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1. ВВЕДЕННЯ 

Bordetella  є неспороутворюючою інкапсульованою біполярною, кокоподібною (блідо - фарбованою) грам 

негативною бацилою (товщиною близько 0,3-0,5 мкм і довжиною 1 мкм). Рід складається з людських 

збудників Б. коклюшу та Б. паракоклюшу і Б. bronchiseptica, які викликають ензоотичні інфекції у різних видів 

диких та домашніх тварин. Бордетелла кашлюк є патогенним агентом кашлюку і існує лише у хворих людей; Б. 

паракоклюш  викликає 5-20% м'якої і часто клінічної невідповідної форми коклюшу. Б. бронхісептика рідко 

(наприклад, близький контакт з тваринами) має  хвороботворне значення людини як умовно патогенний 

вторинний інфекційний агент у змішаному вигляді інфекції (бронхіт, пневмонія, ранова інфекція). 

Кашлюк або коклюш - бактеріальна інфекція дихальної системи. Це дуже заразна 

дитяча хвороба, яка рідко з'являється у дорослих. Вона передається повітряними краплями. B. Pertussis  має 

здатність прилипати до джгутика( вії) епідермальних клітин дихальної системи. Фрагменти стінки 

бактеріальної клітини (ExoToxin  =  трахеальний цитотоксин, TCT) гальмують рух джгутиків(війок) в слизовій 

оболонці трахеї. Після часу інкубації від одного до трьох тижнів захворювання проходить через три стадії (див. 

таблицю нижче). Летальність є 0,6%, і це стосується немовлят за перші шість місяців з більш ніж 70%. Для 

новонароджених і недоношених немовлят це вище (1-2%). В Африці, окрім вірусу  кору, B. Pertussis є 

основною причиною високої дитячої смертності. Розповсюдження захворювання відбувається по всьому світу. 

Після клінічного кашлюку наступає натуральний кумулятивний імунітет, який тривалий, але не перманентний. 

У більшості країн рекомендується активна вакцинація, яка забезпечує захист 90% протягом трьох-дванадцяти 

років. 

Зазвичай препарат для імунізації поєднується з дифтерією і токсинами правця. 

вид захворювання симптоми Механізм інфекції 

Bordetella 
pertussis 

Коклюш 
колючий кашель 

Стадіон катаральна : симптоми 
простуди з низькою температурою (1-
2 тижні) 
Судорожна  стадія: важкий, 
спазматичний кашель; після глибокого 
вдихання слідує  кашель 
Стаккато з випинаючим язиком (2-6 
тижні) 
Стадія зниження: легкість 
захворювання з симптомами бронхіту 
(до 6 тижнів) 

Дуже заразні краплі 
інфекція 
Люди - єдиний 
резервуар 
Б. коклюшу 
Час інкубації: 1-3 тижні 

 

Наявність бактерії або інфекції може бути ідентифікована шляхом 

 Мікроскопії: ідентифікація на культурах, IF 

 Серологія: виявлення антитіл за допомогою ІФА 

Точний діагноз необхідний для ефективного лікування пацієнтів, для ізоляції невакцинованих немовлят, що 

знаходяться під ризиком, і для диференціювання коклюшу від нетипових захворювань та хронічних інфекцій. 

2.ПРИЗНАЧЕНЕ  ВИКОРИСТАННЯ 

IgG - ІФА токсину Bordetella pertussis (PT) призначений для кількісного визначення класу IgG 

антитіла до токсину Бордетелла Коклюш (ПТ) в сироватці та плазмі людини (цитрат). 

3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

Кількісне імуноферментне визначення антитіл класу IgG до токсину Bordetella pertussis (PT) базується 

на основі методу ІФА ( імуноферментний аналіз). Стріпи мікропланшету покриті Б. Коклюшним токсином для 

зв'язування відповідних антитіл зразка. Після промивання лунок, щоб видалити всі  незв’язані зразки 

матеріалу, міченого хроном пероксидазою (HRP), анти-людський  кон'югат  IgG додається. Цей кон'югат 

зв'язується з захопленими специфічними антитілами Bordetella pertussis токсинами. Імунний комплекс, 
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утворений зв'язаним кон'югатом, візуалізується шляхом додавання субстрату тетраметилбензидину (ТМБ), що 

дає блакитну реакцію продукту. Інтенсивність цього продукту пропорційна кількості антитіл IgG, специфічних 

для токсину B. Pertussis в зразку. Сірчану кислоту додають, щоб зупинити реакцію. Це дає жовтий колір 

кінцевої точки. 

