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українська 
1. Вступ 
1.1 Цільове використання та принцип тесту 

Імуноферментний аналіз для кількісного визначення серотоніну в сечі та сироватці крові для оцінки 
гомеостазу серотоніну. Визначення серотоніну в сечі допомагає визначити нейрострес.  
Кількісне визначення серотоніну відповідає основним принципам імуноферментного аналізу. На першому 

етапі серотонін кількісно ацилюється. Наступний конкурентоспроможний набір ІФА використовує формат 

мікропланшету. Антиген зв'язується з твердою фазою мікротитраційного планшету. Ацильовані стандарти, 

контролі та зразки, а також аналіт, зв’язаний з твердою фазою, конкурують за фіксовану кількість сайтів 

зв’язування антисироватки. Після досягнення рівноваги системи вільний антиген і комплекси вільний 

антиген-антисироватка видаляють промиванням. Антитіло, зв’язане з твердою фазою, виявляється за 

допомогою кон’югату IgG-пероксидази кролика з використанням ТМБ як субстрату. Реакцію контролюють 

при 450 нм. Кількісне визначення невідомих зразків досягається шляхом порівняння їх абсорбції з 

еталонною кривою, підготовленою з відомими стандартними концентраціями. Рекомендується ручна 

обробка. Відповідальність за використання автоматичного лабораторного обладнання несе користувач. Ця 

діагностика in vitro призначена лише для професійного використання. 

1.2 Клінічне застосування 

Серотонін (5-гідрокситриптамін) є проміжним продуктом метаболізму триптофану [2], добре вивченого 

нейромедіатора, а також може діяти як периферичний гормон [3]. Синтез відбувається переважно в 

ентерохромафінних клітинах (ек-клітинах) шлунково-кишкового тракту та в нейронах [2, 4]. Він 

присутній у високих концентраціях в ес-клітинах кишківника, серотонінергічних нейронах головного 

мозку, тромбоцитах [1, 2, 4 – 6]. Серотонін в основному розкладається до 5-гідроксиіндолоцтової 

кислоти (5-HIAA) або мелатоніну [2, 7] і може виводитися з сечею [8]. У крові переважна більшість 

серотоніну знаходиться в тромбоцитах [9] і може бути легко виявлена в сироватці. Змінений рівень 

серотоніну в сироватці крові та/або сечі може вказувати як на фізичну, так і на психологічну 

дисфункцію. 

Баланс серотоніну в сироватці крові та/або в сечі може порушуватися в різних умовах. Наприклад, зниження 

рівня серотоніну було продемонстровано при депресії, тривожності та навіть чутливості до болю порівняно з 

неураженими суб’єктами [6, 8, 10]. З іншого боку, про підвищення рівня серотоніну повідомлялося у 

пацієнтів із нейроендокринними пухлинами, що секретують серотонін, які також називаються 

карциноїдними пухлинами [3, 12, 13], або гепатоцелюлярними карциномами [14]. 

Терапевтичні наслідки ніколи не повинні ґрунтуватися лише на лабораторних результатах, навіть якщо 

всі результати тестів узгоджуються з пунктами, як зазначено в пункті «Процедурні застереження, 

рекомендації та попередження». Будь-який лабораторний результат є лише частиною загальної 

клінічної картини пацієнта.  
Лише у випадках, коли лабораторні результати прийнятно збігаються із загальною клінічною картиною 
пацієнта, їх можна використовувати для терапевтичних наслідків.  
Сам результат тесту ніколи не повинен бути єдиним визначальним фактором для отримання будь-яких 

терапевтичних наслідків. 

2. Процедурні застереження, вказівки, попередження та обмеження 

2.1 Процедурні застереження, вказівки та попередження 

(1) Цей набір призначений лише для професійного використання. Користувачі повинні мати повне 
розуміння цього протоколу для успішного використання цього комплекту. Лише інструкція до 
тесту, що надається разом з набором, є дійсною і повинна використовуватися для проведення 
аналізу. Надійна робота буде досягнута лише за умови суворого та ретельного дотримання 
наданих інструкцій.  

