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1. ПРИЗНАЧЕННЯ 
Набір загальний IgE ІФА тест був розроблений для виявлення і кількісного визначення 
загальної кількості антитіл IgE в сироватці і плазмі. Інші області застосування в інших рідинах 
організму можливі і можуть бути запитані в технічній службі IBL-Гамбург. 
Цей тест призначений тільки для in vitro  діагностики. Результати лабораторних досліджень ніколи 
не можуть бути єдиною основою медичного висновку. Історія пацієнтів і подальші тести пацієнтів 
повинні бути додатково прийняті до уваги. 
 
2. ВСТУП 
Існування IgE в людині як унікального класу імуноглобулінів, які відіграють важливу роль в 
посередництві алергічної реакції було відомо протягом більше двадцяти років. Механізм дії включає 
початкову антигенну стимуляцію імунокомпетентних В-лімфоцитів  специфічним антигеном, 
процес, який індукує лімфоцит реагувати, виробляючи специфічні антитіла з декількох класів. 
Один з класів,  IgE-антитіла, стає частково пов'язаним через його частину Fc з рецепторами на 
поверхні огрядних клітин і базофільних лейкоцитів. При подальшій стимуляції специфічними 
алергенами, ці осередки пов'язаних IgE молекул зв'язуються через їх Fab частини до алергену. Ця 
комбінація призводить в дію огрядні клітини і базофільні лейкоцити до випускання різних 
вазоактивних амінів в кров і навколишні тканини. Ці речовини викликають звуження гладких м'язів і 
в кінцевому рахунку призведе до алергічних станів, таких як пухирі і спалахуючі реакції, 
кропив'янка, дерматит, риніт, сінна лихоманка, астма і анафілактичний шок. IgE визначення є 
найбільш цінними в діагностичній оцінці пацієнтів з встановленою або підозрюваною алергічною 
захворюваністю. У нормальних суб'єктів, значення IgE пов'язані з віком, з нормальними значеннями, 
загостренням близько 10 - 14 років. Немовлята і діти з сімейною історією атопічної алергії 
піддаються підвищеному ризику розвитку хвороби і складають основну популяцію для скринінгу. 
Дослідження показали, що умови такі, як астма, риніт, екзема, кропив'янка, дерматит і деякі 
паразитарні інфекції призводять до збільшення IgE рівня. Астма, сінна лихоманка і хворі на атопічну 
екзему можуть виробляти  рівні 3- 10 разів вище, ніж нормальний пацієнт. 
 
3. ПРИНЦИП МЕТОДУ 
Загальний IgE ІФА заснований на принципі імуноферментного аналізу (ІФА). Моноклональні 
мишині анті людські IgE антитіла зв'язується на поверхні стріпів мікропланшетів. Нерозведена 
сироватка пацієнта або готові до використання стандарти піпетуються в лунки мікропланшета разом 
з антилюдським – IgE - пероксидаза кон’югатом. Сендвіч - комплекс між сироватковим IgE і двома 
антитілами розвивається. Після 30 хвилин інкубації при кімнатній температурі планшет промивають 
розведеним розчином для промивання, щоб видалити непов'язаний матеріал. Потім розчин субстрату 
(ТМВ) піпетують і інкубують протягом 15 хвилин, індукуючи розвиток синього барвника в лунках. 
Розвиток кольору зупиняють додаванням стоп розчину, який змінює колір від синього до жовтого. 
Отриманий барвник вимірюється спектрофотометрично при довжині хвилі 450 нм. Концентрація 
антитіл IgE  безпосередньо пропорційна інтенсивності кольору. 
 
