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1. ВВЕДЕННЯ 

Бруцела - це невелика грам-негативна бактерія (0,4-0,8 мкм в діаметрі та 0,4-3,0 мкм в довжину), яка є не 

джгутиковою , і неспороутворюючою. Вони названі на честь військового лікаря Девіда Брюса, який на Мальті в 

1887 р. виділив збудників з селезінки солдата, який помер від хвилястої гарячки. Чотири види є патогенними 

для людини: Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis та Brucella canis. Усі чотири види - збудники 

бруцельозу, захворювання, що характеризується хвилеподібною лихоманкою. Залежно від збудника хворобу 

називають також  захворювання бичачий бруцельоз (B. abortus) або мальтійська лихоманка (B. melitensis). 

Збудники передаються від тварин, які в основному уражаються. Інфекція викликається контактним шляхом з 

хворими тваринами або їх екскрементами, а також з непастеризованим молоком та молочними продуктами, 

такими як свіжий сир від овець чи коз. Головні входи - це рани шкіри, кон'юнктиви та травний тракт. Інтактні 

збудники транспортуються гранулоцитами в місцеві лімфатичні вузли, звідки вони поширюються гематогенно. 

Всі види органів можуть бути заражені. Симптоми залежать від зараженого органу, де відбувається запалення. 

До цього часу патогенний механізм не повністю вивчений. 

Бруцельоз з'являється у всьому світі. У непастеризованому молоці та молочних продуктах бруцела є 

життєздатною та інфекційною тижнями. Бруцельоз великої рогатої худоби, викликаний Brucella abortus, як і 

раніше, є найбільш поширеною формою, хоча повідомлялося про частоту захворювання та поширеність 

захворювання в різних країнах (від <0,01 до> 200) на 100 000 населення). Brucella melitensis є ендемічним у 

районах, де  утримання овець і кіз є частим. Це викликає серйозні інфекції людини. Потрібна робота з цими 

бактеріями в лабораторіях, найвища обережність через високу контагіозність. У групи ризику входять 

робітники, інспектори м'яса, поводження з тваринами, ветеринари та лабораторії. Бруцельоз є хворобою, яка 

підлягає сповіщенню на національному рівні і звіту до місцевого управління охорони здоров’я. 

Вид Спосіб передачі Симптоми Ускладнення 

B. abortus 
(велика рогата худоба) 
B. metitensis 
(вівці, кози) 
B. suis (свині) 
B. canis (собаки) 

Пероральний 
(непастеризоване 
молоко та молочні 
продукти) 
Перкутан (контакт з 
хворими 
тваринам або їх 
екскрементами) 
Загалом передачі 
немає 
від людини до 
людини 
 

Хвиляста лихоманка 
Лімфаденіт 
Гепатоспленомегалія 

Остеомієліт, 
Менінгоенцефаліт 
Нефрит 
Ендокардит 
Пневмонія 
Гепатит 
Хронізація 

Наявність інфекції може бути ідентифіковано за допомогою 

Гістологія: Бруцела може бути визначена сприйнятливістю до барвників фуксину та тіоніну 

Серологія: виявлення антитіл методом ІФА 

 

2. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

ІФА Бруцела  IgG призначений для якісного визначення антитіл класу IgG проти Brucella 

в людській сироватці або плазмі (цитрат) 

3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

Якісне імуноферментне визначення антитіл класу IgG проти Brucella засноване на 

методі ІФА ( імуноферментний аналіз). 

Лунки мікропланшетних стріпів попередньо покривають антигенами Brucella для зв'язування відповідних 

антитіл зразка. 

Після промивання лунок для видалення всього незв'язаного матеріалу  пероксидаза хрону (HRP) з міченим 

анти людським IgG кон’югатом додається. Цей кон'югат зв'язується із захопленими для Brucella антитілами. 
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Імунний комплекс, утворений зв'язаним кон'югатом, візуалізується додаванням тетраметилбензидину (TMБ) 

субстратом, який дає синій продукт реакції. 

Інтенсивність цього продукту пропорційна кількості антитіл, специфічних до Brucella, IgG антитіл в  

зразку. Сірчану кислоту додають для зупинки реакції. При цьому наприкінці утворюється жовтий колір. 