(2) Цей аналіз було валідовано для певного типу зразка, як зазначено в Передбачуваному 
використанні (будь ласка, див. розділ 1). Відповідальність за використання цього набору не за 
призначенням несе користувач, і виробник не несе відповідальності.  

(3) Необхідно дотримуватися принципів належної лабораторної практики (НЛП).  
(4) Щоб зменшити вплив потенційно шкідливих речовин, одягайте лабораторні халати, одноразові 

захисні рукавички та захисні окуляри, де це необхідно.  
(5) У разі виникнення серйозних інцидентів, пов’язаних із цим продуктом, слід повідомити про них 

виробника та компетентні національні органи.  
(6) Усі реагенти та зразки з набору слід довести до кімнатної температури та обережно, але ретельно 

перемішати перед використанням. Для розведення або відновлення використовуйте дейонізовану, 
дистильовану або надчисту воду. Уникайте повторного заморожування та відтавання реагентів і 
зразків.  

(7) Мікропланшет містить стріпи, що відриваються. Невикористані лунки необхідно зберігати при 2-
8C в герметичному пакеті з фольги з осушувачем і використовується в рамці, що надається. 
Стріпи для мікротитрування, які виймаються з рами для використання, повинні бути відповідно 
помічені, щоб уникнути будь-якої плутанини. 

(8) Настійно рекомендується визначення зразка в дублікатах.  
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(9) Після початку тесту всі кроки повинні бути завершені без перерви. Переконайтеся, що необхідні 
реагенти, матеріали та пристрої підготовлені до використання в належний час.  

(10) Час інкубації впливає на результати. Усі лунки слід обробляти в однаковому порядку та з 
однаковими інтервалами часу.  

(11) Щоб уникнути перехресного забруднення реагентів, використовуйте нові одноразові наконечники 
піпеток для дозування кожного реагенту, зразка, стандарту та контролю.  

(12) Стандартна крива повинна бути встановлена для кожного циклу.  
(13) Контролі повинні бути включені в кожен прогін і знаходитися в межах встановлених довірчих 

меж. Межі достовірності вказані у звіті про контроль якості, що надається разом із набором.  
(14) Не змішуйте компоненти набору з різними номерами партій у тесті та не використовуйте реагенти 

після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетках набору.  
(15) Уникайте контакту зі стоп-розчином, що містить 0,25 MH2SO4. Це може викликати подразнення 

шкіри та опіки. У разі потрапляння в очі або на шкіру негайно змийте водою.  
(16) Субстрат ТМБ має подразнюючу дію на шкіру та слизові оболонки. У разі можливого контакту 

промити очі великою кількістю води, а шкіру – великою кількістю води з милом.  
(17) Для отримання інформації про небезпечні речовини, що входять до набору, зверніться до 

паспорта безпеки (SDS). Паспорт безпеки для цього продукту доступний безпосередньо на сайті 
виробника або за запитом.  

(18) Реагенти набору слід розглядати як небезпечні відходи та утилізувати відповідно до національних 
норм.  

(19) Очікувані контрольні значення, зазначені в цій інструкції з тестування, є лише орієнтовними. 
Рекомендується, щоб кожна лабораторія встановлювала власні контрольні інтервали.  

(20) У разі будь-якого серйозного пошкодження тестового набору або компонентів виробник повинен 
бути проінформований письмово не пізніше ніж через тиждень після отримання набору. Сильно 
пошкоджені окремі компоненти не можна використовувати для тестового запуску. Їх потрібно 
правильно зберігати, поки виробник не вирішить, що з ними робити. Якщо буде вирішено, що 
вони більше не придатні для вимірювань, їх необхідно утилізувати відповідно до національних 
норм.  

(21) Результати, отримані за допомогою цього тестового набору, не слід сприймати як єдину причину 
будь-яких терапевтичних наслідків, а повинні бути співвіднесені з іншими діагностичними тестами 
та клінічними спостереженнями. 