Абсорбцію на 450 нм читають, використовуючи рідер мікропланшетів ІФА . 

4. МАТЕРІАЛИ 

 4.1. Реагенти надані 

 MTP Bordetella pertussis токсин (ПТ) покриті лунки  (IgG): 12    8-луночних стріпів, що розламуються, з 
покриттям  Bordetella pertussis токсин; у пакеті з алюмінієвої фольги, що закривається. 

 Розчинник зразка SAMPLEDIL IgG ***: 1 пляшка, що містить 100 мл готового до використання буфера для 
розведення зразка; рН 7,2 ± 0,2; забарвлений жовтим; білий ковпачок 

 TMB Stop стоп розчин: 1 пляшка, що містить 15 мл сірчаної кислоти, 0,2 моль / л; готовий до використання; 
червоний ковпачок 

 WASHBUF CONC промив очний розчин (20x конц.) *: 1 пляшка, кожна з яких містить 50 мл 20-кратного 
концентрованого буфера (рН 7,2 ± 0,2) для промивання лунок; білий ковпачок 

 ENZCONJ  Bordetella pertussis токсин (PT) анти-IgG кон’югат **: 1 пляшка, що містить 20 мл мічене 
пероксидазою антитіла до IgG людини; забарвлений синім; готовий до використання; чорний ковпачок.  

 TMB SUBS TMБ субстрат розчин: 1 флакон, що містить 15 мл 3,3 ', 5,5'-тетраметилбензидину (TMБ), готовий 
до використання; жовтий ковпачок.  

 CONTROL LOW Б. коклюшний токсин (PT) Контроль IgG низький ***:  
1 флакон, що містить 2 мл; забарвлений жовтим, готовий до використання; синій ковпачок Концентрація та 
діапазон вказані на етикетці.  

CONTROL HIGH контроль високий Б. Коклюшний токсин (PT) IgG Контроль високий ***: 1 флакон, що містить 
2 мл; колір жовтий, готовий до використання; червоний ковпачок. Концентрація та діапазон вказані на 
етикетці.  

 CAL A-E  Б. Коклюшний токсин (PT) Стандарти IgG ***:  
5 флаконів, кожен з яких містить 2 мл; забарвлений жовтим, готовий до використання; жовтий ковпачок. 
 Стандарт A 0 МОд / мл 
 Стандарт B 25 МОд / мл 
 Стандарт C 50 МОд / мл 
 Стандарт D 100 МОд / мл  
Стандарт Е 200 МОд / мл  
* Містить 0,1% Bronidox L після розведення  
** містить 0,2% Бронідокс L 
 *** містить 0,1% Kathon 
 
4.2. Матеріали надані 

  1 Тримач для стріпів,  

  1 Фольга для покриття 

  1 Тестовий протокол 
 
4.3. Матеріали та обладнання необхідні.  

 ІФА рідер мікропланшетів, обладнаний для вимірювання оптичної потужності при 450/620 нм.  

Інкубатор 37 ° C. 

 Ручне або автоматичне обладнання для промивання лунок.  

Піпетки для розподілу об'єму від 10 до 1000 мкл. 

вихровий міксер для пробірок 

 Дейонізована. або (свіжо) дистильована вода.  

 Одноразові пробірки. 

 Таймер 
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5. СТАБІЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
 Після першого відкривання реагенти стабільні до терміну придатності, зазначеного на етикетці при зберіганні 
при температурі від 2 до 8 ° C. 
 
ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 
Це дуже важливо, щоб всі реагенти, зразки та контролі були приведені до кімнатної температури (18-25 ° С) 
перед початком тестування!  
 
