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ПРИЗНАЧЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
 Імуноферментний аналіз для якісного визначення специфічних антигенів лямблій у зразках фекалій. 
 
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПОЯСНЕННЯ 
 Лямбліоз є поширеною причиною гастроентериту у людей і, як відомо, вражає принаймні 200 
мільйонів людей у всьому світі, причому 2% дорослих та 6-8% дітей у країнах, що розвиваються, 
заражаються щороку. Майже 33% населення країн, що розвиваються, перехворіли цим 
захворюванням хоча б раз у житті. В США та інших промислово розвинених країнах це також 
найпоширеніша паразитарна хвороба кишечника, виявлена у людей. Лямбліоз викликається 
джгутиковим найпростішим паразитом - лямбліями кишковими . Життєвий цикл паразита 
починається з поглинання кіст господарем. Після ексцистування з’являються активні трофозоїти, які 
колонізують просвіт тонкої кишки, щоб харчуватися. Після етапу живлення паразити розмножуються 
безстатево шляхом поздовжнього бінарного поділу. Під час свого проходження через травну систему 
деякі паразити перетворюються на цисти. Потім і цисти, і трофозоїти виводяться з фекаліями, але 
лише витривалі, стійкі цисти можуть зберігатися тижнями чи місяцями поза хостом, у ґрунтах, на 
поверхнях або в стоячих водних системах, таких як водойми, басейни, водойми. Люди зазвичай 
заражаються паразитом кількома шляхами: 
- Передача водними джерелами: ковтання сплячих цист, що містяться в забрудненій воді або їжі. 
- передача фекально-оральним шляхом у ситуаціях з поганою гігієнічною практикою, наприклад в 
дитячих садах. 
- Тісний контакт із зараженими особами.  
- Оскільки домашні тварини, такі як коти, собаки, велика рогата худоба, птахи, а також дикі ссавці 
(наприклад, олені, бобер) виступають в якості резервуарних господарів для лямблій, також можлива 
передача зоонозу. Після зараження трофозоїти, що колонізують тонкий кишечник, спричиняють 
запалення, апоптоз клітин епітелію кишечника, морфологічні зміни мікроворсинок та атрофію вілли, 
викликаючи проблеми з всмоктуванням тонкої кишки (недостатність засвоєння жиру, лактози, 
вітаміну А та В 12). Однак паразити не потрапляють у кров і не поширюються в інші відділи 
шлунково-кишкового тракту. Симптоми гострого лямбліозу зазвичай виникають через один-два тижні 
після контакту з паразитом і можуть включати діарею, гематурію, метеоризм, нудоту, жирний стілець, 
спазми в шлунку та животі, кишкове порушення всмоктування, зневоднення та втрата ваги. До 50-
60% випадків здаються безсимптомними. Зазвичай хвороба самостійно проходить через шість 
тижнів, якщо її не лікувати, але вона може тривати довше у пацієнтів із ослабленим імунітетом. 
Важкий лямбліоз може затримати фізичний та розумовий ріст та спричинити недоїдання у дітей. У 
деяких людей, особливо у тих, у кого бракує антитіл IgA, повторні інфекції можуть перерости у 
хронічний стан лямбліозу. Діагностика лямбліозу не завжди є простою через відсутність симптомів у 
багатьох випадках. Корисними методами діагностики є: 
 Інвазивні методи: 
 • Дуоденальна біопсія для виявлення наявності трофозоїтів.  
• Струнний тест або ентеро-тест: желатинову капсулу з прикріпленим накладним кріпленням пацієнт 
ковтає. Коли він переходить в тонкий кишечник, трофозоїти застряють на струні. Потім струну 
витягують у пацієнта та досліджують мікроскопічно на наявність паразитів. 
 