Поглинання при 450 нм зчитується за допомогою рідера мікропланшетів ІФА. 

4. МАТЕРІАЛИ 

4.1. Реагенти надані 

- MTP Brucella лунки з покриттям бруцела  (IgG): 12 розбірних стріпів 8 лунок, покритих з антигеном Brucella; в 

алюмінієвій фользі, що ущільнюється 

- SAMPLEDIL розріджувач зразків IgG ***: 1 флакон, що містить 100 мл буфера для розведення зразка; pH 7,2 

±0,2; кольоровий жовтий; готовий до використання; білий ковпачок. 

-TMВ STOP Стоп-розчин: 1 флакон, що містить 15 мл сірчаної кислоти, 0,2 моль / л; готовий до використання; 

червоний ковпачок. 

-Миючий розчин WASHBUF CONC (20x конц.) *: 1 флакон, що містить 50 мл 20-кратного  

концентрованого буфера (pH 7,2 ± 0,2) для промивання лунок; білий ковпачок. 

-ENZCONJ Brucella anti-IgG кон’югат **: 1 флакон, що містить 20 мл пероксидази міченого кролячого 

антитіла до  IgG людини;  синього кольору , готовий до використання; чорний ковпачок. 

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

готовий до використання; жовтий ковпачок. 

КОНТРОЛЬ + позитивний контроль Brucella IgG ***: 1 флакон, що містить 2 мл; колір жовтий; готовий до 

використання; червоний ковпачок. 

Контроль CO Brucella IgG пороговий контроль ***: 1 флакон, що містить 3 мл; колір жовтий; готовий до 

використання; зелений ковпачок. 

КОНТРОЛЬ - Brucella IgG негативний контроль ***: 1 флакон, що містить 2 мл; колір  жовтий; готовий до 

використання; синій ковпачок. 

* містить 0,1% бронідокс L після розведення 

** містить 0,2% бронідоксу L 

*** містить 0,1% катон 

4.2. Матеріали, що постачаються 

1 тримач стріпів 

1  фольга для покриття 

1 Протокол тесту 

4.3. Необхідні 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 доставки об'єму від 10 до 1000 мкл 

Вихровий змішувач 

Дейонізована або (свіжо) дистильована вода 

Одноразові пробірки 

Таймер 

5. СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ 

Реагенти стабільні до терміну придатності, зазначеного на етикетці при зберіганні при температурі 2 - 8 ° C. 

6. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ 

Дуже важливо довести всі реагенти, зразки та засоби контролю до кімнатної температури (20 - 25 ° C) раніше 

початку  прогону аналізу! 
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6.1. Покриті стріпи розбірні 

Готові до вживання розбірні стріпи покриті антигеном Brucella. Зберігати при температурі 2 - 8 ° C. Відразу 

після видалення стріпів решту стріпів слід запечатати в алюмінієву фольгу разом з осушувачем, що 

постачається і зберігається при 2 - 8 ° C; стабільність до терміну придатності. 

 

6.2. Кон'югат Brucella anti-IgG 

У флаконі міститься 20 мл розчину з анти-людським  IgG  пероксидазою хрону  , буфером, стабілізаторами, 

консервантами та інертним синім барвником. Розчин готовий до використання. Зберігати при температурі 2 - 

8 ° C. Після першого відкриття стабільність до терміну придатності при зберіганні при температурі 2 - 8 ° C. 

6.3. Контролі 

У пляшках із маркуванням "Позитивний", "Пороговий" та "Негативний контроль" є готовий до використання 

контрольний розчин. Містить 0,1% катона і його потрібно зберігати при температурі 2 - 8 ° C. Після першого 

відкриття стабільність до терміну придатності,  при зберіганні при температурі 2 - 8 ° C. 

6.4. Розчинник для зразків IgG 

Пляшка містить 100 мл фосфатного буфера, стабілізаторів, консервантів та інертного жовтого барвника. Він 

використовується для розведення зразка пацієнта. Цей готовий до вживання розчин повинен зберігатися при 

температурі 2 - 8 ° C. Після першого відкриття стабільність до терміну придатності при зберіганні при 

температурі 2 - 8 ° C. 

6.5. Промивний розчин (20хкон.) 