 
2.2 Обмеження  
Будь-яке неналежне поводження зі зразками або модифікація цього тесту може вплинути на 

результати. 

Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, зверніться до виробника.  
2.2.1 Впливаючі речовини та належне поводження зі зразками 

сечі  
Зверніть увагу на колекцію зразків! Не можна виключити, що високі концентрації кислоти призводять 
до неправильних результатів. До 30 мкл 100% оцтової кислоти на 1 мл сечі не спостерігалося впливу 
на результати.  
Сироватка   
Зразки, що містять осад або волокно пасма можуть спричинити неточні результати.  
Гемолітичні проби (до 2 мг/мл глобіну), жовтяничні проби (до 50 мг/дл білірубіну) і ліпемічні проби (до 
834 мг/дл тригліцеридів) не впливають на результати аналізу.  
Якщо концентрації неможливо оцінити та є сумніви щодо дотримання вищезазначених граничних значень 

для гемолітичних, жовтяничних або ліпемічних проб, зразки не повинні використовуватися в аналізі.  
2.2.2 Посилання на ліки та харчові продукти 
 
Наступні продукти та імулятори можуть впливати на вміст серотоніну в зразку. Алкоголь, ананас, 
баклажани, авокадо, банани, грейпфрут, смородина, какао, ківі, кофеїн, диня, мірабель, нікотин, 
пекан, персики, сливи, шоколад, агрус, помідори, волоські горіхи.  
Деякі препарати також можуть впливати на рівень серотоніну в зразку. Наприклад, прийом 
амфетамінів, ацетаніліду, комаринів, ефідрину, гвайфенезину, мефенезину (карбамату), 
метокарбамолу, інгібіторів моноаміноксидази (інгібіторів МАО), ацетамінофену, фенацетину, 
фенобарбіталу, фентоламіну або резерпіну може призвести до підвищення рівня серотоніну. Навпаки, 
ацетилсаліцилова кислота, хлорпромазин, ізоніазид, леводопа, метенамін, метилдопа, прометазин, 
селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС) або стрептозоцин можуть призвести до 
зниження рівня серотоніну.  
Таким чином, за 2-4 дні до збору зразків слід уникати цих продуктів і припинити прийом ліків, якщо це 
виправдано з медичної точки зору.  
2.2.3 Ефект хука високої дози 
 
У цьому тесті Хук ефекту  не спостерігалося. 
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3. Зберігання та стабільність 
 
Зберігайте набір і реагенти при 2–8C до закінчення терміну придатності. Не використовуйте компоненти 

після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетках набору. Після відкриття реагенти стабільні 

протягом 2 місяців за умови зберігання при 2–8 °C. 

Після відкриття пакета, який можна повторно закрити, слід подбати про те, щоб знову щільно 
закрити його разом із осушувачем. 
 
4. Матеріали 
 
4.1 Вміст набору   

 BA E-0030  
WASHBUF 

CONC   50x  
Концентрат промивного буфера– 

концентрований 50x   
 

 Зміст:  Буфер з неіонним миючим засобом і фізіологічним pH    
 

 обсяг:  
1 х 20 мл/флакон, фіолетовий 

ковпачок      
 

                           

 

BA E-0040 
                  

Кон'югат антитіл– готовий до використання 
   

  CONJUGATE       
 

 Зміст:  Козячі антикролячі імуноглобуліни, кон'юговані з пероксидазою   
 

 обсяг:  
1 х 12 

мл/флакон          
 

 опис:  
Порода коза, червона 

шапочка        
 

                          
 

 

BA E-0055 

                  

субстрат– готовий до 

використання 

    

  SUBSTRATE        
 

 Зміст:  
Хромогенний субстрат, що містить 3,3',5,5'-тетраметилбензидин, субстратний 

буфер  
 

     і перекис водню        
 

 обсяг:  
1 х 12 мл/флакон, чорний 

ковпачок      
 

                          
 

                              

 BA E-0080  STOP-SOLN         

Стоп розчин готовий до 
використання    

 

 Зміст:  
0,25 М сірчаної 

кислоти        
 

 обсяг:  
1 х 12 мл/флакон, сірий 

ковпачок        
 

 Небезпеки                          
 

 ідентифікація:                          
 

     
H290 Може викликати корозію 

металів.      
 

