мл) 0.0% 
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18 ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
Достовірні  і відтворювані результати буде отримано процедуру аналізу з повним розумінням вказівок 
інструкції вкладиша упаковки та дотриманням належної лабораторної практики. Процедура промивки  має 
вирішальне значення. Недостатнє промивання призведе до поганої точності та помилково підвищених значень 
зчитування. Не слід використовувати зразки сироватки, що демонструють грубу ліпемію, грубий гемоліз чи 
мутність. Результати, отримані в результаті використання цього набору, повинні використовуватися лише як 
доповнення до інших діагностичних процедури та як інформація, доступна лікарю. 
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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. 
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