Неінвазивні методи: 
 • Мікроскопія стільця: дослідження зразків стільця на наявність трофозоїтів або кіст. Оскільки 
паразити виділяються з перервами, необхідні багаторазові збори стільця. Цей метод покладається 
на досвідчених лаборантів для встановлення правильного діагнозу, оскільки інфекції часто важко 
продемонструвати.  
• ІФА для виявлення антигенів лямблій у зразках стільця. Імуноаналізи фекалій пропонують 
порівнянну або навіть кращу чутливість та специфічність до мікроскопічного дослідження та досить 
прості у виконанні.  
• Молекулярне тестування (PGR). Серед неінвазивних методів найпоширенішим є мікроскопічне 
дослідження калу, але цей метод спирається на досвід фахівця. Через історично низьку кваліфікацію 
правильних мікроскопічних досліджень та періодичну екскрецію організмів досліджувались 
альтернативні методи діагностики, і було показано, що за допомогою методу ІФА можна досягти 
порівнянної чутливості.  
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2. ПРИНЦИП ПРОЦЕДУРИ 
 Під час першої інкубації специфічний антиген Giardia, присутній у зразках калу, захоплюється 
антитілами, прикріпленими до мікролунок. Лунки інкубують і промивають перед додаванням антитіл 
до Giardia, кон'югованих з пероксидазою. Ферментний кон'югат "затягне" будь-який антиген, 
зв’язаний із лунками. Після промивання для видалення незв’язаного ферменту додають хромоген, 
який у присутності ферментного комплексу формує синій колір. Стоп-розчин закінчує реакцію і 
перетворює синій колір у жовтий. Якщо антиген не захоплений або якщо антиген недостатній, 
кольорова реакція не відбудеться. 
 
 
4. РЕАГЕНТИ  
1. MTP Мікропланшет 12 х 8-лункових стріпів, покритих моноклональними антитілами проти Giardia.  
2. КОНТРОЛЬ + Позитивний контроль  
1 флакон, що містить 2 мл розведеного супернатанту формалінізованого стільця Giardia.  
3.КОНТРОЛЬ - Негативний контроль 
1 флакон, що містить 2 мл розчинника зразка. 
4.Кон'югат ферменту ENZCONJ 
1 флакон, 11 мл мічених пероксидазою анти - Giardia поліклональних антитіл з консервантом. 
5. Буфер  розчинника зразка ( розчинник зразка) 1 флакон, що містить 60 мл забуференного 
розчину з миючим засобом і тимерозалом. 
6. Буфер для промивання WASHBUF CONC 1 флакон, що містить 50 мл 20-кратного 
концентрованого буфера з миючим засобом і тимерозалом.  
7. TMB SUBS Розчин субстрату TMБ 1 флакон, що містить 11 мл розчину хромогену / субстрату. 
8. STOP TMB Стоп розчин 1 флакон, що містить 11 мл фосфорної кислоти 5%. 
 
5. МАТЕРІАЛИ, НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ  
1. Піпетки для перенесення  
2. Градуйований циліндр 
3. Вода для реагентів (DI)  
4. Рідер планшетів ІФА з фільтрами 450 та 620-650 нм 
5. Вихровий змішувач 
6. Вошер для пляшок, автоматизована або напівавтоматизована система миття мікропланшетів  
7. Паперові рушники, наконечники для піпеток і таймер  
 
6. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ 
1. Для діагностичного використання in vitro. Тільки для професійного використання.  
2. Перш ніж розпочати аналіз, уважно та уважно прочитайте інструкцію. Використовуйте дійсну 
версію інструкції, вкладену в  упаковку, що входить до набору. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
3. У разі серйозного пошкодження упаковки, будь ласка, зверніться до IBL або до вашого 
постачальника в письмовій формі не пізніше через тиждень після отримання набору. Не 
використовуйте пошкоджені компоненти під час пробних запусків, але бережіть їх для вирішення 
питань, пов’язаних зі скаргами. 
4. Дотримуйтесь належної лабораторної практики та правил техніки безпеки. Носіть лабораторні 
халати, одноразові латексні рукавички та захисні окуляри, де це необхідно. 
5. Реагенти цього набору, що містять небезпечні речовини, можуть викликати подразнення очей та 
шкіри. Подивитися НАДАНІ МАТЕРІАЛИ та ярлики для деталей. Паспорти безпеки цього матеріалу  
доступні на домашній сторінці IBL або за запитом безпосередньо від IBL.  
6. Хімічні речовини та підготовлені або використані реагенти повинні обертатися як небезпечні 
відходи відповідно до національні вказівки або норми щодо біологічної небезпеки та безпеки.  
7. Прибиральний персонал повинен керуватися професіоналами керівництвами щодо потенційних 
небезпек та поводження з ними.  
8. Не використовуйте розчини, якщо вони випадають в осад або помутніють. Виняток: концентрат 
для промивання може випадати в осад під час зберігання в холодильнику, але розчиняється при 
нагріванні.  
9. Не додавати азидів до зразків або будь-якого з реагентів. Контролі та деякі реагенти містять 
тимеросал як консервант.  
10. Розглядати всі реагенти та зразки як потенційно інфекційні матеріали. Будьте обережні, щоб 
запобігти аерозолям та знезаразити будь-які розлиті зразки.  
11. Стоп розчин - це 5% розчин фосфорної кислоти у воді. Якщо пролито на шкіру, промити великою 
кількістю води. Якщо кислота потрапляє в очі, промийте великою кількістю води та зверніться до 
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лікаря у 12. Особи, які є дальтоніками чи людьми з вадами зору, можуть не мати змоги читати тест 
візуально і повинні використовувати спектрофотометричні показання для інтерпретації результатів.  
 
7. УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ 
 Реактиви, смужки та компоненти в пляшках: зберігати при температурі 2-8 ° C. Пляшку, що містить 
розведений буфер для промивання, можна зберігати при кімнатній температурі.  
 
8. ЗАБІР СТУЛА (КАЛУ) 
 Ніяких модифікацій методів збору, що застосовуються для стандартних мікроскопічних O&P, не 
потрібно. Зразки стільця можуть бути використаним як консервовані або заморожені, або в 
середовищах збереження 10% формаліну, SAF або MF. Незбережені зразки слід зберігати при 
температурі 2-8 ° C і випробовувати протягом 24 годин після збору. Зразки, які не можуть тестувати 
протягом цього часу, слід заморожувати при -20 ° C або нижче до використання. Заморожування не 
впливає негативно на тест. Формалізовані зразки, що з консервантами SAF та MF, можна зберігати 
при кімнатній температурі (15-25 ° C) та випробовувати в межах 18 місяців збору. НЕ заморожуйте 
збережені зразки. Потрібно проводити всі розведення неконсервованого стільця з наданим 
розчинником зразків. 
 
9. ПІДГОТОВКА ЗРАЗКА 
Свіжий / заморожений стілець (кал) 
 За потреби розморозити зразок. Приготуйте розведення 1: 4 у пробірках, використовуючи 0,3 мл 
буфера розведення і один тампон зразка калу (приблизно 0,1 г). Обмажте тампон зразком і 
перенесіть у буфер  розведення, віджимаючи якомога більше рідини і добре перемішуючи. Для 
водянистих зразків додайте 0,1 мл проби до 0,3 мл Буферу для розведення в пробірках. Для 
підготовки зразків можна використовувати спеціально розроблені пробірки для підготовки фекалій. 
Для автоматичних приладів ІФА рекомендується перед використанням центрифугувати зразки. 
Стілець з консервантами (формалін, SAF та MF) 
Ретельно перемішайте вміст всередині контейнера для збору. Подальша обробка не потрібна.  
 
