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1. ВВЕДЕННЯ 

Зіка Вірус (ZIKV) є одно ланцюговий РНК - вірус сімейства Flaviviridae (рід флавівірусів). Цей вірус 

був перший ізольований в 1947 році з дозорного макаки-резусу під час дослідження жовтої лихоманки в 

Зіка лісі Уганди. З моменту свого відкриття, ZIKV циркуляція була виявлена в Африці і Азії, де вона 

викликала спорадичні інфекції людини . Після його появи в  2007 році  на острові Яп, Мікронезія 

повідомила маркування передачі Вірусу Зіка за межами Африки і Азії. З 2013 року поява ZIKV 

повідомлялася з Французької Полінезії, Нової Каледонії, Островів Кука, острова Пасхи (Чилі), Самоа і 

Вануату, а в на початку 2015 року він спочатку поширився на Бразилію, а потім в інших країнах 

Північної і Південної Америки. ZIKV передається головним чином через укус зараженого комара Aedes 

видів (A. Aegypti і А. albopictus). Проте, були повідомлення про менш поширені режими передачі, такі 

як переливання крові, перинатальний і сексуальний контакти. 

Інкубаційний період вірусу Зіка хвороби точно не відомо, але, ймовірно, кілька днів. 

Вважається, що тільки в одного з п'яти чоловік, інфікованих ZIKV ,розвиваються ознаки або симптоми. 

Клінічні прояви  ZIKV інфекції описані як дуже схожі на прояви вірусу денге (DENV) і Вірусу 

Чікунгунья (CHIKV) інфекції, але, як правило, більш м'які. 

Найбільш поширені клінічні ознаки і симптоми є макулопапульозний висип, низького ступня 

лихоманка, біль в суглобах, міалгія, головний біль і кон'юнктивіт. Менш часто повідомлялося про 

набряки, біль у горлі, кашель, блювоту і гемоспермію. 

Людські інфекції з ZIKV, як правило, м'які і самообмежені і симптоми зазвичай вирішують 

спонтанно через 3-7 днів; артралгія може зберігатися до 1 місяця. У рідкісних випадках, після того, як 

вірус Зіка Інфекція синдром Гієна-Барре (GBS), розлад периферичних нервів, ймовірно, може статися. 

Кореляція між вірусною інфекцією Зіка під час вагітності і вродженими вадами  розвитку головного 

мозку в даний час вважається ймовірною. 

вид хвороба симптоми механізм зараження 

Зіка Вірус 

(ZIKV) 

Зіка лихоманка  Лихоманка, головний біль, 

ретроорбітальний біль, 

кон'юнктивіт, 

макулопапульозний висип, 

міалгії, артралгії 

 

Первинний спосіб 

передачі 

через укус комара 

Aedes 

 

 

Наявність збудника або інфекції можуть бути ідентифіковані через 

 Виділення в культурі клітин 

 ПЛР 

 Серологія: Виявлення антитіл IF, ІФА 

                     реакція нейтралізації бляшкоутворення (PRNT) 

 

2. ПРИЗНАЧЕННЯ 

Вірус Зіка IgM мю - захоплення ІФА призначений для якісного визначення антитіл класу IgM проти 

вірусу Зіка в сироватці або плазмі людини (цитрат, гепарин). 

 

3. ПРИНЦИП МЕТОДУ 

Якісний імуноферментний аналіз визначення специфічних антитіл IgM класу на основі ІФА 

(Імуноферментний аналіз), метод μ-захоплення. 

Мікропланшети покриті анти-людськими антитілами IgM класу , щоб пов'язувати відповідні антитіла 

зразка. Після промивання лунок для видалення непов'язаного матеріалу зразка пероксидазою хрону 

(HRP) мічений антиген вірусу Зіка додається. Цей антиген-кон'югат зв'язується з захопленими 

специфічними антитілами класу IgM.  

На другому етапі промивання непов'язаний кон'югат видаляється. Імунний комплекс візуалізується 

додаванням субстрату тетраметилбензидин (ТМБ), що дає синю реакцію продукту. 