                          

 

BA E-0931 

                  

Серотонін мікропланшет– готовий до 

використання 

   

  Ш SER  5-HIAA     
 

 Зміст:  
1 x 96-лунковий (12x8) мікролунковий планшет з антитілами в білому пакеті, що 

закривається  
 

     з осушувачем          
 

                       
 

 

BA E-6612 

                  

Реагент ацилювання– готовий до 

використання 

   

  ACYL-REAG            
 

 Зміст:  Реагент ацилювання в ДМСО      
 

 обсяг:  
2 х 3 мл/флакон, білий 

ковпачок        
 

                        

 

BA E-8910 

                  

Серотонінова антисироватка– готовий до 

використання 

   

  SER-AS               
 

 Зміст:  Кроляче антисеротонінове антитіло синього кольору    
 

 обсяг:  
1 х 6 мл/флакон, синій 

ковпачок        
 

 опис:  Вид — кролячий          
 

                      
 

 

BA E-8911 

                  

Буфер ацилювання– готовий до 

використання 

   

  АCYL BUF             
 

 Зміст:  Буфер TRIS з безртутним консервантом    
 

 обсяг:  
1 х 55 мл/флакон, сірий 

ковпачок        
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 4.2 Калібрування та контроль          
 

  
Стандарти та контролі– готовий до 

використання      
 

                             
 

   
Кат. №. 

 
компонент 

  Колір/Ковп

ачок 
 Концентрація  Концентрація Обсяг/  

 

      [нг/мл] 

(=мкг/л) 

 

[нмоль/л] флакон 

 
 

                          
 

  

BA R-8901 
         

білий 
  

0 
 

0 4 мл 
 

 

   СТАНДАРТ А       
 

  

BA R-8902 

        

жовти

й 

  

15 

 

85 4 мл 

 
 

   СТАНДАРТ B       
 

  

BA R-8903 

       

помар

анчеви

й 

  

50 

 

284 4 мл 

 
 

   СТАНДАРТ С        
 

  

BA R-8904 

     

блакит

ний 

  

150 

 

851 4 мл 

 
 

   СТАНДАРТ Д      
 

  

BA R-8905 
     

сірий 
  

500 
 

2840 4 мл 
 

 

   СТАНДАРТ E       
 

  

BA R-8906 

    

чорни

й 

  

2500 

 

14,175 4 мл 

 
 

   СТАНДАРТ F       
 

  

BA R-8951 

   

зелени

й 

  

Очікуване значення див. у звіті про 

контроль якості 4 мл 

 
 

   

КОНТРОЛЬ 
1     

 

  

BA R-8952 

                

червон

ий 

  

і прийнятний діапазон! 

4 мл 

 
 

   КОНТРОЛЬ 
2 

              
 

          
 

 

Перетворення: серотонін [нг/мл] x 5,67 = серотонін [нмоль/л] 

Зміст: 

ТРІС-буфер з безртутними консервантами, збагачений певною кількістю серотоніну4 
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    4.3 Потрібні додаткові матеріали, які не входять до комплекту  

 Вода (дейонізована, дистильована або надчиста)

 Вбираючий матеріал (паперовий рушник)
 Реакційні пробірки, щонайменше 3 мл, поліпропілен/полістирол

 
4.4 Потрібне додаткове обладнання, яке не входить до комплекту  

 Калібровані прецизійні піпетки для дозування об’ємів від 20 до 500 мкл

 Пристрій для миття мікропланшетів (ручний, напівавтоматичний або автоматичний)
 Зчитувач ІФА, здатний зчитувати поглинання при 450 нм і, якщо можливо, 620 – 650 нм

