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1.ВВЕДЕННЯ 

Аденовіруси - це дволанцюгові ДНК-віруси приблизно 70-90 нм, у яких відсутня оболонка. Капсид 
містить 252 капсомери і демонструє ікосаедричну симетрію. Капсомери складаються з гексонів, 
пентонів і тримери фібропротеїну, які відповідають за індукцію специфічних для групи та типу 
антитіл. Вперше аденовіруси були виділені в 1953 році з мигдалин та аденоїдної тканини Роу. 
Більше 80 аденовірусів відомі в даний час. 47 з них патогенні для чоловіків. Вони викликають кілька 
захворювань різних органічних систем, переважно очей, глотки, дихальної та шлунково-кишкової 
системи. Аденовірусні інфекції є загальними і частими. Більшість інфекцій з’являються в дитинстві. 
Вони переходять латентно, щоб через два роки вірус все ще можна було виявити в мигдалинах. 
Виводиться із слиною та фекаліями. Воротами до тіла є рот, глотка носа та кон’юнктива ока. 
Більшість інфекцій проходять без симптомів. Близько 5% усіх кашлів та чхання у дітей викликані 
аденовірусами. Епідемії можуть трапляються в популяціях, які переповнені, наприклад, гострі 
респіраторні захворювання у військових групах, фарингокон’юнктивальну лихоманку в басейнах та 
епідемічний кератокон’юнктивіт у медичних закладах. Інфекція лікарень та басейнів задовольняє 
особливі вимоги до гігієни. 
 

Види Захворювання Симптоми Механізм інфекції 
Аденовірус (1-
47) 

Інфекція дихальної 
системи (Тонзиліт, 
фарингіт, бронхіт, 
пневмонія, синдром 
коклюшу, 
фарингокон’юнктивал
ьна лихоманка)  
 
Інфекція очей 
(епідемічний 
кератокон'юнкт-тивіт, 
гострий геморагічний 
кон'юнктивіт)  
 
Інфікування 
сечостатевої області 
(Цистит, гострий 
геморагічний цистит, 
виразка статевих 
органів)  
 
Інші інфекції  
ентерити, менінгіт 
новонароджених 

Кашель, нежить, виробництво 
слизу, лихоманка 
 
 
 
 
 
 
 Відчуття стороннього тіла, 
свербіж і подразнення, 
почервоніння і набряки, 
світлобоязнь 
 
 
Дизурія / Альгурія - біль і 
горіння під час поливу 
Полакіурія - часте 
сечовипускання з низьким 
вмістом сечі  
 
 
 
Гематурія - наявність червоного 
кольору клітини крові в сечі 

Контакт із зараженим інфікованим 
матеріалом  
 
 
переважно крапельним шляхом і мазком  
 
часто у зв'язку з басейнами (неадекватне 
хлорування) 

 
Наявність вірусу респ. інфекція може бути ідентифікована за  
♣ Культурою клітин:  
♣ ПЛР  
♣ Серологія: наприклад, ІФА 
♣ Ізоляція вірусу 
 
2.ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 
Аденовірус IgG ІФА призначений для якісного визначення антитіл класу IgG проти Аденовірус у 
сироватці крові або плазмі людини (цитрат, гепарин). 
 
3.ПРИНЦИП АНАЛІЗУ  
Якісне імуноферментне визначення специфічних антитіл базується на ІФА (Імуноферментний 
аналіз). Мікропланшети покриті специфічними антигенами для зв'язування відповідних антитіл 
зразка. Після промивання лунки для видалення всього незв'язаного зразкового матеріалу, 
пероксидазою хрону (HRP) мічений кон’югат додається. Цей кон’югат зв’язується із захопленими 
антитілами. На другому етапі промивання  незв'язаний кон'югат видаляється. Імунний комплекс, 



Версія 05072017 3 

 

WASHBUF 
TMB STOP 

CONTROL - 

TMB SUBS 

ENZCONJ 

CONC 

SAMPLEDIL 

MTP 

утворений зв’язаним кон’югатом, візуалізується додаванням Субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), 
який дає синій продукт реакції. Інтенсивність цього продукту пропорційна кількості специфічних 
антитіл у зразку. Сірчана кислота додається для зупинки реакції. Це створює жовтий колір кінцевої 
точки. Зчитується поглинання при 450/620 нм за допомогою рідера мікропланшетів ІФА. 
 
