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Будь ласка, використовуйте тільки дійсну версію інструкції, вкладену в упаковку набору. 
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1 ПРИЗНАЧЕНЕ  ВИКОРИСТАННЯ 
TPS ІФА є аналізом  In vitro  діагностики, призначений для кількісного визначення цитокератину 18 у сироватці 
крові під час моніторингу онкотерапії та спостереження за хворобою. 
Характеристики продуктивності добре визначені для пацієнтів з епітеліальними раками, наприклад, груди, 
простати та раком яєчників. 
 
2 ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
TPS ІФА є  одношаговим імуноферментним аналізом , фермент зв'язаний по принципу сендвіча. Стандарти, 
контролі та зразки реагують протягом інкубації одночасно з антитілом з твердофазним моноклональним 
ловцем антитіл та HRP-кон'югованим детектором антитіл (M3). Після промивання додають субстрат ТМБ та 
після інкубації реакцію зупиняють і вимірюють абсорбцію при 450 нм. Розвинутий колір прямо пропорційний 
концентрації аналіту. 
3 СПЕЦИФІЧНІСТЬ АНАЛІЗУ 
TPS ІФА вимірює M3-епітоп на цитокератин 18 фрагментах. Не виявлено перехресної реакції до цитокератину 
8 і 19. 
 
4 ЗРАЗКИ 
Зразки сироватки або гепаринізовані зразки плазми рекомендовані. 
Достатньо  крові повинно бути зібрано , щоб забезпечити 2 х 50 мкл зразка (дублікатів) при кожному аналізі. 
Якщо аналіз буде виконано протягом 24 годин, зразок повинен бути охолодженим (2 - 8 ° С). Якщо  аналіз 
затримується, сироватка повинна бути заморожена (≤ -18 ° С). 
Уникайте повторного розморожування та замерзання. Не використовуйте сироватку зразків, які сильно 
липемічні або забруднені. 
Уникайте гемолізованих зразків, вони можуть викликати хибні позитивні результати. 
 
5.ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
1. TPS ІФА призначений лише для діагностики in vitro. 
2. Не використовуйте набір після закінчення терміну придатності. 
3. Не змішувати реагенти з різних партій. 
4. Точність тесту пов'язана з дотриманням процедури аналізу та точного піпетування обсягу. 
5. Рекомендовані стандарти, контролі та зразки у двох примірниках. 
6. Всі зразки хворого слід розглядати як інфекційні, обробляють та утилізують відповідно до відповідних 
правил. 
7. Носіть захисні рукавички та окуляри. 
8. Уникайте мікробіологічного забруднення реагентів. 
9. Не їжте, не пийте і не паліть в призначеній робочій зоні. 
10. Паспорт безпеки матеріалів доступний за запитом. 
 
6 МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ 
Рідер мікропланшетів (довжина хвилі 450 нм) 
Шейкер для інкубації з рекомендованим коливанням ~ 450 об / хв. 
Устаткування для промивання мікропланшетів. 
Стандартне лабораторне обладнання, 
наприклад,  точні піпетки і вихровий міксер. 
Дейонізована або дистильована вода. 
 
7 КОМПОНЕНТИ В TPS ІФА 
Матеріал, що постачається для 96 визначень. 
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Мікропланшет TPS ІФА 
1 планшет, 96 сухих лунок (12 стріпів), покритих  моноклональним анти - цитокератин 18 антитілом. 
 Упакований в алюмінієвий мішок з осушувачем. Готовий до використання. 
 
TPS-ІФА-HRP- кон'югат 
1 флакон, 11 мл, M3 антитіла, кон'юговані з HRP, білково -стабілізований  буфер, рН 7,5. 
Синього кольору. Консервант додано. Готовий до використання. 
 
Розчинник TPS ІФА (стандарт 0 од / л) 
1 флакон, 5 мл,розчинник зразка і стандарт 0 од / л, білково - стабілізований буфер, рН 7,5. 
Жовтого кольору. Консервант доданий. Готовий до використання. 
 