 Шейкер для мікропланшетів (амплітуда струшування 3 мм; приблизно 600 об/хв)

 Вихровий змішувач


5. Відбір і зберігання проб 
 

Сироватка 
 

Візьміть кров за допомогою венепункції, дайте їй згорнутися та відокремте сироватку 
центрифугуванням згідно з інструкціями виробника при кімнатній температурі. Не 
центрифугуйте до повного згортання. Пацієнтам, які отримують антикоагулянтну терапію, може 
знадобитися збільшення часу згортання крові. Рівень серотоніну в сироватці може коливатися 
протягом дня. Тому зразок крові слід завжди брати в один і той же час доби. Травматичний 
судинний доступ може різко підвищити рівень серотоніну.  
Якщо є сумніви, рекомендується не використовувати в аналізі гемолітичні, жовтяничні та 
ліпемічні амплітуди (див. 2.2.1).  
Зберігання: до 1 доби при 18 – 25 °C; до 3 діб при 2 – 8 °C; тривале зберігання (до 6 місяців) 
при -20 °C.  
Слід уникати повторного заморожування та розморожування.  
Завжди зберігайте зразки в захищеному від світла місці. 

 
сеча 

 
Для аналізу можна використовувати зразки 24-годинної сечі, а також спонтанну сечу (другу 
ранкову сечу). 24-годинна сеча: протягом визначеного періоду в 24 години всю сечу збирають 
у пляшку з кислотою (10–15 мл 100% оцтової кислоти), наданою для стабілізації, і загальний 
об’єм записують для оцінки результатів. Протягом періоду збору зібраний зразок слід завжди 
зберігати в прохолодному, захищеному від світла місці (2–8 °C).  
Спонтанна сеча (друга ранкова сеча): можна використовувати стабілізовану 10 мкл 100% 
оцтової кислоти на 1 мл зразка сечі. Завжди зберігайте ємності в захищеному від світла місці. 
Для нормалізації потрібне визначення креатиніну. 

При стабілізації сечі враховуйте кислотність (див. 2.2.1).  
Зберігання: до 1 доби при 18 – 25 °C; до 3 діб при 2 – 8 °C; тривале зберігання (до 6 місяців) 
при -20 °C.  
Слід уникати повторного заморожування та розморожування. 

 
6. Процедура тестування 

 
Дайте всім реагентам і зразкам досягти кімнатної температури та ретельно перемішайте, 
обережно перевертаючи перед використанням. Пронумеруйте реакційні пробірки та планшети 
для мікролунок (мікропланшети для мікропланшетів, які вилучаються з рами для використання, 
мають бути позначені відповідним чином, щоб уникнути будь-якої плутанини). Рекомендується 
повторювати визначення.  
Зв'язування антисироватки з ферментним кон'югатом і активність ферменту залежать від температури. Чим 

вища температура, тим вищими будуть показники поглинання. Різна інкубація 
 

рази wi мають подібний вплив на абсорбцію. Оптимальна температура під час проведення 
імуноферментного аналізу становить 20–25 °C.  

Обов’язковим є використання шейкера для мікропланшетів із такими характеристиками: 

амплітуда струшування 3 мм; прибл. 600 об/хв. Струшування з різними налаштуваннями може 

вплинути на результати.  

Не перевищуйте температуру під час імуноферментного аналізу 20–25 °C та встановлений час 

інкубації. Занадто висока температура під час імуноферментного аналізу та надто довгий час 

інкубації можуть вплинути на результати.  

Ретельно виконуйте етапи прання! Погане прання може вплинути на результати. 
 

6.1 Підготовка реагентів і подальші примітки 

Промивний буфер 
 
Розведіть 20 мл концентрату промивного буфера WASH-CONC50xводою до кінцевого об'єму 1000 

мл. Зберігання: 2 місяці при 2 – 8 °C 
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Серотонін мікропланшет 
 
У рідкісних випадках залишки блокуючого та стабілізуючого реагенту можна побачити в лунках у 
вигляді маленьких білих точок або ліній. Ці залишки не впливають на якість продукту. 
 