4. ОБМЕЖЕННЯ, ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І ЗАГАЛЬНІ КОМЕНТАРІ 
Тільки для екстракорпорального використання! Не ковтати! Звичайні застережні заходи лабораторії з 
техніки безпеки, а також заборона їжі, пиття і куріння в лабораторії повинні бути дотримані. 
• Всі сироватки і плазми або буфери, були протестовані відповідно для HBsAg, ВІЛ і ВГС 
визнаними методами і були знайдені негативними. Проте заходи, як використання латексних 
рукавичок, повинні бути прийняті. 
• сироватка крові і реагентів розливи повинні бути стерти з дезінфікуючим розчином (наприклад, 
гіпохлорит натрію, 5%) і повинні бути утилізовані належним чином. 
• Всі реагенти повинні бути доведені до кімнатної температури (від 18 до 25 ° C), перед виконанням 
аналізу 
• Перед піпетуванням всі реагенти повинні бути ретельно перемішані м`яким перекиданням або 
погойдуванням. енергійного струшування з утворенням піни слід уникати. 
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• Важливо піпетувати з постійними інтервалами, так щоб все лунки мікропланшета були в однакових 
умовах 
• При видаленні реагентів виходу з пляшки, приділіть увагу, щоб пробки не були забруднені. Слід 
уникати подальшої можливої плутанини. Зміст пляшки , як правило, є чутливим до окислення, таким 
чином,  вони повинні бути відкриті тільки протягом короткого проміжку часу. 
 • Щоб уникнути переносу або перехресного забруднення, окремі наконечники одноразові для 
піпеток повинні бути використані.  
• Не використовувати реагентів з наборів різних , і вони не повинні бути змішані один з одним. 
 • Всі реагенти повинні бути використані протягом терміну придатності.  
• відповідно до належної лабораторної практики (GLP) або після ISO9001 всі застосовані лабораторні 
пристрої  повинні регулярно перевірятися на предмет точності . Це відноситься до мікропіпеток  і 
приладів промивання або читання (ІФА-рідер). 
 • Контакт певних реагентів, перш за все стоп-розчину і субстрату з шкірою, очами та  і слизовою 
оболонкою слід уникати, так як можливі роздратування і опіки кислоти можуть виникнути і існує 
небезпека інтоксикації. 
 • в разі серйозного пошкодження набору або його компонентів, IBL повинні бути поінформовані в 
письмовій формі не пізніше одного тижня після отримання набору. Пошкоджені компоненти не 
повинні бути використані для тестового прогону. Вони повинні зберігатися до тих пір, поки 
остаточне рішення не буде знайдено. Після цього вони повинні бути утилізовані відповідно до 
офіційних приписів. 
 • Утилізація набору повинна проводитися відповідно до національних приписів компетентних 
служб. Спеціальна інформація для цього продукту наведена в Паспорті безпеки. Паспорти безпеки 
для цього продукту доступні на домашній сторінці IBL або за запитом безпосередньо у IBL-Hamburg. 
 
5. РЕАГЕНТИ, які постачаються 
Компоненти набору зберігати при 2-8oC і не використовувати після закінчення терміну придатності, 
якій указано на зовнішній етикетці коробки. Перед використанням всі компоненти повинні мати 
можливість нагрітися до кімнатної температури (18 - 25оС). Після використання планшет повинен 
бути закупорений, темно-зелені кришки замінені і затягнуті, а комплект повинен зберігатися при 2 - 
8 ° С. Розкритий комплект повинен бути використаний протягом трьох місяців. 
 
Кількість Символ компонент 
1х12х8 MTP Мікропланшет 12х8 стріпів покритих моноклональним анті IgE. 

Готовий до використання. 
1х1 мл 
5х0,2 мл 

CAL Стандарти A – F 
0.2 мл кожен (стандарт A: 1 мл) , Сироватка людини розбавлена PBS. 
Калібровані згідно 2-го Міжнародного стандарту 75/502. Додавання 
0,1% азиду натрію, що містять концентрації наступні в [Од / мл]: 0; 
5; 25; 100; 250; 1000.Готовий до використання 

1х20мл ENZCONJ Анти - людський-IgE-HRP, в білковому розчині, що містить розчин 
буфера. Готовий до використання 

1х60мл WASHBUF 
CONC 

Промивний буфер, 10хконцентрат PBS+ Твін 20 

1х12мл TMB SUBS Розчин субстрату 
ТМВ (тетраметилбензидин). Готовий для використання! 