Інтенсивність цього продукту пропорційна кількості специфічних антитіл IgM в зразку. Сірчана кислота 

додається, щоб зупинити реакцію. Це виробляє жовтий колір кінцевої точки. Поглинання при 450/620 

нм зчитується за допомогою ІФА рідера мікропланшету. 
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4. МАТЕРІАЛИ 

4.1. Реагенти надані 

 мікропланшет  з покриттям Зіка Вірус (IgM): MTP 12 розбірних 8-луночних стріпів  покритих анти 

–людськими антитілами IgM класу; в зачиненому пакеті з алюмінієвої фольги. 

 Зіка Вірус кон’югат: ENZCONJ 1 флакон, що містить 15 мл міченого пероксидазою вірусу Зіка 

антигену; забарвлений в червоний колір; готовий до використання; чорний ковпачок. 

 Зіка Вірус IgM Позитивний контроль: CONTROL + 1 флакон з 2 мл контроль (сироватка крові 

людини або плазма); жовтого кольору; готовий до використання; червоний ковпачок. 

 Зіка Вірус IgM Негативний контроль: контроль - 1 флакон, що містить 2 мл (контроль сироватка 

крові людини або плазма); жовтого кольору; готовий до використання; синій ковпачок. 

 Зіка Вірус IgM пороговий контроль: CONTROL CO 1 флакон, що містить 3 мл контролю 

(сироватка крові людини або плазма); жовтого кольору; готовий до використання; зелений ковпачок. 

 Розчинник зразка: SAMPLEDIL 1 флакон, що містить 100 мл фосфатного буфера (10 мМ) для 

зразка розведення; рН 7,2 ± 0,2; жовтого кольору; готовий до використання; білий ковпачок. 

 TMБ STOP Стоп розчин: 1 флакон, що містить 15 мл сірчаної кислоти, 0,2 моль/л; готові до 

використання; червоний ковпачок.  

Буфер для промивання WASHBUF CONC (20 х конц.): 1 флакон, що містить 50 мл 20-кратного 

концентрованого фосфатного буферу (0,2 М), рН 7,2 ± 0,2, для промивання лунок; біла шапка.  

TMB SUBS Розчин субстрату TMБ: 1 флакон, що містить 15 мл 3,3 ', 5,5'-тетраметилбензидину 

(TMB), <0,1 %; готові до використання; шапка жовтого кольору; <5 % НМП.  

Щодо потенційно небезпечних речовин перевірте паспорт безпеки. 

4.2. Поставлені матеріали 

 1  фольга для покриття 

 1 Інструкція по застосуванню  

 

4.3. Матеріали та обладнання, необхідні 

 ІФА мікропланшетний рідер, оснащений для вимірювання оптичної густини при 450/620 нм 

 Інкубатор 37 ° C 

 Ручне або автоматичне обладнання для промивки лунок 

 Піпетки для розподілення обсягів від 10 до 1000 мкл 

 змішувач вихровий труби 

 дистильовану воду 

 Одноразові пробірки 

 

5. СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ 

Зберігати набір при 2 - 8 ° C. Розкриті реагенти стабільні до закінчення терміну придатності, 

зазначеного на етикетці, при умові зберігання при температурі 2 - 8 ° C. 

 

6. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 

Це дуже важливо довести все реагенти і зразки до кімнатної температури (18 ... 25 ° С) і змішувати їх 

перед початком тестового прогону! 

 

6.1. Покритий мікропланшет 

Розбірні стріпи покриті анти-людськими антитілами IgM класу. Відразу після видалення потрібної 

кількості стріпів, стріпи, що залишилися,  повинні бути запечатані в пакет за алюмінієвої фольги разом 

з поглиначем вологи, що додається,зберігати при 2 - 8 ° C. 

 

6.2. Промивний буфер (20x конц.) 

Розвести промивний розчин 1 + 19; наприклад 10 мл Промивний розчин + 190 мл дистильованої води. 

Розведений буфер стабільний протягом 5 днів при кімнатній температурі (20 ... 25 ° С). У разі , якщо 

кристали з'являються в концентраті, розігріти розчин до 37 ° С, наприклад на водяній бані. Добре 

перемішати перед розведенням. 
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6.3. TMB Розчин субстрату 

Реагент готовий до використання і повинен зберігатися при температурі 2 - 8 ° С, подалі від світла. 

Розчин повинен бути безбарвний або може мати невеликий синій відтінок. Якщо субстрат 

перетворюється в синій, він, можливо, став забрудненим і повинен бути викинутий. 