Реагент ацилювання 
 
Реагент для ацилювання (BA E-6612) має температуру замерзання 18,5 °C. Щоб переконатися, що 
реагент ацилювання є рідким під час використання, перед використанням необхідно 
переконатися, що реагент ацилювання досяг кімнатної температури та утворює гомогенний розчин 
без кристалів.   
Якщо потрібно більше 3 мл, об’єднайте вміст окремих флаконів ACYL-REAG і ретельно перемішайте. 
 
6.2 Підготовка зразків – Ацилювання   

1. Внесіть 20 мкл стандартів, контролів і зразків у відповідні реакційні пробірки. 
 

2. Додайте 500 мкл ACYL-BUFF в усі пробірки. 
 

3. Додайте 50 мкл ACYL-REAG в усі пробірки. 
 

4. Реакційні пробірки ретельно перемішайте (вортекс) та інкубуйте протягом 15 хвилин при 

кімнатній температурі (20–25 °C). 
 

5. Додайте 500 мкл води в усі пробірки та ретельно перемішайте (вортекс).   
  Візьміть 20 мкл ацильованих стандартів, контролів і зразків для ІФА на серотонін. 
        

6.3 ІФА на серотонін 
    

1. Внесіть 20 мкл ацильованих стандартів, контролів і амплі у відповідні лунки 

  Ш SER  5-HIAA .  
          

2. Внесіть 50 мкл SER-AS в усі лунки. 
 

3. Інкубуйте 60 хв при кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері (приблизно 600 об/хв). 
 

4. Викиньте або аспіруйте вміст лунок. Промийте планшет 4 рази, додавши 300 мкл 
промивного буфера, викинувши вміст і промокнувши кожен раз, постукуючи перевернутим 
планшетом по абсорбуючому матеріалу. 

5. Прокапайте 100 мкл КОН'ЮГАТУ до кожного колодязя.  
6. Інкубуйте протягом 30 хвилин при кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері (приблизно 

600 об/хв). 
 

7. Викиньте або аспіруйте вміст лунок. Промийте планшет 4 рази, додавши 300 мкл 
промивного буфера, викинувши вміст і промокнувши кожен раз, постукуючи перевернутою 
пластиною по абсорбуючому матеріалу. 

 
8. Внесіть 100 мкл СУБСТРАТУ в кожну лунку. 

 
9. Інкубуйте протягом 25 ± 5 хвилин при кімнатній температурі (20–25 °C) на шейкері 

(приблизно 600 об/хв).  

Уникайте впливу прямих сонячних променів!   
10. Додайте 100 мкл СТОП-розчин в усі лунки та ненадовго струсіть мікропланшет. 

 
11. Прочитайте поглинання розчину в лунках протягом 10 хв, використовуючи пристрій для 

зчитування мікропланшетів, налаштований на 450 нм (якщо є, рекомендована еталонна 
довжина хвилі від 620 нм до 650 нм). 

 
7. Підрахунок результатів   

  Серотонін 
 

    
 

Діапазон вимірювання 
Сироватка  8 – 2170 нг/мл 

 

    

сеча 
 

8 – 2,027 нг/мл 
 

  
 

      
Стандартну криву отримують шляхом побудови показників абсорбції (обчислення середньої 
абсорбції) стандартів (лінійний, вісь y) проти відповідних стандартних концентрацій 
(логарифмічний, вісь х), використовуючи концентрацію 0,001 нг/мл для стандарту A ( це 
вирівнювання є обов'язковим через логарифмічне представлення даних).  
Використовуйте нелінійну регресію для підгонки кривої (наприклад, 4-параметричну, Маркварта). 
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Цей тест є конкурентним аналізом. Це означає: значення OГ зменшуються зі збільшенням 

концентрації аналіту. Значення ОГ, знайдені нижче стандартної кривої, відповідають високим 

концентраціям аналіту в зразку, і їх слід повідомляти як позитивні. 
 
