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1. ВИКОРИСТАННЯ 
 
ІФА ЦЦП - Aнтитіла використовують для кількісного визначення антитіл IgG проти циклічних 
цитрулінованих пептидів (ЦЦП) в сироватці людини або плазмі. 
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  ТА ПОЯСНЕННЯ 
 
Ревматоїдний артрит (РА) найчастіше діагностується шляхом вимірювання ревматоїдних факторів (РФ). 
Ревматоїдний фактор являє собою антитіло, спрямоване проти Fc-області IgG. Він виявляється головним 
чином як антитіло IgM але також як підгрупа IgA або IgG. 
Ревматоїдні фактори присутні в сироватках 70-80% пацієнтів, які страждають на ревматоїдний артрит. Але 
вони не специфічні для РА, оскільки вони також будуть виявлені у здорових осіб. Захворюваність залежить 
від віку: у молодих людей це 1-4%, для людей похилого віку вона може досягати до 25%. 
Перевагою антитіл ЦЦП є більш висока чутливість і специфічність для діагностики ревматоїдного артриту у 
порівнянні з ревматоїдними факторами. Анти -ЦЦП часто зустрічається в дуже ранньому стані захворювання і 
має високу прогностичну цінність для розвитку захворювання. 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ  
 
ІФА ЦЦП-Aт - це імуноферментний аналіз для кількісного визначення аутоантитіл IgG до циклічного 
цитрулінованого пептиду (ЦЦП) в сироватці людини. 
На першому етапі ЦЦП Ат з розведеного зразка (а також з калібраторів і контролю) зв'язується з циклічним 
цитрулінованим пептидом, покритим на мікропланшет. Після інкубації протягом 60 хвилин при кімнатній 
температурі (КT) незв'язані компоненти видаляють промиванням. 
На наступному етапі пов'язані антитіла реагують з доданою анти-людською IgG пероксидазою  хрону (HRP) \ 
комплексом. Надлишковий кон'югат видаляють через 30 хвилин при КT за допомогою іншої стадії 
промивання. 
HRP перетворює безбарвний доданий  субстрат TMБ  в синій продукт. Реакцію ферменту зупиняють 
додаванням розчину кислоти через 15 хвилин при КT. Колір змінюється з синього на жовтий. Абсорбцію 
отриманого продукту вимірюють при 450/620 нм протягом 30 хвилин. Отримана OГ прямо пропорційна до 
кількості пов'язаних антитіл. 
 
4. ЗРАЗКИ 
 
Збір та зберігання зразків 
 
Кров береться за допомогою венепункції. Після згортання сироватку відокремлюють центрифугуванням. Не 
використовуйте ліпемічні або грубо гемолітичні зразки сироватки. 
Зразки можуть зберігатися при температурі 2 - 8 ° C до двох днів. Тривале зберігання вимагає - 20 ° C. 
Слід уникати повторного заморожування та відтавання. Для багаторазового використання аліквотуйте зразки 
та зберігайте їх при - 20 ° C. 
 
Підготовка перед використанням 
 
Дозвольте зразкам досягти кімнатної температури перед аналізом. Слід обережно перемішати зразки 
сироватки, щоб забезпечити однорідність. 
Примітка. Зразки повинні бути розведені 1 + 100 
напр. 10 мкл проби + розчинник для зразків 1000 мкл 
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5. КОМПОНЕНТИ АНАЛІЗУ ДЛЯ 96 ВИЗНАЧЕНЬ 
 
Кількість Позначення Компонент 
1 вакуум-герметичний 
пакет з осушувачем 

МТР Мікропланшет 
Розбірні смуги. 8 луночних стріпів, покритих синтетичними 
пептидами з залишками цитруліну 

1х15 мл готовий до 
використання, 
червоний ковпачок 

ENZCONJ Ферментний кон'югат  
Містить: анти-людський IgG (вівця) пероксидази хрону (HRP) 
комплекс 

5х1 мл Готові до 
використання 
білий ковпачок 

CAL 1-5  Калібратори 1-5 Точні концентрації містять етикетки флакона 
або сертифікат контролю якості 

1х100 мл концентрату, 
білий ковпачок 

WASHBUF 
CONC 

Буфер для промивання, концентрат (10 х) 
Достатньо для 1000 мл. 

1х15мл готовий до 
використання 
Синій ковпачок 

TMB SUBS TMБ розчин субстрату 
Готовий до використання. Містить: 3,3´, 5,5´-тетраметілбензидін 

1х15 мл готовий до 
використання жовтий 
ковпачок 

TMB STOP TMБ Стоп Розчин 
Готовий до використання. Містить: 0,25М сірчану кислоту 

1х100 мл готовий до 
використання  
Чорний ковпачок 

SAMPLEDIL Розчинник зразка 
Готовий до використання. 

