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1. ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
Імуноферментний аналіз для кількісного визначення андростендіону в слині. 
 
2 КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
Андростендіон (також відомий як Δ4-андростендіон) - стероїдний гормон, що виробляється в 
наднирниках і статевих залозах як проміжна стадія в біохімічному шляху, який виробляє 
андрогенний тестостерон і естрогени естрон та естрадіол. Це звичайний попередник чоловічих та 
жіночих статевих гормонів. Якийсь андростендіон також секретується в плазму і може 
перетворюватися в периферичних тканинах в тестостерон і естрогени. 
Андростендіон має відносно слабку андрогенну активність, оцінюється в ~ 20% тестостерону. 
Секреція та виробництво показників також перевищують показники тестостерону у жінок, у яких 
значна поза адренальна конверсія андростендіону до тестостерону відбувається. 
У жінок в пременопаузі наднирники та яєчники виробляють приблизно половину всього 
андростендіону (приблизно 3 мг / добу). Після менопаузи вироблення андростендіону зменшується 
на 50%. В основному це пов'язано зі скороченням стероїду, що секретується яєчником. Тим не менш, 
андростендіон є основним стероїдом, що виробляється постменопаузальним яєчником. 
Висока кореляція сироватки-слини для андростендіону говорить про індивідуальні відмінності в 
сироватці рівнів андростендіону, рівні можуть бути точно оцінені, використовуючи слину як 
неінвазивну альтернативну пробу. 
 
3 ПРИНЦИП 
Андростендіон (антиген) у зразку конкурує з антигеном андростендіону, кон'югованим з 
пероксидазою хрону (HRP) для зв'язування з обмеженою кількістю антитіл анти - андростендіону 
покриття мікропланшету (тверда фаза). 
Після інкубації пов'язане / вільне розділення проводиться простим твердофазним промиванням. 
Потім фермент HRP у зв'язаній фракції взаємодіє із субстратом (H2O2) та субстратом TMБ і розвиває 
синій колір, який змінюється на жовтий, коли додається стоп-розчин (H2SO4). 
Інтенсивність кольору обернено пропорційна концентрації андростендіону у зразку. 
Концентрація андростендіону у зразку розраховується за допомогою стандартної кривої. 
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4 РЕАГЕНТ, МАТЕРІАЛ І ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
4.1 Реагент і матеріал, що постачається в наборі 
Кількість Символ Компонент 
1х12х8 МТР Мікропланшет розбірний. 

 Анти - андростендіон-антитіло адсорбоване на 
мікропланшеті. 
 

1х1,0 мл ENZCONJ CONC Ферментний кон’югат концентрований (100 x) 
Містить:  Aндростендіон , кон'югований з пероксидазою 
хрону (HRP). 
 

5х1,0 мл CAL 0-4 Стандарт 0-4 
0; 20, 100 400; 1000 пг / мл 
Містить: Aндростендіон. Для одиниць SI: пг / мл x 3,487 = 
пмоль/л 

2х1,0 мл CONTROL 1+2 Контроль 1 + 2 
Точні концентрації дивіться на етикетках флаконів або 
сертифікаті КЯ. 

1х30 мл DILBUF Буфер для розведення 
Містить: фосфатний буфер рН 7,5 БСА 1 г / л 

1х20 мл WASHBUF CONC Концентрат буфера для промивки (50x) 
Містить: NaCl 45 г / л; Твін20 55 г / л. 
 

1х15 мл TMB SUBS TMБ Розчин субстрату 
Містить: H2O2-TMБ 0,26 г / л (уникайте будь-яких контактів зі 
шкірою). 

1х15 мл TMB STOP TMБ стоп-розчин 
Містить 0,15 моль / л Сірчана кислота. 

