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1. ПРИЗНАЧЕННЯ 
Імуноферментний аналіз для якісного та кількісного визначення IgM антитіл проти коклюшу в людській 
сироватці та плазмі крові. 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
Кашлюк є захворюванням дихальних шляхів, викликаних Bordetella кашлюку бактеріями, інфекція передається 
повітряним шляхом. Грам -негативні кокобактерії продукують ряд біологічно активних молекул. 
Характеристика була зроблена для токсину кашлюку (ПТ), волокнистого гемаглютиніну (ФГА), і різних 
ліпополісахаридів (ЛПС). Кашлюк демонструє високу швидкість передачі і може привести до тяжких 
захворювань, особливо у дітей раннього віку. Серологічну відповідь після хвороби кашлюку або  імунізації з 
вакциною проти кашлюку можна вимірювати за допомогою аглютинації , преципітину, фіксації комплементу 
та імуноферментного аналізу (ELISA). Імуноферментні аналізи, де антиген Bordetella (містить токсин, FHA і LPS і 
стандартизований в Од / мл), пов'язані з твердою фазою, чутливі, легко здійснені і можуть використовуватися 
як для визначення серопозитивності , так і для індикації останньої інфекції Бордетелла шляхом визначення 
антитіл IgM та IgA . 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Твердофазний імуноферментний аналіз (ELISA), оснований на принципі сендвічу.  Лунки покриті антигеном. 
Специфічні  антитіла зразка зв'язуються з антигеном у покритті лунок, виявляються вторинним ферментом, 
кон'югують антитіла (Е-Антитіла), специфічні для людського IgM. Після реакції субстрату  інтенсивність  
забарвлення пропорційна кількості IgM-специфічних антитіл виявлених. Результати моделей можна визначити 
безпосередньо за допомогою стандартної кривої. 
 
4. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ І  ЗАПОБІЖНІ  ЗАХОДИ  
1. Тільки для діагностики in-vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Перед початком аналізу прочитайте інструкцію повністю та уважно. Використовуйте діючу версію інструкції, 
що входить  до  упаковки набору. Переконайтеся, що все зрозуміло. 
3. У випадку серйозного пошкодження упаковки набору, будь ласка, зв'яжіться з IBL або постачальником у 
письмовій формі, не пізніше тижня після отримання набору. Не використовуйте пошкоджені компоненти в 
тестових прогонах, але зберігання безпечно для вирішення проблем, пов'язаних зі скаргою. 
4. Використовуйте, беручи до уваги номер лота та термін дії. Не змішувати реагенти різних серій. Не 
використовуйте реагенти з вичерпаним терміном дії. 
5. Слідуйте  рекомендаціям належної  лабораторної практики та безпеки. Носіть халати, одноразові рукавички 
з латексу та захисні окуляри, де потрібно. 
6. Реагенти даного набору, що містять небезпечні матеріали, можуть стати причиною очних та шкірних 
розладів. Див. МАТЕРІАЛИ КОМПЛЕКТАЦІЯ і наклейки для деталей. Паспорт безпеки для даного продукту 
доступний на IBL Homepage або за запитом безпосередньо в IBL. 
7. Хімікати і приготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи згідно з 
національним законодавством про небезпечні біологічні відходи та правила техніки безпеки. 
8. Прибиральники повинні керуватися фаховими керівництвами щодо потенційних небезпек і поводження. 
9. Не допускайте контакту зі стоп розчином. Це може викликати роздратування шкіри та опіки. 
10. Деякі реагенти містять азид натрію (NaN3) в якості консервантів. При попадання в очі або на шкіру, 
промийте негайно з водою. NaN3 може вступити в реакцію з свинцем та міддю і утворити вибухонебезпечні 
азиди металів. При утилізації реагентів, промийте великою кількістю води, щоб уникнути нарощування азидів. 
11. Всі реагенти даного набору, що містять людську сироватку або плазму, були протестовані та визнані 
негативними для анти-ВІЛ-I / II, HBsAg та анти-HCV. Проте, присутність цих або інших інфекційних агентів не 
може бути виключена  абсолютно и в зв’язку з цим реагенти слід розглядати як потенційно інфіковані у 
використанні і для утилізації. 
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5. ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Набори постачаються при температурі навколишнього середовища і повинні зберігатися при температурі 2-8 ° 
С. Зберігати вдалі від джерел тепла або прямих сонячних променів. Зберігання та стабільність зразків і готових 
реагентів вказано у відповідних главах. Стріпи мікропланшета після відкриття набору стабільні до закінчення 
строку дії в ретельно закритому пакеті, при умові зберігання при температурі 2-8 ° С. 
 
6. ЗБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ 
Сироватка, плазма (ЕДТА, гепарін) 
Звичайних  запобіжних заходів для венепункції слід  дотримуватись. Важливо зберегти хімічну 
цілісність зразка крові з моменту його збирання до моменту аналізу . Не слід використовувати 
гемолітичні, жовтянисті або грубо липемічні зразки. Зразки, що з'являються мутними, повинні бути 
центрифуговані раніше тестування, щоб видалити будь-який частинок матеріалу. 
 

Умови зберігання:            2-8 ° C     
Стабільність:                     7 діб         
 

-20 ° C 
> 7 діб 

Тримайте подалі від нагрівання або прямих 
сонячних променів. 
Уникати  повторних циклів заморожування-
відтавання 

 
7. МАТЕРІАЛИ, ЩО ПОСТАЧАЮТЬСЯ 

Кількість Позначення Компонент 

1Х12Х8 MTP Мікропланшет розбірний.  Покритий специфічним антигеном. 
 