1х1 мл готовий до 
використання 
червоний ковпачок 

CONTROL+ Позитивний контроль 
Точні концентрації містять етикетки флакона або сертифікат 
контролю якості, інформаційний лист 

1х100 мл готовий до 
використання зелений 
ковпачок 

CONTROL- Негативний контроль 
Точні концентрації містять етикетки флакона або сертифікат 
контролю якості, інформаційний лист 

 
НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, АЛЕ НЕ НАДАНІ 
1. Прецизійні піпетки 5 - 1000 мкл 
2. Багатоканальна піпетка з одноразовими наконечниками для піпеток 
3. 8 канальна промивна гребінка або вошер мікропланшетів 
4. Мікропланшетний рідер з оптичними фільтрами для 450 нм і 620 або 690 нм 
5. Градуйовані циліндри 
6. Дистильована або дейонізована вода 
7. Абсорбуючий папір або паперовий рушник 
8. Пробірки (2 мл) для розведення зразків 
9. Фольга 
 
Розмір і зберігання 
ЦЦП-Ат ІФА розроблений для 96 визначень. Цього достатньо для аналізу 42 невідомих зразків, а також для 
калібраторів та контрольної сироватки, що аналізуються у дублікатах. 
Дата закінчення терміну придатності кожного компонента повідомляється на його відповідній етикетці на 
коробці набору. 
Після отримання всі компоненти ЦЦП-АТ ІФА необхідно зберігати при температурі 2 - 8 ° C, бажано в 
оригінальній коробці набору. 
При належному зберіганні відкриті компоненти мають термін зберігання не менше 2 місяців при 2 - 8 ° C. 
 
Підготовка перед використанням 
Доведіть всі реагенти до кімнатної температури. 
MTP Дозвольте герметичному мікропланшету досягти кімнатної температури перед відкриттям принаймні 30 
хвилин. 
Невикористані лунки слід зберігати в холодильнику та захищати від вологи в оригінальному пакеті. 
Ретельно запечатаним його можна використовувати протягом 8 тижнів. 
WASHBUF CONC Приготуйте достатню кількість миючого розчину шляхом розведення концентрованого 
буфера для промивання 1 + 9 з дистильованою або дейонізованою водою. Наприклад, 50 мл концентрату 
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розведіть 450 мл дистильованої води. Реагент повинен бути без кристалів перед розведенням, інакше 
розчиняться при прогріванні до макс. 37 ° C. Розведений промивний розчин можна зберігати при температурі 
2 - 8 ° C до 30 днів. 
 
ENZCONJ Розчин анти-людського IgG-HRP стабільний до 8 тижнів при температурі 2 - 8 ° C після відкриття. 
ТМБ SUBS Уникайте попадання розчину субстрату на світло 
 
6. ПРОЦЕДУРА  АНАЛІЗУ 
• Рекомендується  вимірювання в дублікатах. 
• Необхідно дотримуватися порядку кроків піпетування та їх виконання у часових інтервалах! Уникайте будь-
яких зрушень у часі під час піпетування зразків та реагентів. 
• Для більшої серії зразків ми рекомендуємо піпетувати реагенти з рідких резервуарів за допомогою 
багатоканальної піпетки, щоб уникнути затримок у часі. 
• Планшет слід коротко струсити після кожного кроку піпетування. 
• Зверніть увагу, що процедура миття є надзвичайно важливою. Недостатнє миття призведе до поганої 
точності та помилково підвищених значень ОГ. 
• Надайте розведеному миючому розчину 5 секунд часу замочування кожного кроку промивання та видаліть 
залишки розчину  шляхом аспірації або «відблиску», різко вдаряючи лунки по абсорбуючому паперу, щоб 
видалити залишки крапель . Після кожного етапу промивання залишки рідини повинні бути видалені 
повністю. 
• Будь ласка, не забудьте уникнути будь-якого забруднення мікробами, грибами чи будь-якими іншими 
речовинами, оскільки це призведе до  неправильних результатів. 
• Доведіть дослідні реагенти та пакет стріпів до кімнатної температури та струсіть усі реагенти перед 
використанням. 
1. Піпетуйте у відповідні лунки за схемою аналізу 
- 100 мкл калібраторів (CAL 1 - 5) [напівкількісні: 100 мкл CAL 2] 
- 100 мкл контролів (CONTROL - / CONTROL +). 
- 100 мкл розведеного зразка. 
2. Накрийте планшет і інкубуйте протягом 60 хв при КТ (18 - 25 ° С). 
3. Промийте 3 рази промивальним розчином 300 мкл (розведеним з WASHBUF). 
4. Додайте в кожну лунку по 100 мкл анти-людського IgG - HRP (ENZCONJ). 
5. Накрийте планшет і витримуйте протягом 30 хв при КТ. 
6. Промийте 3 рази промивальним розчином 300 мкл (розведеним з WASHBUF). 
7. Додайте 100 мкл розчину субстрату (TMB SUBS) в кожну лунку і коротко струсіть. 
8. Інкубуйте протягом 15 хв у темряві при КT. 
9. Додайте 100 мкл стоп-розчину (TMБ СТОП) в кожну лунку. 
10. Прочитайте оптичну густину (OГ) при 450 нм проти 620 або 690 нм протягом 30 хв після додавання стоп 
розчину. 
 