 
4.2 Реагенти, необхідні, не постачаються 
Дистильована вода 
4.3 Допоміжні матеріали та інструментарій 
Автоматичний дозатор 
Рідер мікропланшетів (450 нм, 620-630 нм) 
Пристрій для збирання слини 
 
Примітка 
Зберігайте всі реагенти при 2 ° C - 8 ° C у темряві. 
Відкривати пакет із мікропланшетом з покриттям (MTP) тільки тоді, коли він знаходиться при 
кімнатній температурі, і закривайте відразу після використання; один раз відкритий, мікропланшет 
стабільний до закінчення терміну придатності набору. Не знімайте клейкі листи на невикористаних 
стріпах. 
 
5 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
- Цей набір призначений для використання in vitro лише професійними особами. Не для 
внутрішнього чи зовнішнього застосування у людей або тварин. 
- Використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту під час роботи з наданими реактивами. 
- Дотримуйтесь належної лабораторної практики (НЛП) щодо поводження з продуктами крові 
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- Деякі реагенти містять невелику кількість Proclin 300 як консервантів. Уникайте контакту зі шкірою 
або слизовою оболонкою. 
- Субстрат TMБ містить подразник, який може бути шкідливим при вдиханні, поглинанні або 
поглинанні через шкіру. Не допускати травм, уникати вдихання, прийому всередину або контакту зі 
шкірою та очима. 
- Стоп-розчин складається з розведеного розчину сірчаної кислоти. Сірчана кислота отруйна та 
агресивна і може бути токсичною при попаданні в організм. Щоб запобігти хімічним опікам, уникайте 
контакту зі шкірою та очима. 
- Уникайте потрапляння реагенту TMБ / H2O2 на пряме сонячне світло, метали чи окислювачі. Не 
заморожуйте розчин. 
- Цей спосіб дозволяє визначити андростендіон від 5 пг / мл до 1000 пг / мл 
- Клінічне значення визначення андростендіону може бути визнано недійсним, якщо пацієнт 
лікувався кортизоном або природними або синтетичними стероїдами. 
 
6 ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
- Будь ласка, дотримуйтесь строго послідовності кроків піпетування, передбачених цим протоколом. 
Дані про ефективність, представлені тут, були отримані з використанням конкретних реагентів, 
перелічених у цій Інструкції по застосуванню. 
- Усі реагенти слід зберігати в холодильнику при температурі 2 ° C - 8 ° C у їх первісному контейнері. 
Будь-які винятки однозначно вказано. Реагенти стабільні до терміну придатності при зберіганні та 
поводженні з ними, як зазначено. 
- Не міняйте компоненти комплекту з різних партій. Дотримуйтесь терміну придатності, 
надрукованому на етикетках на коробці та флаконах. Не використовуйте будь-який компонент 
набору після закінчення строку їх дії. 
- Якщо ви використовуєте автоматизоване обладнання, користувач несе відповідальність за те, щоб 
комплект був належним чином перевірений. 
- Неповне або неточне видалення рідини з лунок може вплинути на точність аналізу та / або 
збільшити фон. 
- Важливо, щоб час реакції в кожній лунці було постійним для відтворюваних результатів. 
Піпетування зразків не слід тривати більше десяти хвилин, щоб уникнути дрейфування. Якщо 
потрібно більше 10 хвилин, дотримуйтесь того ж порядку розподілу. Якщо використовується більше 
одного планшету, рекомендується повторити криву реакції на дозу для кожного планшета. 
- Додавання розчину до субстрату TMБ ініціює кінетичну реакцію, яка припиняється додаванням стоп 
розчину. Тому субстрат TMБ і стоп-розчин повинні бути додані в тій же послідовності для усунення 
будь-якого відхилення в часі реакції. 
- Дотримуйтесь вказівок щодо здійснення контролю якості в медичних лабораторіях шляхом 
визначення контролю та / або об'єднання сироваток. 
- Максимальна точність необхідна для відновлення та дозування реагентів. 
- Зразки, мікробіологічно забруднені, високоліпемічні або гемолізовані, не повинні 
використовуватися в аналізі. 
- Рідери планшетів вимірюють вертикально. Не торкайтеся дна лунок. 
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7 ПРОЦЕДУРА 
7.1 Підготовка стандарту 
(CAL 0, CAL 1, CAL 2, CAL 3, CAL 4) 
Перед використанням змішайте протягом 5 хвилин  міксером, що обертається. 
Стандарти готові до використання і мають таку концентрацію андростендіону: 