Пляшка містить 50 мл концентрованого буфера, миючих засобів та консервантів. Розчинний миючий розчин 1 

+ 19; наприклад 10 мл миючого розчину + 190 мл свіжої та знезараженої редистильованої води. Розведений 

буфер є стабільним протягом 5 діб при кімнатній температурі. Кристали в розчині зникають при нагріванні до 

37 ° С у водяній ванні. Після першого відкриття концентрат стабільний до терміну придатності. 

6.6. ТМБ- розчин субстрату 

Пляшка містить 15 мл системи тетраметилбензидин / перекис водню. Реагент готовий до використання і 

зберігати при температурі 2 - 8 ° C, подалі від світла. Розчин повинен бути безбарвним або може мати 

незначний блакитний відтінок. Якщо субстрат перетвориться в блакитний, він, можливо, забруднився і його 

слід викинути. 

Після першого відкриття стабільність до терміну придатності при зберіганні при температурі 2 - 8 ° C. 

6.7. СТОП розчин 

Пляшка містить 15 мл 0,2 М розчину сірчаної кислоти (R 36/38, S 26). Це готовий до використання розчин 

повинен зберігатися при 2 - 8°C. 

 

Після першого відкриття стабільність до терміну придатності. 

7.ЗБІР ЗРАЗКІВ  ТА ПІДГОТОВКА 

Використовуйте зразки сироватки крові або плазми (цитрату) для цього аналізу. Якщо аналіз проводиться 

протягом 5 днів після відбору зразків, зразок слід зберігати при температурі 2 - 8 ° C; інакше вони повинні бути 

аліквотовані та збережені глибоко замороженими (від -70 до -20 ° C). Якщо зразки зберігаються 

замороженими, перед аналізуванням добре перемішайте розморожені зразки. Уникайте багаторазового 

заморожування та відтавання. 

Теплова інактивація зразків не рекомендується. 

7.1. Розведення зразків 

Перед проведенням аналізу всі зразки слід розвести 1 + 100 розріджувачем зразків IgG. Розмістіть 10 мкл 

проби і Розчинник для зразків 1мл IgG в пробірки для отримання розведення 1 + 100 і ретельно перемішують  

вихровим міксером. 
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8. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 

8.1. Підготовка до аналізу 

Будь ласка, уважно прочитайте протокол тестування перед тим, як проводити аналіз. Надійність результату 

залежить від строгості дотримання протоколу аналізу, як описано. Наступна процедура випробування 

підтверджена лише для ручної процедури. Якщо виконується тест на автоматичних системах ІФА, ми 

рекомендуємо збільшити кількість кроків промивання від трьох до п’яти і об'єм миючого розчину від 300 мкл 

до 350 мкл для уникнення ефектів промивання. До початку аналізу, слід розповсюджувати план розподілу та 

ідентифікації для всіх зразків та контролю 

ретельно встановлено на листку результатів, що постачається в наборі. Виберіть необхідну кількість стріпів 

мікропланшетів або лунок і вставте їх у тримач. 

Будь ласка, виділіть принаймні: 

1 лунка (наприклад, А1) для субстрату порожню, 

1 лунка (наприклад, B1) для негативного контролю, 

2 лунки (наприклад, C1 + D1) для порогового контролю  та 

1 лунка (наприклад, E1) для позитивного контролю. 

Рекомендується визначати контрольні та зразки пацієнтів у двох примірниках. 

Виконайте всі етапи аналізу в заданому порядку та без помітних затримок між етапами. 

Чистий одноразовий наконечник повинен бути використаний для видачі кожного контролю і зразку. 

Відрегулюйте інкубатор до 37 ° ± 1 ° С. 

1. Розподіліть 100 мкл контролів та розведених зразків у відповідні лунки. Залиште лунку А1 для субстрату 

порожньою. 

2. Накрийте лунки фольгою, що постачається в комплекті. 

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

4. Після закінчення інкубації зніміть фольгу, відсмоктуйте вміст лунок і промийте 

кожну лунку тричі по 300 мкл промивного розчину. Уникайте переливів з реакційних лунок. Час замочування 

між кожним циклом промивання має бути> 5 сек. В кінці обережно видаліть залишок рідини натисканням 

стріпами на тканинний папір до наступного кроку! 