TPS ІФА Standard (30, 150, 500, 1200 од/л) 
4 флакона стандартів, 1 мл / флакон, стандарт TPS ІФА стандарт матеріал в білковому стабілізованому буфері, 
рН 7,5.Концентрації, вказані на флаконах. Жовтого кольору. 
Консервант додано. Готовий до використання. 
 
TPS ІФА контроль (низький, високий) 
2 флакони, 1 мл / флакон, стандартний матеріал TPS ІФА у білково - стабілізованому буфері, рН 7,5. Жовтого 
кольору. Консервант додано. Готовий до використання. 
 
Промивна таблетка: 
Одна таблетка в блістерній упаковці, таблетка повинна бути розчинена у 500 мл свіжої дейонізованої води. 
ТМБ Субстрат: 
1 флакон, 22 мл. Захищайте від світла і тримайте кришку ретельно закритою. Не вибирайте більше, ніж 
необхідно для аналізу. Готовий до використання. 
Стоп розчин: 
1 флакон, 12 мл, 0,5 м сірчаної кислоти. Готовий до використання. 
 
Ущільнювальна стрічка: 
1 лист  ущільнювальної стрічки для мікропланшетів. 
 
Сертифікат TPS ІФА 
Сертифікат вмісту лота. 
 
8 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
Аналіз необхідно проводити при кімнатній температурі, 22 ± 6 ° С. 
Довести всі реагенти та зразки до кімнатної температури. Прокрутити всі реагенти перед використанням. 
1. Прокапати по 50 мкл стандартів, контролів або зразків на кожну лунку. Залиште дві порожні лунки для 
вимірювання фонової абсорбції  (порожні, бланк). 
2. Додайте по 100 мкл кон'югату  TPS ІФА HRP на кожну лунку, крім порожніх лунок. 
Nb! Кроки 1 і 2 слід виконувати послідовно без перерви. 
3. Інкубуйте протягом 2 х ± 10 хв на шейкері при ~ 450 об / хв. 
Правильне налаштування шейкера важливо для правильних результатів. 
4. Підготовте промивний розчин, розчиняючи одну промивну таблетку в 500 мл дейонізованої води. 
5. Аспіруйте та промийте лунки 3 рази з 0,3 мл промивного розчину. 
6. Додайте 200 мкл субстрату TMБ на кожну лунку, включаючи порожні лунки. Інкубуйте в темряві протягом 20 
± 1 хв. 
7. Додайте 50мкл стоп розчину в кожну лунку. Струсити на шейкері 1 хв. 
8. Прочитайте поглинання при 450 нм протягом 30 хв після додавання стоп розчину 
9. Обчислити концентрацію цитокератіну 18 (од/л) зразків. 
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Схематична процедура аналізу 

 
 
9 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ 
Використовуйте комп'ютерне програмне забезпечення для обробки вихідних даних. Використовуйте Spline 
згладжений як алгоритм відповідності кривої. Для створення правильних даних, переконайтеся, що включені 
контролі знаходяться в межах допустимого діапазону 
 
Ручна обробка результатів: 
Виправте кожне значення OГ (оптична густина), віднімаючи OГ бланка (порожніх). Обчислити середнє OГ -
значення для кожного дублікату. Побудуйте стандартну криву, наносячи середнє значення OГ для кожного 
стандарту (вісь y) проти відповідної концентрації (ось х). Визначте концентрацію зразків за стандартною 
кривою. 
 
10 ЗБЕРІГАННЯ РЕАГЕНТІВ 
Набір слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С. Не заморожувати. Реагенти слід зберігати у оригінальній 
упаковці. Будьте впевнені, що стріпи  TPS ІФА мікропланшету обов'язково зберігаються  в алюмінієвому пакеті 
з осушувальним пристроєм, якщо не всі стріпи використовуються. 
Розчин для промивання стабільний протягом 4 тижнів при зберіганні при 2-8 ° С. 
 