Концентрації зразків і контролів можна зчитати безпосередньо зі стандартної кривої.  
Зразки, виявлені в концентраціях, вищих за найвищий стандарт (стандарт F), повинні бути 
розведені відповідним чином за стандартом A та повторно аналізовані.  
Загальна кількість серотоніну, що виділяється із сечею протягом 24 годин, розраховується так: 

мкг/24 год = мкг/лxл/24 год 

Кількість серотоніну, нормалізована до креатиніну, розраховується наступним чином: 

мкг/г креатиніну = нг/мл (серотонін) / креатинін (мг/дл) x 100  
Перетворення 

Серотонін [нг/мл] x 5,67 = серотонін [нмоль/л] 
 
7.1 Очікуване еталонне значення  
Настійно рекомендується, щоб кожна лабораторія визначала власні контрольні значення.  
В якості основи для визначення внутрішнього референтного діапазону було прийнято таку 
кількість зразків для відповідних параметрів: 24-годинна сеча n = 194, спонтанна сеча (друга 
ранкова сеча) n = 81, сироватка n = 80. Очікувані референсні діапазони були визначено у 
внутрішньому дослідженні шляхом тестування зразків уявно здорової європейської популяції (95% 
контрольний інтервал).  

           Серотонін 
 

             

Референтний діапазон   9 – 193 мкг/24 год 
 

24-годинна сеча   24 – 124 мкг/г креатиніну 
 

Референтний діапазон    
 

Мимовільне виділення сечі   30 – 129 мкг/г креатиніну 
 

(Друга ранкова сеча)    
 

Референтний діапазон   
20 – 206 нг/мл  

сироватка 
  

 

   
 

7.2 Типова стандартна крива    
 

Приклад не використовувати для 

розрахунку!    
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
 

            
   

8. Контроль якості 
 
Рекомендується використовувати контрольні зразки відповідно до національних норм. Використовуйте 

контроль як на нормальному, так і на патологічному рівнях. Комерційно отримані контрольні зразки 

слід розглядати як невідомі зразки. 
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Контрольні зразки повинні знаходитись у встановлених довірчих межах. Межі достовірності 
контролів набору надруковані у звіті про контроль якості. 
 
9. Характеристики аналізу 
 
9.1 Дані продуктивності  
Аналітичну чутливість визначали відповідно до стандарту CLSI EP17-A2 Vol. 32 № 8.  
Для визначення аналітичної чутливості було визначено 5 порожніх зразків і 5 зразків низького 
рівня в 2 партіях набору в 4 повторах на зразок. Це призвело до 60 порожніх результатів і 60 
результатів низького рівня на лот.  

Аналітична чутливість Серотонін 
  

Обмеження бланка (LOB) 2,9 нг/мл 

Межа виявлення (LOD) 5,9 нг/мл 

Межа кількісного визначення (LOQ) 8,0 нг/мл 
  

  

Аналітична специфічність (перехресна 

реактивність)  

Речовина Перехресна реактивність (%) 

Триптамін 0,171 
  

Мелатонін < 0,1 
  

5-гідроксиіндолоцтова кислота < 0,1 
  

Фенілаланін < 0,1 

Гістидин < 0,1 

Тирамін < 0,1 

5-гідрокситриптофан < 0,1 
  

Порівняння методів проводилося відповідно до стандарту CLSI CLSI EP09c 3rd ed.  