4. МАТЕРІАЛИ 
1.1. Реагенти надані 

 
                           Мікропланшет: 12 розбірних 8-лункових стріпів, що відламуються, покритих антигеном 
Аденовірусу; в пакеті з алюмінієвої фольги, який повторно закривається. 
          
                IgG Розчинник для зразка : 1 флакон, що містить 100 мл буферу для розведення зразків; 
pH 7.2 ± 0.2; жовтого кольору; готовий до використання; білий ковпачок. 
                              Стоп розчин: 1 флакон, що містить 15 мл сірчаної кислоти, 0.2 моль/л; готовий до                           
використання; червоний ковпачок. 
                                            Промивний розчин (20x конц.): 1 флакон, що містить 50 мл 20х концентрованого 
фосфатного буфера (pH 7.2 ± 0.2) для промивання лунок;білий ковпачок. 
                              Аденовірус ферментний IgG Кон’югат: 1флакон, що містить 20 мл пероксидазою міченого 
антитіла до IgG людини в фосфатному буфері; синього кольору, готовий до використання; чорний ковпачок. 
                              TMБ розчин субстрату: 1 флакон, що містить 15 мл 3,3',5,5'-тетраметилбензидин (TMБ) < 0.1 
%;;                         готовий до використання, жовтий ковпачок < 5 % NMP. 
                                  Аденовірус IgG Позитивний контроль: 1 флакон, що містить 2 мл (сироватка або плазма 
людини); жовтого кольору; готовий до використання; червоний ковпачок. 
                                     Аденовірус IgG Пороговий контроль: 1 флакон, що містить 3 мл(сироватка або плазма 
людини); жовтого кольору; готовий до використання, зелений ковпачок. 
                                 Аденовірус  IgG Негативний контроль: 1 флакон, що містить 2 мл(сироватка або плазма 
людини); жовтого кольору; готовий до використання; синій ковпачок. 
Щодо потенційно небезпечних речовин, будь ласка, перевірте паспорт безпеки  
Надані матеріали 
♣ 1 Фольга для покриття 
 ♣ ♣ Інструкція з використання 
4.3.Потрібні матеріали та обладнання 
♣ Рідер мікропланшетів ІФА, обладнаний для вимірювання поглинання при 450/620 нм  
♣ Інкубатор 37 ° C  
♣ Ручне або автоматичне обладнання для промивання лунок  
♣ Піпетки для подачі обсягу від 10 до 1000 мкл   
♣ Вихровий міксер для пробірок 
♣ Дистильована вода  
♣ Одноразові пробірки 
  
5.СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
Зберігайте набір при температурі 2 ... 8 ° C.  Реагенти стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного 
на етикетці, при зберіганні при температурі 2 - 8 ° C.  
 
6.ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТУ  
Дуже важливо перед початком прогону аналізу довести всі реагенти, зразки та засоби контролю до кімнатної 
температури (18 - 25 ° C) і перемішати !  
 6.1. Покритий мікропланшет 
 Готові до використання стріпи, що відламуються, покриті антигеном Аденовірусу. Зберігати при температурі 2 
- 8 ° C. Відразу після видалення стріпів решту стріпів слід повторно запечатати в алюмінієвій фользі разом із 
наданим осушувачем і зберігаєти при 2 - 8 °C. 
 

6.2. Промивний буфер (20-кратний конц.)  
Розведіть буфер для промивання 1 + 19; наприклад 10 мл промивного буфера + 190 мл 
дистильованої води. Розведений буфер становить стабільний протягом 5 днів при кімнатній 
температурі (20 - 25 ° C). Якщо в концентраті з’являються кристали, розігрійте розчин до 37 ° C, напр. 
на водяній бані. Добре перемішайте перед розведенням. 