 

7. ЗБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 

Використовуйте зразки сироватки або плазми крові (цитрат або гепарин) з цим аналізом. Якщо аналіз 

виконується протягом 5 днів після взяття проби, зразки повинні зберігатися при температурі 2 - 8 ° C; в 

іншому випадку вони повинні бути роздрібнені  і зберігатися в умовах глибокої заморозки (-70 ... -20 ° 

С). Якщо зразки зберігають у замороженому вигляді, змішати розморожені зразки  ретельно до 

тестування. Уникайте циклів повторного заморожування і відтавання. Теплова інактивація зразків не 

рекомендується. 

 

7.1.Розведення зразків 

Перед випробуванням, всі зразки повинні бути розведені 1 + 100 з розчинником зразка. Розлити по 10 

мкл зразка ім1 мл розчинника зразка в пробірки для отримання 1 + 100 розведення і ретельно 

перемішати з вихровим міксером. 

 

8.ПРОЦЕДУРА  АНАЛІЗУ 

8.1. Підготовка до аналізу 

Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією із застосування ретельно перед виконанням аналізу. Надійність 

результатів залежить від суворого дотримання інструкції із застосування, як описано. Наступна 

процедура випробувань підтверджується тільки для ручної процедури . При проведенні випробування 

на автоматичних системах ІФА ми рекомендуємо збільшити стадії промивки від трьох до п'яти, а обсяг 

розчину для промивання від 300 мкл до 350 мкл, щоб уникнути ефектів промивання. Приділити увагу 

до глави 12. Перед початком аналізу, план розподілу і ідентифікації для всіх зразків і стандартів / 

контролів (дублікати рекомендовані) повинен бути ретельно встановлений на макет планшета , наданий 

в комплекті. Виберіть потрібну кількість стріпав мікропланшета або лунок і помістіть їх в держатель. 

Виконайте всі кроки тесту в зазначеному порядку і без будь-яких затримок. 

Чистий, одноразовий наконечник повинен бути використаний для дозування кожного стандарту / 

контролю і зразка. 

Налаштуйте інкубатор 37 ± 1 ° С. 

1. Внесіть 100 мкл / стандарту/контролю і розбавлених зразків до відповідних лунок. Залиште лунку A1 

для субстрату  Бланк. 

2. Накрити лунки фольгою, яка надається разом. 

3. Інкубують протягом 1 години ± 5 хв при температурі 37 ± 1 ° С. 

4. Коли інкубація завершена, видаліть фольгу, аспіруйте вміст лунок і промивайте 

кожну лунку три рази 300 мкл розчину для промивання. Уникайте переповнення з реакційних лунок. 

Інтервал між промиванням і аспірацією має бути> 5 сек. В кінці обережно видалити залишки рідини, 

торкнувшись смуги на серветку перед наступним етапом! 

Примітка: Промивання дуже важливо! Недостатня промивка призводить до низької точності і 

помилкових результатів. 

5. Внесіть 100 мкл кон’югата в усі лунки за винятком  бланка субстрату лунки A1. 

6. Інкубують протягом 30 хв при температурі 37 ± 1 ° С. Зберігати від прямих сонячних променів. 

7. Повторіть крок 4. 

8. Внесіть 100 мкл ТМБ розчину субстрату в усі лунки. 

9. Інкубувати рівно 15 хвилин при кімнатній температурі (18 - 25 ° C) в темряві. Синій колір 

відбувається через ферментативної реакції. 

10. Внесіть 100 мкл Стоп-розчин в усі лунки в тому ж порядку і з тією ж швидкістю, що і для ТМБ 

розчину субстрату, таким чином, зміна кольору від синього до жовтого відбувається. 

11. Виміряйте оптичну густину при 450/620 нм протягом 30 хвилин після додавання стоп-розчину. 
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8.2. Вимір 

Налаштуйте ІФА рідер мікропланшетний до нуля за допомогою бланка субстрату. 

 

Якщо - з технічних причин - ІФА рідер мікропланшетів  не може бути скоригований до нуля, 

використовуючи Бланк субстрату, відняти його абсорбцію з усіх інших значень абсорбції, щоб 

отримати надійні результати! 