6.1. Покриті стріпи, що розламуються 
 Готові до використання стріпи, що розламуються, покриті антигеном Bordetella pertussis toxin (PT). Зберігати 
при температурі від 2 ° С - 8 ° С. Негайно після видалення стріпів решту стріпів слід знову закрити у пакет з 
алюмінієвої фольги, разом з осушувачем,постачається і зберігається при 2-8 ° C. Після першого відкриття 
стабільність  до  кінця терміну придатності,при умові зберігання при 2 - 8 ° С. 
 
6.2. Б. Коклюшний токсин (PT), анти-IgG кон'югат. У пляшці міститься 20 мл розчину з анти-людським IgG 
пероксидазою хрону, буфером, стабілізаторами, консервантами та інертним синім барвником. Розчин готовий 
до використання. Зберігати при температурі від 2 до 8 ° С. Після першого відкриття стабільний до кінця 
терміну придатності при зберіганні при 2 - 8 ° С. 
 
6.3. Стандарти  
Флакони, марковані Стандартом A, B, C, D та E, містять готовий до використання стандартний розчин, 
відкалібрований відповідно до "Першого Міжнародного стандарту ВООЗ" Коклюшу антисироватки (людська) 
"(Код 06/140) Національного інституту біологічних стандартів та контролю (NIBSC), Potters Bar, UK. Стандарти 
мають наступні концентрації в міжнародних одиницях (МО / мл): 
 Стандарт A 0 МОд / мл  
Стандарт B 25 МО д/ мл  
Стандарт C 50 МОд / мл 
 Стандарт D 100 МОд / мл  
Стандарт Е 200 МОд / мл  
Розчин повинен зберігатись при 2-8 ° С і містить 0,1% катона. Після першого відкриття стабільність до 
закінчення терміну придатності при зберіганні при 2 - 8 ° С. 
 
6.4. Б. Коклюшний токсин (ПТ) Контроль низький IgG  
Флакон , позначений  Контроль низький, містить готовий розчин контролю. Концентрація вказана на етикетці. 
Він містить 0,1% катона і повинен зберігатися при температурі від 2 до 8 ° С. Після першого відкриття 
стабільний до закінчення терміну придатності при зберіганні при 2 - 8 ° C. 
 
6.5. Б. Коклюшний токсин (ПТ) Контроль високий IgG 
Флакон, позначений  Контроль високий, містить готовий до використання розчин контролю. Концентрація 
вказана на етикетці. Він містить 0,1% катона і повинен зберігатися при температурі від 2 до 8 ° С. Після 
першого відкриття стабільність до закінчення терміну придатності при зберіганні при 2-8 ° С  
 
6.6. Розчинник зразків IgG. 
У пляшці міститься 100 мл фосфатного буфера, стабілізатори, консерванти та інертний жовтий барвник. Він 
використовується для розведення зразка пацієнта. Цей готовий до використання розчин слід зберігати при 
температурі від 2 до 8 ° С. Після першого відкриття стабільний до закінчення терміну придатності при 
зберіганні при 2 - 8 ° С 
 
 6.7. Промивний розчин (20x концентрат).  
Флакон містить 50 мл концентрованого буфера, миючих засобів та консервантів. Розвести промивний розчин 
1 + 19; наприклад  10 мл промивного розчину + 190 мл свіжої та без бактерій редистильованої води. 
Розбавлений буфер стабільний протягом 5 діб при кімнатній температурі. Кристали в концентраті зникають, 
розігріваючись до 37 ° С у водяній бані. Після першого відкривання концентрат стабільний до закінчення 
терміну при зберіганні при 2-8 ° C. 
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6.8. ТМБ розчин субстрату.  
У пляшці міститься 15 мл системи тетраметилбензидин/ пероксиду водню. Реагент готовий до використання, 
його необхідно зберігати при температурі від 2 до 8 ° C,поодаль від світла. Розчин повинен бути безбарвним 
або мати незначне забарвлення. Якщо субстрат перетворюється на синій, він може бути забруднений і його 
слід викинути. Після першого відкриття стабільний до закінчення терміну придатності при зберіганні при 2 - 8 ° 
С 
 
 6.9. Стоп розчин 
У пляшці міститься 15 мл 0,2 М розчину сірчаної кислоти (R 36/38, S 26). Цей готовий до використання розчин 
повинен зберігатися при 2 - 8 ° С. Після першого відкриття стабільний до терміну придатності. 
 
7. ЗАБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ 
Використовуйте сироватку людини або плазми (цитрат) з цим аналізом. Якщо аналіз проводиться протягом 5 
днів після збору зразка, зразок слід зберігати на 2 - 8 ° С; інакше вони повинні бути  аліквотовані  та зберігатися 
глибокозамороженими (від -70 до -20 ° С). Якщо зразки зберігаються у замороженому вигляді, перед 
тестуванням добре перемішайте розморожені зразки. Уникайте повторного заморожування та 
розморожування. Теплова інактивація зразків не рекомендується. 
 
7.1. Розведення зразка. 
 Перед аналізуванням всі зразки слід розбавити 1 + 100 з розріджувачем зразків IgG. Розподілити 10мкл 
зразка та 1мл IgG  розріджувача зразка в пробірки, щоб отримати розчин 1 + 100 і ретельно перемішати 
віхровим міксером. 
 
8. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
8.1. Підготовка до аналізу 
Перегляньте протокол випробувань перед виконанням аналізу. Надійність результатів залежить від суворої 
відповідності протоколу випробувань, як описано. Під час тестування на автоматизованих системах ІФА 
рекомендується підвищити етапи  промивання від трьох до п'яти та обсяг промивного розчину  від 300 мкл до 
350 мкл, щоб уникнути ефектів промивання. Перед початком аналізу план розповсюдження та ідентифікації 
для всіх стандартів, контролів та зразків слід ретельно встановити на таблицю результатів, надану в наборі. 
Виберіть необхідну кількість стріпів мікропланшету або лунок та вставте їх у тримач. Будь ласка, виділіть 
принаймні  
1 лунку (наприклад, A1) порожня  для субстрату,  
5 лунок (наприклад, B1, C1 та ін.) Для стандартів A, B, C, D та E 
1 лунка (наприклад, G1) для контролю низького 
та 1 лунку (наприклад, H1 ) для контролю високого 
 Рекомендується визначити стандарти, контролі та зразки пацієнтів у двох примірниках. Виконайте всі етапи 
аналізу у вказаному порядку та без помітних затримок між кроками. Для розподілу кожного контролю та 
зразка слід використовувати чистий, одноразовий наконечник.  
Налаштуйте інкубатор до 37 ± 1 ° С. 
1. Розподіліть 100 мкл кожного стандарту, контролю та розведеного зразків у відповідні лунки.  
2. Покрийте лунки фольгою, наданою в наборі. 
3. Інкубувати протягом 1 години ± 5 хв при 37 ± 1 ° С. 
4.  Коли інкубація завершена, зніміть фольгу, аспіруйте вміст лунок та промийте кожну лунку тричі з 
300мкл промивного розчину . Уникайте переливів з реакційних лунок. Час замочування між кожним циклом 
прання повинен становити ≥ 5 сек. У кінці уважно видаліть залишкову рідину, постукуванням об тканинний 
папір перед наступним кроком!  
Примітка: процедура промивання критично важлива! Недостатнє промивання призводить до поганої 
точності та помилково підвищених значень абсорбції. 
5.Розподіліть 100мкл B. pertussis toxin (PT) анти-IgG-кон'югату у всі лунки, крім порожньої лунки (наприклад, 
А1). Покрийте з фольгою. 
6. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі. Не піддавайте впливу прямих сонячних променів. 
7. Повторіть крок 4. 
8. Розподілити 100 мкл розчину субстрату ТМБ у всі лунки. Інкубуйте рівно 15 хвилин при кімнатній 
температурі в темряві.  
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10.Розподілити 100 мкл стоп-розчину у всі лунки в тому ж порядку і за тією ж швидкістю, що і для TMБ-
субстрату. 
 Будь-який синій колір, що розвивається під час інкубації, перетворюється на жовтий. Примітка. Високо 
позитивні зразки пацієнта можуть викликати темні осади хромогену! Ці осади мають вплив при читанні 
оптичної щільності. Рекомендується попереднє розведення зразка з фізіологічним розчином хлориду 
натрію, наприклад, 1 + 1. Потім розбавте зразок 1 + 100 з розріджувачем зразка IgG і помножте 
результати в МОд / мл на 2. 
11. Вимірюють поглинання зразка при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання СТОП розчину. 
 