CONTROL CO 

CONTROL + 
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 6.3. Розчин субстрату TMБ  
Реагент готовий до використання і повинен зберігатися при температурі 2 - 8 ° C, подалі від світла. 
Розчин повинен бути безбарвний або може мати легкий синій відтінок. Якщо субстрат 
перетворюється в синій, можливо, він став забруднений і його слід викинути. 
7. ЗБІР ЗРАЗКІВ І ПІДГОТОВКА  
Для цього аналізу використовуйте зразки сироватки або плазми крові людини (цитрат, гепарин). 
Якщо аналіз проводиться протягом 5 днів після забору зразків, зразки слід зберігати при температурі 
2 - 8 ° C; в іншому випадку їх слід розподіляти аліквотами і зберігаєти в глибокому замороженні (-70 
... -20 ° C). Якщо зразки зберігаються замороженими, перед тестуванням добре перемішайте 
розморожені зразки. Уникайте повторного заморожування та розморожування. Теплова інактивація 
зразків не рекомендується.  
7.1. Розведення зразка 
 Перед аналізом усі зразки слід розвести 1 + 100 розчинником зразків IgG. Розподілити 10 мкл зразка 
і 1 мл розчинника зразка IgG у пробірки для отримання розведення 1 + 100 і ретельно перемішати з 
вихровим міксером. 
8. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 8.1. Підготовка до тесту  
Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію по застосуванню перед проведенням аналізу. Надійність 
результату залежить від суворого дотримання інструкції із застосування, як описано. Наступна 
процедура випробування затверджена лише для ручної процедури. При проведенні тесту на 
автоматичних системах ІФА ми рекомендуємо збільшити кроки миття від трьох до п’яти, а об’єм 
промивного буфера від 300 мкл до 350 мкл, щоб уникнути ефектів промивання. Зверніть увагу до 
розділу 12. Перед початком аналізу складіть план розподілу та ідентифікації для всіх зразків та 
стандартів / контролів (рекомендовані дублікати) слід ретельно встановлювати на макеті таблички. 
Виберіть необхідну кількість стріпів мікропланшетів або лунок та вставте їх у тримач. Виконайте всі 
етапи аналізу у вказаному порядку та без будь-яких затримок. Для дозування кожного стандарту / 
контролю та зразка слід використовувати чистий одноразовий наконечник. Налаштуйте інкубатор на 
37 ± 1 ° C.  
1. Розподіліть 100 мкл стандартів / контролів та розведених зразків у відповідні лунки. Залиште лунку 
A1 на субстрат бланк. 
 2. Накрийте лунки фольгою, що входить до набору.  
3. Інкубуйте 1 годину ± 5 хв при 37 ± 1 ° С.  
4. Після закінчення інкубації видаліть фольгу, аспіруйте вміст лунок і промийте кожну лунку тричі по 
300 мкл промивного буфера. Уникайте переливу з реакційних лунок. інтервал між промиванням і 
аспірацією повинен бути> 5 с. В кінці акуратно видаліть залишки рідини, постукуючи стріпами по 
тканинному паперу до наступного кроку!  
Примітка: Промивання важливе! Недостатня кількість промивання призводить до поганої точності та 
помилкових результатів. 
 5. Розподіліть 100 мкл кон'югату у всі лунки, крім лунки субстрату А1.  
6. Інкубуйте 30 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° C). Не піддавайте дії прямих сонячних 
променів.  
7. Повторіть крок 4. 
 8. Розподіліть 100 мкл розчину субстрату TMБ у всі лунки.  
9. Інкубуйте рівно 15 хв при кімнатній температурі (20 - 25 ° C) у темряві. Виникає синій колір завдяки 
ферментативній реакції.  
10. Розподіліть 100 мкл стоп-розчину у всі лунки в однаковому порядку та з тією ж швидкістю, що і 
для ТМБ Розчину субстрату, завдяки чому відбувається зміна кольору із синього на жовтий. 
 11. Виміряйте поглинання при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання стоп-розчину.  
8.2. Вимірювання  
Відрегулюйте рідер мікропланшетів ІФА до нуля за допомогою субстрату бланк. Якщо - з технічних 
причин - рідер мікропланшетів ІФА неможливо відрегулювати на нуль за допомогою Субстрат Бланк, 
відніміть її значення поглинання від усіх інших виміряних значень поглинання, для отримання 
надійних результатів! Виміряйте поглинання всіх лунок при 450 нм і запишіть значення поглинання 
для кожного стандарту / контролю та зразку у табличці. Рекомендується біхроматичне вимірювання з 
використанням еталонної довжини хвилі 620 нм. За необхідності обчисліть середні значення 
поглинання всіх дублікатів. 
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9. РЕЗУЛЬТАТИ 
 9.1. Критерії перевірки прогону 
 Для того, щоб аналіз вважався дійсним, повинні відповідати наступним критеріям:  
♣ Субстрат бланк Значення абсорбції <0,100  
♣ Негативний контроль: Значення поглинання <0,200 та <Порогового Контролю 
♣ Пороговий контроль: Значення поглинання 0,150 - 1,300 
 ♣ Позитивний контроль: Значення поглинання> Порогового 
 Якщо ці критерії не виконуються, тест не є дійсним і повинен бути повторений. 
 