Виміряти абсорбцію у всіх ланках при довжині хвилі 450 нм і записати значення абсорбції для кожного 

стандарту / контролю і зразку в макеті пластини. 

Біхроматичне зчитування вимірювань з використанням 620 нм в якості еталонної довжини хвилі 

рекомендується. Там, де це може бути застосовано розрахувати середнє значення абсорбції всіх 

дублікатів. 

 

9. РЕЗУЛЬТАТИ 

9.1. Критерії перевірки прогону 

Для того щоб результати аналізу вважалися дійсними, такі критерії повинні бути дотримані: 

 Субстрат Бланк: Абсорбція значення <0,100 

 Негативний контроль: Абсорбція значення <порогового 

 Пороговий контроль: Абсорбція значення 0,150 - 1,300 

 Позитивний контроль: Абсорбція значення> порогового 

Якщо ці критерії не виконуються, тест не є дійсним і повинен бути повторений. 

 

9.2. Підрахунок результатів 

Порогове значення це середнє значення поглинання порогового контролю визначення. 

Приклад: Абсорбція значення порогового контролю 0.44 + значення поглинання порогового контролю 

0,42 = 0,86 / 2 = 0,43 

Пороговий = 0,43 

 

9.2.1. Результати в одиницях [од] 

Приклади (середнє) значення поглинання х 10 = [Одиниці = од] 

порогове 

Приклад: 1.591 х 10 = 37 од(Одиниць) 

                   0,43 

 

9.3. Інтерпретація результатів 

Порогове         10 од- 

Позитивний> 11од Антитіла проти збудника присутні. 

Був контакт з антигеном (збудник відповідна вакцина). 

Сумнівний 9 – 11од 

Антитіла проти патогену не могли бути виявлені чітко. 

Рекомендується повторити тест з новим зразком у термін од 2-х до 4 тижнів. Якщо 

результат сумнівний знову ,зразок оцінюється як негативний. 

Негативний <9 од Зразок не містить антитіл проти збудника. 

Попередній контакт з антигеном (збудник відповідно вакцини) малоймовірний . 

Діагноз інфекційного захворювання не повинен бути встановлений на основі єдиного результату тесту. 

Точний діагноз повинен враховувати анамнез, симптоматику, а також серологічні дані. У пацієнтів з 

імунодефіцитом і новонароджених серологічні дані тільки мають обмежене значення. 
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10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 

Результати дослідження відносяться до груп досліджуваних зразків; це не гарантується специфікацією. 

Для отримання додаткової інформації про характеристики виконання, будь ласка, зв'яжіться з нами. 

10.1. точність 

В аналізі                                кількість             Середнє (ОГ )               CV (%) 

# 1                                                 24                                1,012                     4,02 

# 2                                                 24                                0,488                     3,03 

# 3                                                 24                                0,431                     1,84 

Між аналізами                      кількість              Середнє (од)                 CV (%) 

# 1                                                 12                               25,22                    10,74 

# 2                                                 12                               11,42                      5.29 

# 3                                                 12                                6,77                       8,83 

 

10.2. Діагностична специфічність 

Діагностична специфічність визначається як ймовірність негативного результату аналізу під час 

відсутності специфічного аналіту. Це становить 98,62% (95% довірчий інтервал :95,11%-99,83%) 

 

10.3. Діагностична чутливість 

Діагностична чутливість визначається як ймовірність позитивного результату аналізу в присутності 

специфічного аналіту. Це 100% (95% довірчий інтервал :75,51%-100%) 

  

 

10.4.Вплив  

Вплив гемолітичних, ліпемічних або жовтяничних зразків не спостерігається аж до концентрації 10 мг / 

мл гемоглобін, 5 мг / мл тригліцериди і 0,5 мг / мл білірубіну. 

 

10.5. Перехресна реактивність 

Дослідження панелі зразка з діяльністю антитіл до потенційно перехресно реагуючих параметрів не 

виявило суттєві докази помилково-позитивних результатів через перехресні реакції. Проте, в 

ендемічних районах,подвійні інфекції, також як і інфекції з іншими флавівірусами повинні бути 

розглянуті. 

 

11. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

Бактеріальне забруднення або повторні цикли заморожування-відтавання зразка можуть вплинути на 

значення поглинання. 