8.2. Вимірювання 
Налаштуйте рідер мікропланшетів ІФА до нуля, використовуючи порожню субстрат лунку A1. 
Якщо - з технічних причин - рідер ІФА не може бути налаштований до нуля, використовуючи порожню 
субстрат лунку A1, для отримання достовірних результатів . 
відніміть значення оптичної щільності лунки A1 від усіх інших  вимірюваних значень абсорбції. 
 Вимірювати абсорбцію всіх лунок при 450 нм та записати значення оптичної абсорбції для кожного контролю і  
зразку пацієнта в плані розповсюдження та ідентифікації.  
Подвійне читання з використанням референтної довжини хвилі 620 нм рекомендовано. При необхідності 
обчислюють середні значення абсорбції всіх дублікатів. 
 
9. РЕЗУЛЬТАТИ 
9.1.Критерії перевірки прогону  
Для того, щоб аналіз вважався дійсним, наступні критерії повинні бути дотримані:  

 субстрат порожня Значення абсорбції <0.100  

 Стандарт А Значення абсорбції <0.200 

  Стандарт B Значення абсорбції> Стандарт A 

  Стандарт C Значення абсорбції> Стандарт B  

 Стандарт D Значення абсорбції> Стандарт C  

 Стандарт Е Значення абсорбції> 1.000. 

  Контроль Низький результат в МОд / мл в межах, зазначених на етикетці.  

 Контроль Високий результат в МОд / мл в межах, зазначених на етикетці  
Стандарт A <Стандарт B <Стандарт C < Стандарт D <Стандарт E 
Якщо ці критерії не виконуються, тест недійсний і повинен бути повторений. 
 
9.2. Розрахунок результатів  
Для отримання кількісних результатів в  МОд / мл (середнє) нанесіть значення абсорбції стандартів A-E на 
лінійний графічний папір в системі координат навпроти  їх концентрації (0, 25, 50, 100 і 200 МОд / мл) і 
намалюйте стандартну криву (значення абсорбції на осі Y, концентрації на осі Х).  
ЗАУВАЖЕННЯ:результат  читання додаткових (1 + 1) розведених зразків пацієнта повинен бути помножений на 
відповідний коефіцієнт розведення для отримання правильних результатів! (Розрідження: 1 + 1 = коефіцієнт 
розрідження: 2). 
 Усі придатні комп'ютерні програми доступні для автоматичного читання результатів та обчислення. 
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9.3. Типова  калібрувальна крива  
 

 
 
9.4. Інтерпретація результатів  
Згідно з існуючими публікаціями (Riffelmann et al., 2008; RKI-Ratgeber für Ärzte "Pertussis Keuchhusten", 2010) 
слід розглянути наступне тлумачення:  
інтерпретація IgG anti-PT 
 <40 МОд / мл не свідчить про недавню інфекцію  
≥ 40 - <100 МОд/ мл тестування другого зразка через 7-10 днів або подальший аналіз відповідності антитіла 
рекомендується 
 ≥ 100 МОд / мл, що свідчить про недавню інфекцію  
 
10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
10.1.Точність 
 
В аналізі              кількість               значення (Мод/мл)                                   CV (%)          
Сироватка  1         12                                129,0                                                              6,9 
Сироватка  2         12                                12,8                                                                 9,9 
 
Між аналізами    кількість               значення (Мод/мл)                                   CV (%)  
Сироватка 3              24                                     2,030                                                     2,2 
Сироватка 4              23                                     0,659                                                     3,7 
 
10.2. Діагностична специфічність 
 
         
 Діагностична специфічність визначається як ймовірність негативного результату аналізу за відсутності 
специфічного аналіту. Це> 98% . 
 
10.3. Діагностична чутливість   
Діагностична чутливість визначається як вірогідність позитивного результату аналізу  за наявності 
специфічного аналіту. Це> 98% .  
 
10.4. Аналітична чутливість  
Аналітична чутливість - визначена як очевидна концентрація аналіту, яку можна відрізнити від нульового 
калібратора - становить <5 МОд / мл.  
 