 9.2. Розрахунок результатів 
 Порогове  - це середнє значення поглинання, визначене пороговим  контролем.  
Приклад: Значення поглинання порогового контролю 0,44 + значення поглинання порогового 
контролю  0,42 = 0,86 / 2 = 0,43  
Порогове = 0,43  
 
9.2.1. Результати в одиницях (Од]  
Зразок (середнє) значення поглинання x 10 = [Одиниць = Од]  
Порогове 
Приклад: 1,591 x 10 /0,43= 37 Од (одиниць)  
 
 9.3. Інтерпретація результатів 
 

Порогове: 10 Од  
Сумнівний: 9-11 Од Антитіла проти збудника не вдалося чітко виявити. Рекомендується повторити 

тест зі свіжим зразком через 2 - 4 тижні. Якщо результат неоднозначний, знову ж 
зразок оцінюється як негативний 
 

Негативний: <9 Од Зразок не містить антитіл проти збудника. Попередній контакт з антигеном 
(патогеном і вакциною) малоймовірний. 

Позитивний : >11 Од Присутні антитіла проти збудника. Відбувся контакт з антигеном (патогеном, 
відповідно вакциною). 

Діагноз інфекційного захворювання не повинен встановлюватися на підставі одного результату обстеження. 
Точний діагноз повинен враховувати анамнез, симптоматику, а також серологічні дані. У пацієнтів із 
ослабленим імунітетом та новонароджених серологічні дані мають лише обмежене значення. 
9.3.1.  Ізотипи антитіл та стан зараження 
 

Серологія Значення 
IgM Характеристика первинної відповіді антитіл Високий титр IgM з низьким титром IgG: 

→ свідчить про поточну або зовсім недавню інфекцію Рідко: → стійкий IgM 
IgG Характеристика вторинної відповіді антитіл Може зберігатися кілька років Високий 

титр IgG з низьким титром IgM: → може свідчити про минулу інфекцію 
IgA Виробляється в слизовій оболонці по всьому тілу (⇒ захисний бар’єр) Зазвичай 

виробляється на початку перебігу інфекції 
 
10. СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
10.1 Точність 
Результати відносяться до груп досліджених зразків; це не гарантовані технічні характеристики. Для 
отримання додаткової інформації про конкретні експлуатаційні характеристики, будь ласка, зв'яжіться з IBL 
International GmbH. 
В аналізі кількіст ь середнє (Од) CV (%) 
1 
2 
3 

24 
24 
24 

   0,373 
   1,149 
   1,339 

5,22 
2,72 
2,13 

Між аналізами кількіст ьСереднє (од( CV (%) 

1 
2 
3 

12 
12 
12 

   29,6                                       
   2,53 
   33,8 

4,48 
10,86 
6,30 
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10.2. Діагностична специфічність 
Діагностична специфічність визначається як вірогідність негативної оцінки результату аналізу за 
відсутності конкретного аналіту. Це 90,91% (95% довірчий інтервал: 70,84% - 98,88%). 
10.3. Діагностична чутливість  
Діагностична чутливість визначається як ймовірність позитивної  оцінки  результату аналізу у 
присутності конкретного аналіту.  
Це 100% (95% довірчий інтервал: 95,2% - 100,0%). 
 
10.4. ВПЛИВ 
Втручання в гемолітичні, ліпемічні або жовтяничні зразки не спостерігаються до концентрації 10 мг / 
мл гемоглобін, 5 мг / мл тригліцеридів та 0,5 мг / мл білірубіну.  
10.5. Перехресна реактивність  
Дослідження групи зразків з активністю антитіл до потенційно перехресно реагуючих параметрів не 
проводило виявити докази хибнопозитивних результатів через перехресні реакції 
 
11. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
 Бактеріальне забруднення або повторні цикли заморожування-відтавання зразка можуть вплинути 
на значення поглинання. 
 
12. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
 ♣Відповідно до статті 1, пункт 2b Європейської директиви 98/79 / ЄС, використання in vitro 
діагностичних медичних виробів призначено виробником для забезпечення придатності, 
експлуатаційних характеристик та безпеки продукту. Тому процедури випробування, тися. 
Процедури випробування, інформації, запобіжних заходів та попереджень в інструкції із 
застосування повинно бути суворо дотримуване. Використання тестових наборів з аналізаторами 
тощо обладнанням повинно бути перевірено. Будь-яка зміна конструкції, складу та процедури 
випробування, а також будь-яке інше використання в поєднанні з іншими продуктами, не схваленими 
виробником, не дозволено; користувач сам відповідає за такі зміни. Виробник не несе 
відповідальності за неправдиві результати та випадки з цієї причини. Виробник не несе 
відповідальності за будь-які результати шляхом візуального аналізу зразків пацієнта. Тільки для 
діагностики in vitro.  
♣ Усі матеріали людського або тваринного походження слід розглядати та поводитись з ними як з 
потенційно інфекційними. 
♣ Усі компоненти людського походження, що використовуються для виробництва цих реагентів, були 
протестовані на наявність ВІЛ антитіла, анти-HCV антитіла та HBsAg, і було виявлено, що вони не 
реагують. Не обмінюйтесь реагентами або стріпами різних виробничих партій.  
♣ Не слід використовувати реагенти інших виробників разом із реагентами цього набору для 
випробувань. Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності, зазначеного на 
етикетці.  
♣ Використовуйте лише чисті наконечники піпеток, дозатори та лабораторний посуд.  
♣ Не міняйте гвинті ковпачки флаконів з реагентом, щоб уникнути перехресного забруднення. 
 Відразу після використання щільно закрийте флакони з реагентом, щоб уникнути випаровування та 
мікробного забруднення. 
 ♣ Після першого відкриття та подальшого зберігання перевірити кон’югат та стандартні / контрольні 
флакони на наявність мікробів забруднення перед подальшим використанням.  
♣ Щоб уникнути перехресного забруднення та хибно підвищених результатів, прокапайте зразки 
пацієнтів та розподіліть реактиви, не розбризкуючи акуратно в лунку. 
 ♣ ІФА призначений лише для кваліфікованого персоналу, який знайомий з належними 
лабораторними практиками. 
 
 12.1. Міркування щодо утилізації  
Залишки хімічних речовин та препаратів, як правило, розглядаються як небезпечні відходи. 
Утилізація цього вид відходів регулюється національними та регіональними законами та 
нормативними актами. Зверніться до місцевих органів влади або компанії з управління відходами, які 
дадуть поради щодо утилізації небезпечних відходів.  
 
13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВЛЕННЯ 
Каталожний №: 30113466 Аденовірус IgG ІФA (96 Визначень) 
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16.СХЕМА АНАЛІЗУ 
Аденовірус IgG ІФА 
 
Підготовка аналізу 
 
Підготуйте реагенти та зразки, як описано. Складіть план розподілу та ідентифікації всіх зразків та 
стандартів/ контролів на таблиці результатів, що постачається у наборі. Виберіть необхідну кількість 
стріпів мікропланшету або лунок та вставте їх у тримач. 
 
 
                                                             Процедура аналізу 

 Субстрат бланк  
(наприклад A1) 

Негативний 
контроль 

Позитивний 
контроль 

Пороговий 
контроль 

Зразок 
(розведений 
1+100) 

Негатив.контроль - 100мкл - - - 
Позитив.контроль - - 100мкл - - 
Порог. контроль - - - 100мкл - 
Зразок (розведений 
1+100) 

- - - - 100мкл 

 
Закрийте лунки фольгою, що входить до комплекту Інкубуйте протягом 1 години при 37 ° C Промийте 

кожну лунку тричі 300 мкл промивного розчину 
 

Кон’югат - 100мкл 100мкл 100мкл 100мкл 
Інкубуйте 30 хв при кімнатній температурі (20-25 ° C) Не піддавайте дії прямих сонячних променів 

Промийте кожну лунку тричі 300 мкл промивного буфера 
 
 

TMБ субстрат 100 
мкл 

100 
мкл 

100 
мкл 

100 
мкл 

100 
мкл 

Інкубуйте рівно 15 хв при кімнатній температурі в темряві 
Стоп розчин 100 

мкл 
100 
мкл 

100 
мкл 

100 
мкл 

100 
мкл 

 
Фотометричне вимірювання при 450 нм (опорна 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 
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