Примітка: промивання важливо! Недостатнє промивання призводить до поганої точності та помилково 

підвищеного рівня значення поглинання. 

5. Розмістіть 100 мкл кон'югату анти IgМ кон’югату Brucella у всі лунки, крім порожньої лунки (наприклад, А1). 

Покрити з фольгою. 

6. Інкубуйте протягом 30 хв при кімнатній температурі. Не піддавайте дії прямих сонячних променів. 

7. Повторіть крок 4. 

8. Розлийте 100 мкл розчину субстрату ТМБ у всі лунки 

9. Інкубуйте рівно 15 хв при кімнатній температурі в темряві. 

10. Дозуйте 100 мкл стоп-розчину у всі лунки тим же порядком і з тією ж швидкістю, що і для ТМБ 

Розчину субстрату. 

Будь-який синій колір, що розвинувся під час інкубації, перетворюється на жовтий. 

Примітка: високопозитивні зразки пацієнта можуть викликати темні осади хромогену! Ці 

осади впливають при зчитуванні оптичної густини. Рекомендується попереднє розведення зразка з 

фізіологічним розчином хлориду натрію, наприклад 1 + 1. Потім розбавте 

зразок 1 + 100 з буфером для розведення і множте результати в Од на 2. 

11. Виміряйте поглинання зразка при 450/620 нм протягом 30 хв після додавання Стоп розчину. 

 

8.2. Вимірювання 

Відрегулюйте рідер планшетів ІФА до нуля, використовуючи порожню лунку субстрату А1. 

Якщо з технічних причин  рідер ІФА не може бути відрегульований до нуля, використовуючи порожню 

підкладку в лунці A1, віднімаємо значення поглинання лунки A1 від усіх інших значень поглинання, виміряних 
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для отримання надійних результатів! 

Виміряйте поглинання всіх лунок при 450 нм і запишіть значення поглинання для кожного контролю та зразка 

пацієнта в плані розподілу та ідентифікації. 

Рекомендується подвійне зчитування довжини хвилі з використанням 620 нм як еталонної довжини хвилі. 

У відповідних випадках обчислюють середні значення поглинання всіх дублікатів. 

9. РЕЗУЛЬТАТИ 

9.1. Виконати критерії перевірки 

Для того, щоб аналіз вважався дійсним, необхідно виконувати наступні критерії: 

Порожня субстрат  в A1: значення поглинання <0,100. 

Негативний контроль у В1: значення поглинання <0.200 та <порогового 

Пороговий контроль  в C1 і D1: значення поглинання 0,150 - 1,30. 

Позитивний контроль у E1: значення поглинання> порогового. 

Якщо ці критерії не виконані, аналіз не є дійсним і його потрібно повторити. 

9.2. Розрахунок результатів 

Порогове- це середнє значення поглинання визначень порогового контролю. 

Приклад: Значення поглинання Контроль пороговий 0,39 + значення поглинання  порогового контролю 0,37 = 

0,76 / 2 = 0,38 

порогове = 0,38 

9.3. Інтерпретація результатів 

Зразки вважаються ПОЗИТИВНИМИ, якщо значення поглинання перевищує 10%  вище порогового. 

Зразки зі значенням поглинання 10% вище або нижче порогового не слід розглядати як чітко 

позитивні чи негативні - сіра зона. 

Рекомендується повторити тест ще через 2 - 4 тижні зі свіжим зразком. Якщо результати в другому тесті знову 

в сірій зоні, зразок слід вважати НЕГАТИВНИМ. 

Зразки вважаються НЕГАТИВНІМИ, якщо значення поглинання нижче ніж на 10% нижче порогового значення. 

9.3.1. Результати в одиницях 

Пацієнт (середнє) значення поглинання x 10 / порогове= [Одиниці =Од] 

Приклад: 1,216 х 10/ 0,38= 32 Од (одиниці) 

Порогове: 10 од 

Сіра зона: 9-11 од 

Негативний: <9 од 

Позитивний:> 11 од 

10. ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФІЧНОСТІ ВИКОНАННЯ 

10.1. Точність 

В аналізі  кількість середнє значення (од) Cv (%) 

Поз. Сироватка 12           57                                  3.6 

                             12            76                                  4.8 

Між аналізами кількість середнє значення (OD) Cv (%) 

Поз. Сироватка 23                  1,49                                   5.3 

                             24                   2,53                                   4.2 

 

10.2. Діагностична специфічність 

Діагностична специфічність визначається як ймовірність негативного результату аналізу за відсутності 

специфічного аналіту. 