7. ОБРОБКА ДАНИХ 
Стандартна крива встановлюється шляхом побудови середніх значень OГ калібраторів 1 - 5 на ординаті, осі y, 
проти їх відповідних концентрацій  ЦЦП-Ат на абсцисі, вісь x (лог - шкала). 
Концентрації ЦЦП Ат у контрольних групах та невідомі розведені зразки безпосередньо зчитуються в од/мл з 
виміряними значеннями OГ450 Подальше коригування для розведення не потрібно. 
ЦЦП Ат ІФА може використовуватися також з комп'ютерним аналізом з програмним забезпеченням, здатним 
використовувати сплайн згладжування відповідності. Ми рекомендуємо 4 параметри відповідності. 
 
Напівкількісне оцінювання 
Результати отримують шляхом обчислення індексу зв'язування (ІЗ): 
ІЗ = OГ зразка / OГ стандарту 2 
Цей розрахунок також може бути виконаний за допомогою інтегрованого програмного забезпечення для 
читання мікропланшетів. 
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8.ТИПОВИЙ ПРИКЛАД 
Не використовуйте для оцінки! 
 
зразок ОГ (а) 450 нм ОГ (b) 450 нм ОГ (середнє) Од/мл 
Калібратор 1 0,037 0,043 0,040 1 
Калібратор 2 0,304 0,285 0,295 20 
Калібратор 3 0,514 0,551 0,533 40 
Калібратор 4 1,771 1,589 1,680 400 
Калібратор 5 2,631 2,284 2,458 2000 
Зразок 1 1,024 1,019 1,022 103 

 
9. СТАНДАРТНА КРИВА 
Типовий приклад 
 

 
 
Критерії перевірки 
Зразки з OГ вище, ніж стандарт 5, слід розбавити далі розріджувачем для зразків і 
концентрацію антитіл ЦЦП слід розраховувати за застосовуваним коефіцієнтом розведення. 
 
10. РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ 
 
ЦЦП Ат ІФА кількісний 
негативний < 30 од/мл 
позитивний ≥ 30 од/мл 

 
ЦЦП Ат ІФА полу кількісний 
негативний < 1,0 
позитивний > 1.5 

 
Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановлювала свої власні нормальні та патологічні орієнтири для 
сироваткових рівнів антитіл до ЦЦП, як зазвичай це робиться і для інших діагностичних параметрів. Тому 
вищезгадані референтні значення надають лише орієнтир. 
 
11. ДАНІ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ АНАЛІЗ 
Калібрування 
ІФА ЦЦП-Ат штучно калібрується, і тому концентрація анти - ЦЦП виражається в од / мл. 
Ці одиниці показують постійний коефіцієнт (1:12) до стандартів ВООЗ W1066 для ревматоїдного артриту. 
 
Лінійність 
На основі гетерогенної природи аутоантитіл та з огляду на специфіку епітопу та спорідненість аутоантитіл 
теоретичні значення, очікувані при розведенні з анти- ЦЦП  вільною сироваткою людини найчастіше 
відповідають вимірюваним концентраціям. 
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Специфічність та чутливість 
Наявні результати показують клінічну чутливість при 30 ОД / мл 79% при специфічності 97% для діагностики 
ревматоїдного артриту. 
Межа виявлення 
Аналітичну чутливість  аналізу визначали при 1,2 Од / мл. 
Сьогодні нижня межа виявлення визначається статистичним підходом, адекватним щоденному лабораторному 
розпорядку (функціональна чутливість до аналізу). 
Функціональна чутливість аналізу - це концентрація, що відповідає 20% -ному коефіцієнту коливання в 
аналізі (у нижньому діапазоні концентрацій) у профілях точності системи аналізу. Якщо ЦЦП-Ат ІФА 
виконується точно, це значення становить приблизно 2 ОД / мл 
Таким чином, формально визначені значення нижче 2 ОД / мл в ІФА ЦЦП-т асоціюються з коефіцієнтами 
коливання більше 20%. Такі значення знаходяться за межами статистичної визначеності, необхідної для НЛП 
(належної лабораторної практики) і тому вже не можна надійно відрізнити від нуля. 
Точність 
В аналізі (кількість =20) Між аналізами (кількість =5х10) 
Номер зразку Од/мл CV (%) Зразок 