 Кал 0 Кал 1 Кал 2 Кал 3 Кал 4 
Пг/мл 0 20 100 400 1000 

Для зразків з концентрацією андростендіону більше 1000 пг / мл розбавляють зразок (1: 2) Кал 0 
Після відкриття стандарти стабільні 6 місяців при температурі 2 ° C - 8 ° C. 
Для одиниць SI: пг / мл x 3,487 = пмоль/л 
 
7.2 Приготування розведеного кон'югата 
Підготуйте безпосередньо перед використанням. 
Додайте 10 мкл кон'югату (ENZCONJ) до 1,0 мл буфера інкубації (DILBUF). Акуратно перемішайте. 
Стійкий протягом 3 годин при 22 ° C - 28 ° C. 
 
7.3 Приготування промивного розчину 
Вміст кожного флакона концентрату буферного промивання (WASHBUF) концентрату (50x) розвести 
дистильованою водою до кінцевий об’єм 1000 мл перед використанням. Для менших обсягів 
дотримуйтесь коефіцієнта розведення 1:50. 
Розведений промивний розчин стабільний протягом 30 днів при температурі 2 ° C - 8 ° C. 
 
7.4 Підготовка зразка та контролів 
Цей набір дозволяє визначити концентрацію андростендіону в пробах слини 
Рекомендується збирати проби слини за допомогою центрифужної скляної пробірки та пластикової 
соломки. 
Не використовуйте колектор зразків, комерційно доступний як "SALIVETTE". 
Інші наявні у продажу колектори зразків не пройшли випробування. 
Контролі готові до використання. 
 
 
7.4.1 Метод та обмеження 
Збирають проби слини в зазначені часи. 
Якщо конкретних вказівок не було, зразки слини можуть бути зібрані в будь-який час, звертаючи 
увагу на наступні показання: 
а. Якщо збирання слини проводиться вранці, переконайтеся, що це проводиться перед чищенням 
зубів 
б. Протягом дня дозволяйте  1 годину після їжі ,  перорального прийому фармацевтичних препаратів 
або чищення зубів перед забором проби слини 
c. Дуже важливо отримати хороший чіткий зразок - тобто не забруднений їжею, помадою, кров’ю 
(кровотеча ясен) або іншими сторонніми матеріалами. 
 
7.4.2 Інструкція з переробки слини 
1. Нехай слина стікає через соломинку в центрифужну скляну пробірку 
2. Центрифугуйте зразок протягом 15 хвилин при 3000 об / хв 
3. Зберігати при температурі -20 ° C не менше 1 години 
4. Центрифугуйте протягом 15 хвилин при 3000 об / хв 
5. Зразок слини тепер готовий до випробування. 
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6. Зберігати зразок при температурі 2 ° C - 8 ° C протягом одного тижня або при - 20 ° C протягом 
більш тривалого часу. 
 
7.5 Процедура 
Дозвольте всім реагентам досягти кімнатної температури (22 ° C - 28 ° C). В кінці аналізу негайно 
зберігайте реактиви при 2-8 ° C: уникайте тривалого впливу кімнатної температури. 
Невикористані покриті стріпи мікропланшету повинні надійно вивільнятися у пакеті з фольги, що 
містить осушувач, і зберігатись при 2 ° C - 8 ° C. 
Щоб уникнути можливого мікробного та / або хімічного забруднення, невикористані реагенти ніколи 
не слід переносити в оригінальні флакони 
Оскільки визначення потрібно виконати у двох примірниках, щоб підвищити точність результатів 
тесту, підготуйте дві лунки для кожної точки стандартної кривої (Кал 0-Кал 4) дві для кожного 
контролю, дві для кожного зразка і одну для порожньої (бланк). 
 