 

12. Застереження та запобіжні заходи 

 Відповідно до статті 1 пункт 2b Європейської директиви 98/79 / ЄС використання  in-vitro 

діагностичних медичних приладів призначається  виробником для забезпечення придатності, 

представлення та безпеки продукту. Тому процедура випробування, інформація, запобіжні заходи та 

попередження в інструкції для використання повинні бути строго дотримані.. Використання тестових 

наборів з аналізаторами і подібним обладнанням повинно бути підтверджено. Будь-яка зміна в 

конструкції, композиції і методики випробувань, а також для будь-якого використовування в поєднанні 

з іншими продуктами, явно не дозволене виробником - заборонено; користувач сам несе 

відповідальність за такі зміни. Виробник не несе відповідальності за помилкові результати і інциденти з 

цієї  причини. Виробник не несе відповідальності за будь-які результати за допомогою візуального 

аналізу зразків пацієнтів. 

 Тільки для діагностичного використання в лабораторних умовах. 

 Всі матеріали людського або тваринного походження слід роздивлятися як з потенційно заразні. 

 Всі компоненти людського походження, що використовуються для виробництва цих реагентів були 

протестовані на антитіла до ВІЛ антитіл, антитіл анти-HCV і HBsAg, і було встановлено, що не 

реагують. 

 Не міняти реагенти або стріпи з різних лотів. 

  реагенти інших виробників не слід використовувати разом з реагентами цього набору. 
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  не використовувати реагенти після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. 

 Використовуйте тільки чисті наконечники піпеток, дозаторів і лабораторний інвентар. 

 Не плутати ковпачки реагентів щоб уникнути перехресного забруднення. 

 Закрити ампули з реагентами щільно відразу після використання, щоб уникнути випаровування і 

мікробного забруднення. 

 Після першого відкриття і подальшого  зберігання перевірте кон'югат і стандарти/контролі для 

мікробного забруднення для подальшого використання. 

 Щоб уникнути перехресного забруднення і помилково завищених результатів піпетувати зразки 

пацієнтів і розподіляти реагенти без бризок  точно в лунки. 

 Процедура ІФА призначена тільки для кваліфікованого персоналу, якій знайомий з належною 

лабораторною практикою. 

 

12.1. Утилізація 

Залишки хімічних речовин і препаратів, як правило, розглядаються як небезпечні відходи. Видалення 

цього виду відходів регулюється за допомогою національних і регіональних законів і нормативних 

актів. Зверніться до місцевих органів влади або компаній щодо поводження з відходами, які будуть 

давати поради про те, як утилізувати небезпечні відходи. 
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СКОРОЧЕННЯ  

NMP N-метил-2-піролідон   
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14. Короткий виклад методики випробувань 

СХЕМА МЕТОДУ 

Підготовка до тестування 

Підготуйте реагенти і зразки, як описано. 

Встановити  план розподілу ідентифікації для всіх зразків і стандартів / контролів на макеті планшету. 

Виберіть потрібну кількість стріпів мікропланшету або лунок і помістити їх в тримач. 

                                                         Процедура аналізу 

 Бланк 

субстрату 

(А1) 

Негативний 

контроль 

Порогів 

контроль 

Позитивний 

контроль 

Зразок 

(розведен 

1+100) 

Негативний 

контроль 

       -  100 мкл        -           -          - 

Порогів 

контроль 

       -       -    100 мкл           -           - 

Позитивний 

контроль 

      -       -        -       100 мкл          - 

Зразок 

(розведений 

1+100) 

      -      -       -            -     100 мкл 

   

Накрити лунки плівкою, що поставляється в наборі 

Інкубувати протягом 1 год при 37 ° C 

Промити кожну лунку три рази 300 мкл розчину для промивання 

 

Кон'югат 

      -   100 мкл    100 мкл   100 мкл    100 мкл 

Інкубувати протягом 30 хв при 37 ° C 

Зберігати від прямих сонячних променів 

Промити кожну лунку три рази 300 мкл розчину для промивання 

TMБ розчин 

Субстрату 

100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

 

Витримайте протягом рівно 15 хвилин при температурі 20 - 25 ° С в темряві 

Стоп розчин 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

 

 

Фотометричне вимір при 450 нм 

(референтна довжина хвилі: 620 нм) 
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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 

mailto:info@ivset.ua