1х12мл TMB STOP Стоп розчин. 5 м сірчаної кислоти. Готовий до використання 
2х FOIL Клейова фольга для покриття мікропланшету під час інкубації 
1х  Пластиковий пакет. Закривається, для сухого зберігання неуживаних 

стріпів. 
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6. НЕОБХІДНІ  МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ 
• 10 мкл-, 200 мкл- і 500 мкл мікро - і багатоканальні піпетки 
 • Рідер для мікропланшетів (450 нм)  
• вошер мікропланшетів 
• Реагентні пробірки для розведення сироватки 
 • бідистильована вода 
 
7. ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ НАБОРУ 
 Загальний IgE ІФА відвантажується при температурі навколишнього середовища і повинен 
зберігатися при температурі 2 - 8 ° C. При відкритті пакету з фольги з стріпами мікропланшету, слід 
подбати, щоб ретельно закрити його одразу. Імунореактивність покритих стріпів мікропланшету 
зберігає стабільність до 3-х місяців в відкритому, але одразу ретельно закритому пакеті при 
зберіганні при 2 - 8 ° С. 
 
8. ЗБІР ЗРАЗКІВ І ВИЗНАЧЕННЯ 
Переважно сироватка або плазма (ЕДТА, гепарин), можуть бути використані для визначення. 
Сироватку відокремлюють від крові, яка стерільно витягується венепункцією, після згортання і 
центрифугування. Сироватку або плазму можна зберігати в холодільнику (4 - 8 ° С) протягом до 48 
годин, для більш тривалого зберігання вони повинні зберігатися при -20 ° C. Зразки не повинні бути 
повторно заморожені і розморожені. Ліпемічні, гемолітичні або бактеріально забруднені зразки 
можуть викликати помилкове спрацьовування або хибний негативний результат . Для виконання 
тесту зразки і стандарти повинні бути використані нерозведеними. 
 
9. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 
Довести все реагенти і необхідну кількість стріпів до кімнатної температури перед використанням. 
 
9.1 Промивний буфер 
 Розвести Концентрат промивного буфера дистильованою водою від 1 до 10 (1 + 9) (наприклад 30 мл 
концентрату +270 мл дистильованої води). Якщо під час зберігання в холодильнику осаджуються 
кристали, концентрат повинен бути розігрітий при 37 ° С протягом 15 хвилин. Розведений 
промивний буфер стабільний протягом 2-х місяців при кімнатній температурі. 
 
10. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗА 
10.1. Загальні зауваження  
• Суворе дотримання протоколу рекомендується для надійної роботи. Будь-які зміни або модифікації 
є відповідальністю користувача.  
• Всі реагенти і зразки повинні бути доведені до кімнатної температури перед використанням, але не 
слід залишати при цій температурі довше, ніж це необхідно.  
• Стандарти та зразки повинні бути проаналізовані в дублікатах.  
• Стандартна крива повинна встановлюватися з кожним аналізом 
 • Повертати невикористані стріпи мікропланшету в поліетиленовий пакет і зберігати їх сухими при 
температурі 4-8 ° C. 
 
10.2. Шаги аналізу. 
1. Підготуйте достатню кількість лунок для стандартів і зразків в двох примірниках, а також 
порожню субстрату. 
2.Прокапати 10 мкл кожного з нерозбавлених зразків і готових до використання стандартів разом з 
200 мкл кон’югата в лунки. Слід залишити одну пусту також для порожньої субстрату. 
3. Накрити мікропланшет фольгою та інкубувати при кімнатній температурі на протязі 30 хвилин. 
4. Опорожнити лунки планшета (видалити зміст або здути) і додайте 300 мкл розведеного розчину 
для промивання. Ця процедура повторюється в цілому три рази. Залишки промивного буфера після 
цього видаляють м`яким постукуванням мікропланшету на тканину. 
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5 . Прокапати 100 мкл кожного з  готових до використання субстратів в лунки. На цей раз також 
бланк субстрат піпетується . 
6. Накрити фольгою і інкубувати при кімнатній температурі протягом 15 хвилин в темряві 
(наприклад,  в шухлядці). 
7. Припинити реакцію субстрату піпетуванням 100 мкл кожного з стоп-розчину, готового до 
вживання в лунки. Прокапати також в порожню субстрату. 
8. Після ретельного перемішування і витирання нижньої частині пластини, виконують зчитування 
поглинання при 450 нм (за вибором еталонна довжина хвилі 620 нм). Колір стабільний як мінімум 60 
хвилин. 
 
11. РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
 Середні значення для вимірюваних поглинаннями розраховуються після вирахування різниці 
порожної субстрата значення. Різниця між окремими значеннями не повинна перевищувати 10% . 
Приклад 
 ОГ значення Виправлена ОГ Середня ОГ 
Субстрат порожня 
Стандарт 0 мО/мл 
Стандарт 5 мО/мл 
Стандарт 25 мО/мл 
Стандарт 100 мО/мл 
Стандарт 250 мО/мл 
Стандарт 1000 мО/мл 
 

0,015 
0,030/0,036 
0.070 / 0.054 
0.162 / 0.148 
0.646 / 0.604 
0.974 / 1.014 
2.007 / 1.867 

 
0,015/0,021 
0.055 / 0.039 
0.147 / 0.133 
0.631 / 0.589 
0.959 / 0.999 
1.992 / 1.852 

 
0,018 
0,047 
0,140 
0,610 
0,979 
1.922 

 
Вищенаведена таблиця містить тільки приклад, який був досягнутий при довільній температурі і 
умовах зовнішнього середовища. 
 Описані дані не є, отже  еталонними значеннями, які повинні бути сформовані в інших лабораторіях 
таким же шляхом. Готові до використання калібратори загального IgE ІФА визначені і виражені в 
міжнародних одиницях (МО) . Ці результати  точної і відтворюваної кількісної оцінки , Отже, для 
даного пацієнта послідуючий контроль можливий. 
На напівлогарифмічній міліметрівці концентрація стандартів (по осі абсцис, логарифмічна) навпроти 
їх відповідної оптичної щільності (ордината, лінійна). В якості альтернативи, оптична щільність 
кожного стандарту і зразка може бути пов'язана з оптичною щільністю нульового стандарту, 
вираженою як співвідношення OГ / OГ max, а потім нанесені на вісь ординат. 
Автоматичний метод: комп'ютерні програми, які використовують кубічний сплайн, 4 PL (4-
параметричну логістику ) або логит - Log можуть взагалі дати гарні результати. 
Концентрацію зразків можна зчитувати безпосередньо зі стандартної кривої, використовуючи їх 
середню оптичну щільність. Для точності результатів, отриманих див. главу 7 (Аналіз 
характеристик). Будь-якій зразок, які читається більшим, ніж найвищий стандарт, повинен бути 
розведений відповідним чином з нульовим стандартом та повторно аналізований. Результат повинен 
бути помножений на відповідний коефіцієнт розведення . Не використовувати вище калібрувальної 
кривої. У лабораторії стандартна крива повинна бути створена в кожному прогоні аналізу. 
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12. ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛІЗУ 
 
Загальний імуноглобулін ІФА  
В аналізі точність 5,1% 
Між  аналізами точність 4.1% 
В  лоті точність 1.3-5.9% 
Аналітична чутливість 0,8 мО/мл 
відновлення 87-97% 
лінійність 95-126% 
Перехресна реактивність Немає перехресної реактивності до 

імуноглобуліну G 
вплив Не впливає білірубін до 0,3 мг/мл, гемоглобін 

до 8,0 мг/мл та тригліцериди до 5,0 мг/мл 
Клінічна специфічність  100% 
Клінічна чутливість 100% 