номер 
Од/мл CV (%) 

1 21 10,3 1 27 8,6 
2 218 4,8 2 226 6,0 
3 1150 2,4 3 1240 4,1 

 
12. ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДУ 
Здорові особи повинні бути протестовані з  негативними результатами з використанням ІФА ЦЦП-Aт. Однак 
аутоантитіла ЦЦП можуть бути  також бути присутні у очевидно здорових осіб. 
Будь-який клінічний діагноз не повинен базуватися лише на результатах методу діагностики in vitro. 
Передбачається , що медики повинні врахувати всі клінічні та лабораторні результати, що дозволяють 
поставити діагноз. 
 
13. Схема аналізу 
Довести всі реагенти до кімнатної температури. Обережно перемішати всі реагенти для забезпечення 
однорідності. 
Всі зразки розводять 1 + 100 (v + v) з розріджувачем зразка. 
 
крок активність матеріал Калібратор 

1-5 
Контроль- 
Контроль+ 

Розведені зразки 
пацієнтів 1,2 

1 піпетування Стандарти: CAL 1 - 5 
(напівкількісні: CAL 2) 
контролі (CONTROL +/-
) 
Зразки 

100 мкл 100 мкл 100 мкл 

2 інкубування Планшет (МТР) 1 година при КТ (18-25 °C) 
3 Промивання/ 

Піпетування 
Промивний розчин, 
зроблений з WASHBUF 

Нанести різко на абсорбуючу тканину 
3х300 мкл 5 сек кожний 
 

4 Піпетування Анти-людський IgG 
HRP (ENZCONJ) 

100 мкл  100 мкл 100 мкл 

5 Інкубація Планшет (МТР) 30 хв при КТ (18-25°C) 
6 Промивання/ 

Піпетування 
Промивний розчин 
зроблений з WASHBUF  

Нанести різко на абсорбуючу тканину 
3х300 мкл 5 сек кожний 
 

7 Піпетування Субстрат (ТМБ 
Субстрат) 

100 мкл 100 мкл 100 мкл 

8 Інкубація  Планшет (МТР) 15 хв при кімнатній температурі (18-25 °C) в темряві 
9 Прокапати і 

змішати 
Стоп розчин (ТМБ 
Стоп) 

100 мкл 100 мкл 100 мкл 

10 Вимірювання ОГ 
При 450 нм vs 620 нм (або 690 нм) протягом 30 хв 
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14. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
Цей набір призначений лише для використання in vitro. Ретельно дотримуйтесь інструкцій з експлуатації. Ця 
інструкція  діє лише для наявного набору із заданим складом. Обмін окремими компонентами не входить 
узгодження з правилами СЕ. 
• Терміни придатності, зазначені на відповідних етикетках, повинні дотримуватися. Те саме стосується і 
стабільності, зазначеної для відновлених реагентів. 
• Не використовуйте та не змішуйте реагенти з різних партій. 
• Не використовуйте реагенти інших виробників. 
• Уникайте зрушення часу під час піпетування реагентів. 
• Усі реагенти перед використанням в оригінальному контейнері для перевезення слід зберігати при 
температурі 2 - 8 ° C. 
• Деякі реагенти містять невеликі кількості (≤ 1% об / об) неолону М10 в якості консервантів. Їх не можна 
ковтати і не допускати контакту зі шкірою або слизовою оболонкою. 
• Вихідні матеріали, отримані з рідин або органів людини, що використовуються для приготування цього 
набору, були протестовані та виявлені негативними для HBsAg та ВІЛ, а також на антитіла до HCV. Однак це 
не  гарантує відсутність таких вірусних агентів. Тому обробляйте всі компоненти та всі зразки ніби 
потенційно небезпечні. 
• Оскільки набір містить потенційно небезпечні матеріали, слід дотримуватися таких заходів обережності: 
- Не паліть, не їжте та не пийте під час роботи з набором матеріалів, 
- Завжди використовуйте захисні рукавички, 
- Ніколи не піпетуйте матеріал ротом, 
- Дотримуйтесь інструкцій з безпеки окремих компонентів тесту! 
- Негайно протирайте розливи, ретельно вимиваючи уражену поверхню дезактиваційним засобом. 
• У будь-якому випадку НЛП (належну лабораторну практику) слід застосовувати з усіма загальними та 
індивідуальними правилами щодо використання цього набору. 
• Рекомендується проводити відповідний контроль якості відповідно до законодавства, наприклад, відповідно 
до вказівок BÄK щодо забезпечення якості в медичних лабораторіях, за допомогою лабораторних сироваток 
внутрішнього контролю та / або контрольних сироваток, що поставляються в комплекті реагентів. 
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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 

 

 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 
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