10 ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
 Загальні зауваження:  
1. Використовуйте окремий одноразовий наконечник для кожної передачі зразка, щоб уникнути 
перехресного забруднення.  
2. Перед використанням всім реагентам слід залишити кімнатну температуру. Всі реактиви повинні 
бути змішані без піноутворення.  
3. Після того, як аналіз розпочато, усі етапи слід виконувати без перерви.  
4. Будь-яке неправильне поводження зі зразками або модифікація процедури випробування може 
вплинути на результати. повинні бути вказані обсяги піпетування, час інкубації, температури та етапи 
попередньої обробки виконується строго згідно інструкції. Використовуйте лише калібровані піпетки 
та пристрої.  
5. Рекомендується визначати зразки у двох примірниках, щоб мати можливість виявити потенційні 
помилки піпетування. 
6. Використовуйте схему піпетування для перевірки відповідного макету планшета. 
7. Миття мікропланшетів є важливим. Неправильно промиті лунки дадуть помилкові результати. 
Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або автоматичну систему миття 
мікропланшетів. Не дайте лункам висохнути між інкубаціями. Не дряпайте покриті лунки під час 
промивання та аспірації.  
8. Обережно промийте та заповніть усі реактиви. Під час промивання переконайтесь, що всі лунки 
заповнені точно промивним буфером, і щоб у лунках не було залишків.  
 
Відновлення реагентів:  
Промивний буфер - Зніміть кришку та додайте вміст однієї пляшки концентрованого промивного 
буфера до пляшки, що містить 950 мл води DI. Змішати вихровим міксером.  
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Кристали можуть утворюватися при зберіганні концентрованого промивного 
розчину при температурі 2-8 ° C. Ці кристали можуть бути легко розчинені при доведенні флаконів до 
кімнатної температури або розміщенні на водяній бані при 37 ° C. 
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 Процедура аналізу: 
 1. Відламайте необхідну кількість необхідних лунок (кількість зразків плюс 2 для контролів) і 
помістіть у тримач. 
2. Додайте 100 мкл негативного контролю до лунки №1 і 100 мкл позитивного контролю до лунки №2. 
*  
3. Додайте 50 мкл буфера для розведення в кожну лунку зразка. НЕ додавайте  буфер розведення в 
лунки контролів.  
4. Додайте 50 мкл зразка в кожну лунку  з буфером розведення.  
5. Інкубуйте протягом 60 хвилин при кімнатній температурі (15-25 ° C), а потім промийте **. Після 
останнього промивання лускайте лунками по чистому абсорбуючому рушнику, щоб видалити 
залишковий буфер для промивання.  
6. Додайте 100 мкл ферментного кон’югату в кожну лунку.  
7. Інкубуйте 30 хвилин при кімнатній температурі (15-25 ° C), а потім промийте **. Після останнього 
промивання постукайте лунками об чистий абсорбуючий рушник, щоб видалити залишковий буфер 
для промивання. 
 8. Додайте 100 мкл хромогену в кожну лунку. 
 9. Інкубуйте 10 хвилин при кімнатній температурі (15-25 ° C). Для автоматичних ІФА інкубують 8 
хвилин при кімнатній температурі.  
10. Додайте 100 мкл стоп-розчину в кожну лунку. Змішайте лунки, обережно постукуючи по боці 
тримача стріпи вказівним пальцем. 
11. Зчитуйте результати візуально або при 450 / 620-650 нм. 
Контролі повинні бути включені кожного разу, коли набір запущений.  
** Миття складається з енергійного заповнення кожної лунки до переповнення та декантування 
вмісту сім окремих разів. Для автоматичних методів ІФА промивання складається з семи етапів 
миття за допомогою a об’єму 400 мкл. Для кожного циклу потрібно лише один набір контролів. 
Прочитайте результати протягом 4 годин після додавання Стоп розчину . Всі інкубації проводяться 
при кімнатній температурі (15-25 ° C).  
 