реагент стандарт Зразок/контроль Бланк (порожня) 
Стандарт Кал0-Кал 4 50 мкл   
Зразки/контролі  50 мкл  
Розведений кон’югат 150 мкл 150 мкл  
 Інкубувати при 37 °C протягом 1 години 
Видаліть від інкубаційний розчин. Промийте планшет 3 x 300 мкл розведеного буфера для 
промивання. 
Важлива примітка: Під час кожного кроку промивки обережно струсіть планшет протягом 5 
секунд і видаліть зайвий розчин, постукуючи перевернутою пластиною об  абсорбентний 
паперовий рушник. 
Можна використовувати автоматичний або ручний вошер для промивання. Якщо ви 
використовуєте автоматизоване обладнання, промийте лунки мінімум 5 разів. Дотримуйтесь 
інструкцій виробника щодо правильного використання 
Розчин субстрату 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Інкубуйте при кімнатній температурі 22 ° C - 28 ° C протягом 15 хвилин у темряві. 
Стоп розчин 100 мкл 100 мкл 100 мкл 
Акуратно струсіть мікропланшет. Виміряйте оптичну густину за допомогою фотометра на 450 нм 
із референтною довжиною хвилі: 600-650 нм або проти бланк протягом 5 хв після піпетування 
стоп-розчину. 

 
 
8 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  
Кожна лабораторія повинна проводити аналіз контролів в нормальному, високому та низькому 
діапазоні рівня андростендіону для моніторингу виконання. Ці контролі слід розглядати як невідомі 
та значення визначаються в кожній виконаній процедурі аналізу. Графіки контролю якості повинні 
вестись для того, щоб відстежувати продуктивність реагентів, що постачаються. Для встановлення 
тенденцій слід застосовувати статистичні методи. Індивідуально лабораторія повинна встановити 
прийнятні межі продуктивності аналізу. Інші параметри, які слід контролювати, включають 80, 50 та 
20% перехоплення стандартної кривої для відтворюваності прогону до прогону. Крім того, 
максимальна абсорбція повинна відповідати минулому досвіду. Значне відхилення від встановлених 
показників може свідчити про непомітну зміну експериментальних умов або деградацію реагентів 
набору. Для визначення причини виникнення змін слід використовувати свіжі реагенти. 
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9 РЕЗУЛЬТАТИ 
9.1 Середнє поглинання 
Обчисліть середнє значення поглинання (OГ) для кожної точки стандартної кривої та кожного зразка. 
9.2 Стандартна крива 
Нанесіть середнє значення поглинання стандартів (OГ) (Кал 0 - Кал 4) проти концентрації. Намалюйте 
якнайкраще криву через намічені точки. (напр .: логістика з чотирма параметрами). 
9.3 Розрахунок результатів 
Інтерполюйте значення зразків на стандартну криву для отримання відповідних значень 
концентрацій виражених в пг / мл 
10 РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ 
Оскільки значення андростендіону слини мають циркадну схему, ми пропонуємо збирати зразки в 
однаковий час (8 А.М.): 
Наступні значення можуть бути використані в якості попереднього керівництва, поки кожна 
лабораторія не встановить власний нормальний діапазон. 
 Пг/мл 
Жінки                                      нормальний 
                                               P.C.O.-гірсут 

20-160 
120-300 

чоловіки 20-150 
 
Зверніть увагу на те, що визначення діапазону очікуваних значень для "нормальної" популяції в 
даному методі залежить від багатьох факторів, таких як специфіка та чутливість використовуваного 
методу та тип населення, яке досліджується. Тому кожна лабораторія повинна розглядати діапазон, 
що надається виробником як 
загальну індикацію та виробляти власний діапазон очікуваних значень на основі корінного 
населення, де лабораторія працює. 
 