 
13. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
 
Аналіз мусить бути виконаний і точно відповідно інструкції виробника щодо застосування. Крім 
того, користувач повинен строго дотримуватися правил НЛП (Належної лабораторної практики) 
належної лабораторної практики або інших застосовних національних  норм /законів. Це особливо 
актуально для використання контрольних реагентів. Важливо завжди включати в  в рамках 
процедури випробування, достатню кількість контролів для оцінки достовірності і точності аналізу. 
Рекомендується використовувати контрольні зразки відповідно до державних і федеральних 
нормативів. Використання контрольних зразків рекомендується для забезпечення повсякденної 
достовірності результатів. Використовуйте контролі нормальних та  патологічних рівнів. Також 
рекомендується використовувати національні або міжнародні стандарти оцінки якості для того, щоб 
забезпечити точність результатів. Використовуйте відповідні статистичні методи для аналізу 
контрольних значень і тенденцій. Якщо результати аналізу не відповідають встановленим 
прийнятним діапазонам, результати контрольних матеріалів пацієнта повинні бути визнані 
недійсними. У цьому випадку, будь ласка, перевірте наступні технічні напрями: прилади для 
піпетування фотометр, терміни придатності реагентів,  умови зберігання та інкубації, аспірації і 
методів промивання. Після перевірки вищезазначених пунктів без знайдення будь-яких помилок 
зверніться до дистриб'ютора або IBL-Гамбург безпосередньо. 
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14 ОБМЕЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ, 
Будь-яке неправильне поводження зі зразками або модифікація даного тесту може вплинути на 
результати. Вплив , причиною якого є  неправильне поводження зі зразками пояснюються в розділах 
"Забір і визначення'. Азид і тимеросал в концентраціях вище 0,1% впливають в цьому аналізі. Тому 
контрольні сироватки або зразки, що містять більш високі концентрації вищевказаних компонентів 
можуть давати неправдиві результати. 
 
15. ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ. 
15.1 Скарги 
Скарги  будуть прийматися тільки в письмовій формі (переважно за формою скарги виробника) та 
тільки в разі, якщо всі деталі випробувального набору, а також результати випробувань, включені. 
Копія бланка скарги доступна з IBL-Гамбург після запиту. 
 
15.2 Терапевтичні наслідки 
 Терапевтичні наслідки ніколи не повинні грунтуватися на одних тільки результатах лабораторних 
досліджень, навіть якщо всі результати випробувань знаходяться в згоді з деталями, як зазначено в 
пункті 13. Будь-який результат лабораторного дослідження є лише частиною загальної клінічної 
картини пацієнта. Тільки в тих випадках, коли лабораторні результати знаходяться в прийнятній 
згоді з загальною клінічною картиною пацієнта ,терапевтичні наслідки повинні  бути отримані. Сам 
результат тесту ніколи не повинен бути єдиним фактором, що визначає для отримання будь-якої 
модифікації терапевтичних наслідків. 
 
15.3 Відповідальність 
Будь-яка модифікація тестового набору і / або обміну або суміш будь-яких компонентів різних партій 
від одного тестового набору до іншого може негативно вплинути на очікувані результати і дійсність 
в цілому тесту. Такі модифікації і / або обміни вважаються недійсними будь-які претензій на заміну. 
Претензії, подані у зв'язку з невірною інтерпретацією результатів  лабораторних досліджень клієнта, 
які підлягають до пункту 15.2, також є недійсними. Незважаючи на це, в разі будь-яких претензій, 
відповідальність виробника  не повинна перевищувати значення випробувального комплекту. Будь-
яка шкода, завдана тестовому набору під час транспортування, не підлягає відповідальності 
виробника. 
 
16. ЛІТЕРАТУРА 
1. Ishizaka K, Ishizaka T, Hornbrook MM. Physicochemical Properties of Human Reaginic Antibody IV. Presence of a 
Unique Immunoglobulin as a Carrier of Reaginic Activity. J. Imm., 97: 75 (1966). 
2. Hamilton R. Radioimmunoassay in the Assesment of Allergic Disease. Ligand Quarterly, 2: 13 (1979). 
3. Johansson S, Bennich H, Berg T. The Clinical Significance of IgE. Progress in Clin. Immunology, 1: (1972). 
4. Kjellmann M. Immunoglobulin E and Atopic Allergy in Childhood. Linköping University Medical Dissertations, Nr. 36, 
(1976). 
5. Wittig H, Bellott J, Fillippi I, Royal G. Age-Related Serum IgE Levels in Health Subjects and in Patients with Allergic 
Disease. J. Allergy Clin. Immunol., 66: 305 (1980). 
6. Gleich G, Averbeck A, Swedlund H. Measurement of IgE in Normal and Allergic Serum by Radioimmunoassay. J. 
Lab. and Clin. Med., 77: 690 (1971). 
 

 

  



Версія 2014 9 

 

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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