11 ОБМЕЖЕННЯ АНАЛІЗУ 
Значення аналізу слід інтерпретувати разом із усією наявною клінічною інформацією. Збільшені значення 
також можна знайти, наприклад, у випадках вагітності, захворювання печінки, ниркової недостатності та 
загальних інфекцій. Якщо тимчасово підозрюється інфекція, може бути необхідно повторити тест пізніше. Тест 
не повинен використовуватися як тест на скринінг раку. 
 
12 ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛІЗУ 
Діапазон вимірювання: 
Діапазон вимірювань 10 - 1200 од/ л. Аналіз не показує жодного Хук - ефекту  високої дози до 20 000 од/л. 
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Аналітична чутливість: 
Мінімальна виявлена концентрація в TPS ІФА становить <6 од / л, яка визначається як концентрація антигену 
TPS, яка відповідає значенням OГ, що є двома стандартними відхиленнями від значення OГ стандарту 0 од/л. 
 
Нормальний діапазон: 
95-й процентів для очевидно здорових шведських донорів крові визначається до 80 од/л. 
Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановила власний нормальний діапазон. 
 
Відтворюваність: 
Точність в аналізі та між аналізами, визначена згідно з рекомендаціями NCCLS, становить від 1 до 8% 
CV. Середній показник  в аналізі та між аналізом становив 5% та 4% відповідно. 
 
Відновлення: 
Визначене відновлення становило 95 - 102% після додавання вказаних кількостей антигену TPS у зразки 
сироватки людини. 
 
Розведення: 
Визначене відновлення становило 95 - 113% після розбавлення зразків високої концентрації з розріджувачем 
TPS ІФА. 
 
Вплив: 
Втручання із додаванням гемоглобіну викликало втричі більші значення, ніж очікувалося, 300 % відновлення. 
Не виявлено вплив білірубіну та ліпідів, відновлення коливається від 97 до 105% і 97 – 107 % відповідно. 
 
Порівняння: 
Усього 115 хворих на рак були протестовані обома версіями TPS ІФА (попередні поліклональні / 
моноклональні ІФА (y) та новий ІФА (х) з двома моноклональними антитілами)  в університетській лікарні 
Упсала: 
y = 0,72x - 4,8 
г = 0,98 
n = 1152 
 
13 ГАРАНТІЯ 
Дані про ефективність, представлені тут, були отримані з використанням зазначеної процедури. Будь-які зміни 
або модифікації в процедурі, не рекомендовані IBL, можуть вплинути на результати. У такому випадку IBL 
відмовляється від всіх гарантій виражених, передбачуваних або законних, включаючи передбачувану гарантію 
комерційної сумісності та придатності для використання. 
14. ЛІТЕРАТУРА 
1. Stigbrand T et al. Epitope specificity of 30 monoclonal antibodies against cytokeratin antigens: The ISOBM TD5-1 
Workshop. Tumor Biol 1998; 19:132-152. 
2. van Dalen A et al. The prognostic significance of increasing marker levels in metastatic breast cancer patients with 
clinically complete remission, partial remission or stable disease. Int J Biol Markers 1998; 13: 10-15. 
3. Kil PJ et al. Tissue Polypeptide Specific antigen (TPS) determinations before and during intermittent Maximal 
Androgen Blockade in patients with metastatic prostatic carcinoma. Eur Urol 2003; 43: 31-38. 
4. Barak V et al. Clinical utility of cytokeratins as tumor markers. Clin Biochem 2004; 37: 529-540. 
5. Rydlander L et al. Molecular characterization of a Tissue Polypeptide Specific-antigen epitope and its relationship 
to human cytokeratin 18. Eur J Biochem 1996; 241: 309-314.  
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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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