11 І ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ 
11.1 Точність 
11.1.1 Варіація внутрішньоаналітична 
Варіабельність в аналізі визначали за допомогою повторних вимірювань (16х) двох різних контролів 
слини в одному аналізі. 
Варіабельність в аналізі становить ≤ 8,5%. 
11.1.2 Варіабельність між аналізами 
Варіабельність між аналізами визначали повторними вимірюваннями (10х) двох різних  контролів 
слини з різними партіями набору. Варіабельність між аналізами становить ≤ 11%. 
11.2 Точність 
Відновлення 50 - 200 - 500 пг / мл андростендіону, доданого до зразка, дало середнє значення (± СВ) 
102,60% ± 13,23% по відношенню до вихідних концентрацій. 
11.3 Чутливість 
Найнижча виявлена концентрація андростендіону, яку можна відрізнити від стандартної 0, становить 
5 пг / мл при межі довіри 95%. 
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11.4 Специфічність 
Перехресна реакція антитіла, розрахована на 50% за даними Авраама, наведена в таблиці: 
андростендіон 100% 
тестостерон 1,2% 
епітестостерон 0,2% 
5 альфа-дигідротестостерон 0,1% 
ДГЕА 0,1% 
Прогестерон 1x10-3 % 
естрон 1x10-3 % 
кортизол 1x10-3 % 

 
11.5 Кореляція 
 Aндростендіон слини ІФА (RE52671) порівнювали з іншим комерційно доступним аналізом 
андростендіон слини. Проведено аналіз 38 проб слини за обома тест-системами. Крива лінійної 
регресії була розрахована: 
у = 0,46х + 5,51 
r2 = 0,983 
y = андростендіон слини ІФА (RE52671) 
x = Salimetrics андростендіону слини ІФА 
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12 УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ 
Реагенти слід утилізувати відповідно до місцевих норм 
13. БІБЛІОГРАФІЯ 
1. Judd H. and Yen S. J. Clin. Endoc.& Metab.,36 475 (1973) 
2. Abraham G. J. Clin.Endoc. &M.39, 340 (1974) 
3. Hillier S.G. 79th Year book Medical Publishers Inc: Chicago. (1985) 
4. Venturoli S. et al Fertility and Sterility, 48(1), 78 (1987) 
5. Venturoli S. et al Hormone Res., 24, 269 (1986) 
6. D. Riad et al Endocr. Reviews, 3 (4) 304 367 (1982) 
14 ВИРІШЕННЯ  МОЖЛИВИХ  ПРИЧИН ПОМИЛОК/ ПРОБЛЕМ 
Немає колориметричної реакції 
- відсутня реакція кон'югації пікетування після додавання 
- забруднення кон'югатів та / або субстрату 
- помилки при виконанні процедури аналізу (наприклад, випадкове піпетування реагентів у 
неправильній послідовності або з неправильного флакону тощо) 
Занадто низька реакція (занадто низькі ОГ) 
- неправильний кон'югат (наприклад, не з оригінального комплекту) 
- час інкубації занадто короткий, температура інкубації занадто низька 
Занадто висока реакція (занадто високі ОГ) 
- неправильний кон'югат (наприклад, не з оригінального набору) 
- час інкубації занадто довгий, температура інкубації занадто висока 
- якість води для буфера для промивання недостатня (низький ступінь деіонізації) 
- недостатнє промивання (кон'югати не видалені належним чином) 
Незрозумілі явні відхилення 
- забруднення піпеток, наконечників або контейнерів 
- недостатнє промивання (кон'югати не видалені належним чином) 
Занадто високий в ході пробігу (CV%) 
- реагенти та / або стріпи, не підігріті попередньо до кімнатної температури перед використанням 
- вошер для миття планшетів не миє правильно (пропозиція: почистити головку вошера) 
Занадто високий між пробігами (CV%) 
- умови інкубації не постійні (час, температура) 
- контролі та зразки, які не розподіляються одночасно (з однаковими інтервалами) (перевірити 
порядок піпетування) 
-  варіація, залежна від особи (персоналу) 
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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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 IBL International GmbH  

Flughafenstr. 52A, 22335 Гамбург, 
Німеччина 

Тел .:  

E-MAIL:  

WEB: 

+ 49 (0) 40 532891 -0 Факс: -11  

IBL@IBL-International.com  

http://www.IBL-International.com 