Вплив 
Вплив з гемолітичною, ліпемічною або жовтяничною сироватками не спостерігається до концентрації 10 мг / 
мл гемоглобіну, 5 мг / мл тригліцеридів та білірубіну 0,5 мг / мл. Примітка. Результати відносяться до груп 
досліджених зразків; це не гарантовані специфікації. 
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11. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
 Бактеріальне забруднення або повторні цикли заморожування-розморожування зразка можуть впливати на 
значення поглинання. Діагноз інфекційного захворювання не повинен встановлюватися на основі єдиного 
результату тесту. Точний діагноз  повинен враховувати клінічну історію, симптоматику та серологічні дані. У 
пацієнтів з імунодефіцитом та новонароджених серологічні дані мають обмежене значення. 
 
12. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
 Згідно з Європейською директивою 98/79 / EC, пункт 2b статті 1, використання медичних діагностичних 
виробів in vitro призначається виробником для забезпечення придатності, продуктивності та безпеки виробу. 
Тому слід чітко дотримуватись процедури випробувань, інформації, запобіжних заходів та попереджень у 
інструкціях щодо використання. Використання тест наборів з аналізаторами та аналогічним обладнання 
повинно бути перевірено. Будь-яка зміна конструкції, складу та процедури випробувань, а також  будь-яке 
використання в комбінації з іншими продуктами, не схваленими виробником, не дозволено; сам користувач 
відповідає за такі зміни. Виробник не несе відповідальності за помилкові результати та інциденти з цих 
причин. Виробник не несе відповідальності за будь-які результати за допомогою візуального аналізу зразків 
хворого. 

  Тільки для діагностики in vitro.  

 Усі компоненти людського походження, що використовуються для виробництва цих реагентів, були 
перевірені на антитіла проти ВІЛ, антитіла проти ВГС та HBsAg і були визнані не реактивними. Тим не менш, всі 
матеріали повинні розглядатися та оброблятися як потенційно інфекційні.  

 Не обмінюйте реагенти або смуги різних виробничих партій. Реагенти інших виробників не повинні 
використовуватися разом із реагентами цього випробувального комплекту. Не використовуйте реагенти після 
закінчення терміну придатності ,вказаному на етикетці.  

 Використовуйте тільки чисті піпетки, дозатори та лабораторні вироби.  

 Не обмінюйте гвинтові ковпачки флаконів реагентів, щоб уникнути перехресного зараження.  Закривайте 
флакони реактивів негайно після вживання, щоб уникнути випаровування та мікробного забруднення.  

 Після першого відкриття та наступного зберігання перевіряють кон'югати та контрольні флакони на мікробне 
забруднення, для подальшого використання.  

 Щоб уникнути перехресного забруднення та помилково підвищених результатів, прокапувати зразки 
пацієнта та дозувати кон'югат без  бризок точно на дно лунок 

  ІФА призначений тільки для кваліфікованого персоналу, який добре знайомий з належною лабораторною 
практикою.  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У використовуваній концентрації бронідокс Л  навряд чи має токсикологічний ризик при 
контакті з шкірними та слизових оболонками! 
 ПОПЕРЕДЖЕННЯ: сірчана кислота дратує очі і шкіру. Тримайте в недоступному для дітей місці. Після контакту 
ретельно промийте водою та зверніться до лікаря!  
 
12.1. Заходи з утилізації 
 Хімічні речовини та препарати розглядаються як небезпечні відходи. Утилізація цього виду відходів 
регулюється національними та регіональними законами та нормами. Зв'яжіться зі своєю місцевою владою чи 
компаніями  з поводження з відходами, які нададуть поради щодо способів утилізації небезпечних відходів.  
 