Метод порівняння 

Сироват

ка y = 0,99x – 9,2; r
2
= 0,996; n = 100 

ІФА проти XLC-MS/MS сеча y = 0,9x – 20,7; r
2
= 0,988; n = 97 

 
Точність в аналізі та між аналізами варіацій досліджували шляхом визначення концентрації 6 
зразків сироватки та 6 зразків сечі у двох сеансах на день у кожних 2 повторах протягом 20 днів 
(відповідно до стандарту CLSI EP05-A3 Vol. 34 No .13).   
Точність   

В аналізі   
Між 

Аналізами   
       

Сироватка   Сироватка   
       

Зразок 

Середнє значення ± 

СВ[нг/мл] CV [%] Зразок  
Середнє значення ± 

СВ [нг/мл] CV [%] 
       

1 11,8 ± 2,1 17.6 1  11,8 ± 3,3 28.2 
       

2 61,6 ± 5,2 8.4 2  61,6 ± 7,7 12.5 

3 102 ± 8,6 8.5 3  102 ± 12,3 12.1 
       

4 227 ± 15,5 6.8 4  227 ± 23,0 10.1 
       

5 493 ± 25,2 5.1 5  493 ± 55,7 11.3 
       

6 1792 ± 109 6.1 6  1792 ± 165 9.2 
        
сеча   сеча   

Зразок 

Середнє значення ± 

СВ [нг/мл]  CV [%] Зразок 

Середнє значення ± 

СВ [нг/мл]  CV [%] 
      

1 18,1 ± 2,0 11.3 1 18,1 ± 4,0 22.2 
      

2 55,2 ± 4,0 7.3 2 55,2 ± 6,4 11.7 
      

3 153 ± 9,1 5.9 3 153 ± 14,6 9.5 
      

4 240 ± 11,4 4.8 4 240 ± 21,9 9.1 
      

5 498 ± 29,3 5.9 5 498 ± 44,5 8.9 
      

6 1798 ± 120 6.7 6 1798 ± 221 12.3 
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Відновлення визначали відповідно до стандарту CLSI EP 34 1st ed.   
Відновлення  

 Діапазон [нг/мл]  
Середнє 

[%] Діапазон [%] 
     

Сироватка 49,4 – 1046  98 84 – 112 
     

сеча 10,0 – 1,023  91 82 – 98 
     

    

Лінійність розведення зразка 

 Серійне розведення до Середнє [%] Діапазон [%] 

Сироватка 1:64 103 93 – 113 
    

сеча 1:64 98 88 – 111 
     
Лінійність в межах діапазону вимірювання визначали за стандартом CLSI CLSI EP06-Ed2. Лінійність 
надається, якщо визначене значення не відхиляється від прогнозованого значення більш ніж на 
20%.   
Лінійний діапазон 

Сироватка  18 – 2170 нг/мл  
 

     

сеча  20 – 2,027 нг/мл  
 

     

    
 

Лот-до-лоту    
 

     

 
Зразок 

Середнє значення ± 
SD 

CV [%]  

 
[нг/мл]  

   
 

Серотонін у сечі (n = 3) 
1 118 ± 8,5 7.2 

 

2 549 ± 47,3 8.6 
 

 
 

     

Серотонін у сироватці (n = 

3) 
1 90,3 ± 2,0 2.2 

 

2 755 ± 52,2 6.9 
 

 
 

      
9.2 Метрологічна простежуваність  
Значення, присвоєні стандартам і контролю серотоніну ІФА експрес тест відстежуються до 
одиниць СІ шляхом каліброваного зважування з аналітом із контрольованою якістю. 

Стандарти та засоби 

контролю 
Невизначеність [%] 

 

 

1,2% 
 

  
 

    
 

ІФА на серотонін експрес 

тест    
 

 Концентрація [нг/мл]  
Розширена невизначеність [%] k = 

2* 
 

Сироватка 61.6  25.1 
 

     

 227  20.3 
 

     

 Концентрація [нг/мл]  
Розширена невизначеність [%] k = 

2* 
 

     

 18.1  44.5 
 

     

 55.2  23.5 
 

сеча 153  19.2 
 

 240  18.4 
 

     

 498  18.0 
 

     

 1,798  24.7 
 

      
* Це визначає інтервал результату вимірювання, який включатиме справжнє значення з 
імовірністю 95%. 
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Щоб отримати оновлену літературу чи будь-яку іншу інформацію, зверніться до місцевого 

постачальника. 
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