11 РЕЗУЛЬТАТИ 
 Інтерпретація результатів - візуальна  
Реактивний: Будь-яка лунка зразка, яка, очевидно, більш жовта, ніж лунка негативного контролю. 
Нереактивний: будь-яка лунка зразка, яка, очевидно, не є більш жовтою, ніж лунка негативного 
контролю.  
ПРИМІТКА. Негативний контроль, як і деякі зразки, може мати невеликий колір. Лунка зразка повинна 
бути бути очевидно темнішою, ніж негативний контроль  для того, щоб назвати його позитивним 
результатом. 
Інтерпретація результатів – ІФА Рідер Зчитують усі лунки при 450 / 620-650 нм.  
Реактивний: Показник поглинання 0,08 одиниць OГ і вище вказує, що зразок містить антиген Giardia. 
Не реагує: Показник поглинання менше 0,08 одиниць OГ означає, що зразок не містить виявлені 
рівні антигену лямблій. Очікувані значення Самі результати не повинні бути єдиною причиною будь-
яких терапевтичних наслідків. Вони повинні співвідноситися з іншими клінічними спостереженнями та 
діагностичними тестами. Звичайні здорові особи не повинні мати лямблій і мають негативний тест. 
Позитивна реакція свідчить що пацієнт втрачає помітну кількість антигену лямблії. Певні популяції, 
такі як Гомосексуальні чоловіки та діти, які перебувають в умовах денного догляду, показали вищі 
показники зараження лямбліями, ніж нормальне населення.  
 
12 ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ  
Результати тестів повинні використовуватися як допоміжний засіб для діагностики і не повинні 
інтерпретуватися як самодіагностика. НЕ концентруйте зразки стільця. Аналіз не дасть точних 
результатів для концентрованої проби. Негативний результат може статися від рівня антигену, 
нижчого за межі виявлення цього аналізу. Множинні зразки з часом можуть бути призначені тим 
пацієнтам, які підозрюються у позитивному ставленні до лямблій.  
 
13 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  
Результати тесту дійсні лише в тому випадку, якщо тест був проведений відповідно до інструкцій. 
Більше того, користувач повинні суворо дотримуватися правил НЛП (належної лабораторної 
практики) або порівнянних стандартів / законів. Користувач та / або лабораторія повинна мати 
перевірену систему для постановки діагнозу відповідно до НЛП. Усі контролі набору повинні бути 
знайдені в межах допустимих діапазонів, як зазначено на етикетках та сертифікаті контролю якості. 
Якщо критерії не виконуються, пробіг не є дійсним і його слід повторити. Кожна лабораторія повинна 
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використовувати відомі зразки як подальший контроль. Використання позитивного та негативного 
контролю дозволяє легко перевірити стабільність набору. Для дійсного тесту - позитивний контроль 
повинен мати поглинання як мінімум 0,5 одиниці OГ, а негативний контроль повинен бути менше ніж 
0,08 одиниць OГ. Якщо значення виходить за межі цих меж, набір використовувати не слід. 
 
 
14 ВІДТВОРЮВАНІСТЬ  
Внутрішньоаналітичну (від лунки до лунки) CV розраховували, використовуючи 4 позитивні та 4 
негативні зразки, аналізовані 24 рази за один пробіг. Середнє значення CV становило 3,67%, 
найвище - 6,18%. CV міжпробного аналізу (біг до запуску) розраховували, використовуючи 4 
позитивні та 4 негативні зразки, проаналізовані на трьох окремі дні. Середнє значення CV становило 
4,08%, а найвище - 11,61%.  
 
15 ПЕРЕХРЕСНА-РЕАКТИВНІСТЬ  
Не було виявлено перехресних реакцій з наступними організмами: Entamoeba hartmanni, Endolimax 
nana, Entamoeba histolytica / dispar, Entamoeba coli, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, 
Chilomastix mesnili, Strongyloides stercoralis, Cryptosporidium, Ascaris lumbricoides, Enterobius 
vermicularis, Diphyllobothrium species, Hymenolepis nana, Clonorchis sinensis, Enteromonas hominis, 
Trichuris trichiura, Iodamoeba buetschlii, Анкилостома, Schistosoma mansoni, ротавірус, яйця Taenia, 
яйця Fasciola, Isospora belli, Entamoeba polecki, аденовірус та 33 види бактерій (список доступний на 
запит).  
 
16 УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ  
Проблема: Негативний контроль має значний розвиток кольору.  
Виправлення: промивання було недостатнім. Повторіть тест з більш енергійними промиваннями. 
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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. 
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