13. Інформація для замовлення 
Продукт. No.: 30113476 Bordetella PT IgG ІФА (96 визначень) 
 
  



Версія 02122013 9 

ЛІТЕРАТУРА 
Baughman, A.L.; Bisgard, K.M.; Edwards, K.M.; Guris, D.; Decker, M.D.; Holland, K.; Meade, B.D.; Lynn, F. 
(2004) Establishment of Diagnostic Cutoff Points for Levels of Serum Antibodies to Pertussis Toxin, 
Filamentous Hemagglutinin, and Fimbriae in Adolescents and Adults in the United States. Clin Diagn Lab 
Immunol. 11(6): 1045-1053. 
de Melker, H.E.; Versteegh, F.G.; Conyn-Van Spaendonck, M.A.; Elvers, L.H.; Berbers, G.A.; van Der Zee, 
A.; Schellekens, J.F. (2000) Specificity and Sensitivity of High Levels of Immunoglobulin G Antibodies 
against Pertussis Toxin in a Single Serum Sample for Diagnosis of Infection with Bordetella pertussis. J 
Clin Microbiol. 38(2): 800-806. 
Guiso, N.; Berbers, G.; Fry, N.K.; He, Q.; Riffelmann, M.; Wirsing von König, C.H.; EU Pertstrain group 
(2011) What to do and what not to do in serological diagnosis of pertussis: recommendations from EU 
reference laboratories. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 30(3): 307–312. 
Le, T.; Cherry, J.D.; Chang, S.J.; Knoll, M.D.; Lee, M.L.; Barenkamp, S.; Bernstein, D.; Edelman, R.; 
Edwards, K.M.; Greenberg, D.; Keitel, W.; Treanor, J.; Ward, J.I.; APERT Study. (2004) Immune 
Responses and Antibody Decay after Immunization of Adolescents and Adults with an Acellular Pertussis 
Vaccine: The APERT Study. J Infect Dis.;190(3): 535-544. 
Pebody, R.G.; Gay, N.J.; Giammanco, A.; Baron, S.; Schellekens, J.; Tischer, A.; Olander, R.M.; Andrews, 
N.J.; Edmunds, W.J.; Lecoeur, H.; Lévy-Bruhl, D.; Maple, P.A.; de Melker, H.; Nardone, A.; Rota, M.C.; 
Salmaso, S.; Conyn-van Spaendonck, M.A.; Swidsinski, S.; Miller, E. (2005) The seroepidemiology of 
Bordetella pertussis infection in Western Europe. Epidemiol. Infect. 133, 159-171. 
Riffelmann, M.; Littmann, M.; Hellenbrand, W.; Hülße, C.; Wirsing von König, C.H. (2008) Pertussis: Not 
Onlya Disease of Childhood. Dtsch Arztebl; 105(37): 623-628. 
Xing, D.; Wirsing von König, C.H.; Newland, P.; Riffelmann, M., Meade, B.D.; Corbel, M.; Gaines-Das, R. 
(2009) Characterization of reference materials for human antiserum to pertussis antigens by an 
international collaborative study. Clin Vaccine Immunol. 16(3): 303-311. 
Pertussis (Keuchhusten) – RKI-Ratgeber für Ärzte (2010), Robert Koch-Institut. 
 

  



Версія 02122013 10 

СХЕМА АНАЛІЗУ 

Bordetella pertussis toxin (PT) IgG ІФА 

Підготовка аналізу 

Приготуйте реагенти та зразки, як описано. 

Створити план розподілу та ідентифікації для всіх зразків та контролів на сторінці результатів, наданій в 

наборі. 

Виберіть потрібну кількість  стріпів мікропланшету або лунок і вставте їх у тримач. 

Процедура аналізу 

 Бланк 
субстрату 
(напр.А1) 

Стандарт 
А-Е 

Контроль 
низький 

Контроль 
високий 

Зразок (розведення 1+100) 

Стандарт А-Е - 100 мкл - - - 

Контроль 
низький 

- - 100 мкл - - 

Контроль 
високий 

- - - 100 мкл - 

Зразок 
(розведення 
1+100) 

- - - - 100 мкл 

Покрити лунки фольгою, що постачається в наборі 
Інкубуйте протягом 1 години при 37 ° С 
Промивайте кожну лунку тричі 300мкл промивного розчину  

Кон’югат  - 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Покрити лунки фольгою, що постачається в наборі. 
Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі 
Промити кожну лунку тричі 300мкл розчину для прання 

ТМБ стоп 
розчин 

100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 100 мкл 

Інкубувати 15 хвилин при кімнатній температурі в темряві 

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

Фотометричне вимірювання 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