Це> 95%.  
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10.3. Діагностична чутливість 

Діагностична чутливість визначається як ймовірність аналізу позитивного результату при наявності 

специфічного аналіту. 

Це> 95%. 

 

10.4. Втручання 

Втручання з гемолітичними, ліпемічними або жовтяничними сироватками не спостерігаються до концентрації 

10 мг / мл гемоглобіну, 5 мг / мл тригліцеридів та 0,2 мг / мл білірубіну. 

Примітка. Результати стосуються груп досліджуваних зразків; це не гарантовані технічні характеристики. 

 

11. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

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

значення поглинання. 

Діагноз інфекційного захворювання не повинен встановлюватися на основі єдиного результату тесту. Точний 

діагноз повинен враховувати клінічну історію, симптоматику, а також серологічні дані. 

У пацієнтів з ослабленим імунітетом та новонароджених серологічні дані мають лише обмежене значення. 

12. Попередження та запобіжні заходи 

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

діагностичних виробів  медичного призначення призначене виробником для забезпечення придатності, 

продуктивності та безпеки продукту. Тому процедури аналізу, інформації, запобіжних заходів та 

попередження в інструкціях з користування потрібно суворо дотримуватися. Використовування тест-наборів з 

аналізаторами та подібним обладнанням  повинно 

бути підтвердженим. Будь-яка зміна дизайну, складу та процедури випробувань, а також будь-яке 

використання в комбінації з іншими продуктами, не схваленими виробником, не дозволено; сам користувач 

відповідальний за такі зміни. Виробник не несе відповідальності за помилкові результати та інциденти за 

таких причин. Виробник не несе відповідальності за будь-які результати шляхом візуального аналізу зразків 

пацієнта. 

Тільки для in-vitro діагностики. 

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

протестовані на анти-ВІЛ антитіла, анти-HCV антитіла та HBsAg, і було виявлено, що вони не реактивні. Тим не 

менше, всі матеріали все ж слід розцінювати та обробляти як потенційно інфекційні. 

Не міняйте реагенти або стріпи різних виробничих партій. 

Ніякі реагенти інших виробників не повинні використовуватися разом з реагентами цього тестового набору. 

Не використовуйте реактиви після закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці. 

Використовуйте лише чисті наконечники, дозатори та лабораторний посуд для піпеток. 

Не заміняйте гвинтові ковпачки флаконів з реагентом, щоб уникнути перехресного забруднення. 

Щільно закрийте флакони з реагентом відразу після використання, щоб уникнути випаровування та 

мікробного забруднення. 

Після першого відкриття та подальшого зберігання перевіряють флакони контролів і кон’югату  на мікробне 

забруднення перед подальшим використанням. 

Щоб уникнути перехресного забруднення та помилково підвищених результатів, піпетуйте зразки пацієнта та 

розподіляйте кон'югат, без бризок точно до дна лунок. 

ІФА призначена лише для кваліфікованого персоналу, який знайомий з хорошою лабораторною практикою. 

УВАГА: У використаній концентрації Бронідокс L майже не має токсикологічного ризику при контакті зі шкірою 

і слизовими оболонками! 

УВАГА: Сірчана кислота подразнює очі та шкіру. Зберігати в недоступному для дітей місці. Після контакту з 

очами, ретельно промити водою і проконсультуватися з лікарем ! 
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12.1. Розгляд утилізації 

Залишки хімічних речовин і препаратів, як правило, вважаються небезпечними відходами. Утилізація цього 

виду відходів регулюється національними та регіональними законами та правилами. Зверніться до місцевих 

органів влади або компаній з управління відходами, які даватимуть рекомендації щодо утилізації небезпечних 

відходів. 

 

13. ІНФОРМАЦІЯ ЗАМОВЛЕННЯ  

Прод. №: 30113479 Бруцела IgG ELISA (96 визначень) 
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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. 

 

 
 

 

 
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 