1 х 15 мл ENZCONJ IgМ 
 

Ферментный кон'югат IgМ 
Червоного кольору. Готовий до використання. 
 Містить: IgМ антитіло людини, кон'югований з пероксидазою(кролік), 
білок, що містить буфер, 0,01% метілсозіазолінон,0,01% 
бромнітродіоксан та 5 мг/л Проклін . 
 

1х4 х 2 мл CAL А-D Стандарт A-D 
 1; 10; 25; 70 од / мл. Готовий до використання. 
Стандарт A = Негативний контроль 
 Стандарт B = пороговий контроль 
Стандарт C = слабопозитивний контроль 
 Стандарт  D = Позитивний контроль 
Містить:  сироватка людини з IgМ антитілами проти Bordetella, PBS,  
0,01% метілсозіазолінон,0,01% бромнітродіоксан 

1 х 60 мл DILBUF Розчинник буфера. Готовий до використання.  
Містить: PBS буфер, BSA, <0,1% NaN3. 
 

1 х 60 мл WASHBUF 
CONC 

КОНЦЕНТРАТ 
Промивний буфер, концентрат (10х) 
Містить: PBS буфер, твін-20. 
 

1x15 мл TMB SUBS TMБ розчин субстрата. Готовий до використання. Містить TMБ. 
1 х 15 мл TMB STOP Стоп-розчин 

Готовий до використання. 0,5 М H2SO4 
2х FOIL Клейка Фольга 

Для покриття лунок мікропланшета  під час інкубації. 
1 х BAG Пластиковий пакет , що закривається. Для сухого зберігання 

невикористаних стріпів. 
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8. МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ 
1. Абсорбент РФ (можна замовити окремо від IBL під реф KIRF561) 
2. Мікропіпетки (Multipette Eppendorf або аналогічні пристрої, <3% CV). Обсяг: 5; 50; 100; 500 мкл 
3. Калібровані міри 
4. Пробірки (1 мл) для розведення зразка 
5. 8-канальна мікропіпетка з резервуарами реагенту 
6. Промивна  пляшка, автоматична або напівавтоматична система миття мікропланшетів 
7. Рідер мікропланшета, здатний сприймати поглинання при 450 нм (еталонна довжини хвилі 600-650 нм) 
8. Бідистильована або дейонізована вода 
9. Паперові рушники, наконечники піпетки та таймер 
9. ПРОЦЕДУРА ПРИМІТКИ 
1. Будь-яке неправильне поводження зі зразками або модифікація процедури випробувань може вплинути на 
результати. Вказані обсяги піпетування, час інкубації, температура та етапи попередньої обробки виконуються 
суворо згідно з інструкціями. Використовуйте лише калібровані піпетки та пристрої. 
2. Після початку випробування всі кроки повинні бути завершені без перерви. Переконайтеся в цьому 
Необхідні реагенти, матеріали та прилади готуються в належний час. Дозволити всім реагентам 
і зразкам досягти кімнатної температури (18-25 ° С) і обережно покрутити кожен флакон рідкого реагенту і 
зразок перед використанням. Змішувати реагенти без спінювання. 
3. Уникайте забруднення реагентів, піпеток і лунок / пробірок. Використовуйте нові одноразові наконечники  
для піпетки для кожного компоненту  і зразка. Не обмінюйте ковпачки. Завжди закривайте флакони, що не 
використовуються. Не використовуйте повторно  лунки / пробірки або реактиви. 
4. Використовуйте схему піпетування для перевірки відповідного макета пластини. 
5. Час інкубації впливає на результати. Всі лунки повинні оброблятися в однаковій послідовності порядку та 
часу. Рекомендується використовувати 8-канальну мікропіпетку для піпетування розчинів у всіх лунках. 
6. Промивка пластин мікропланшету є важливою. Неправильно промиті лунки дадуть помилкові результати. 
Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або автоматичну систему миття пластин 
мікропланшету. Не дозволяти лункам висихати між інкубаціями. Не подряпайте покриті лунки під час 
промивання та аспірації. Промити і заповнити всі реагенти з обережністю. Під час промивання перевірте, чи 
всі лунки заповнені точно  промивним буфером і що в лунках немає залишків. 
7. Вологість впливає на покриті лунки / пробірки. Не відкривайте пакет, поки він не досягне кімнатної 
температури. 
Невикористані лунки / пробірки повинні бути негайно повернені до закритого пакету, включаючи осушувач. 
10. ІНСТРУКЦІЯ  З  УСТАНОВКИ передтестова 
Для  уникнення  впливу специфичного IgG і ревматоїдного фактора, сироватку пацієнтів слід обробляти з RF 
абсорбентом (REF KIRF561). 
 
10.1. Підготовка компонентів 
Вміст набора для 96 визначень може бути розділений на 3 окремих прогони. 
Обсяги, що наведені нижче, за один прогон с 4-мя стріпами (32 визначень). 

Розвести/ 
розчинити 

компонент  розчинник співвідно
шення 

примітки зберігання стабіль
ність 

20 мл Промивочний 
буфер 
концентрат 
WASHBUF 
CONC 

180 
мл 

Bidist вода 1:10 Нагріти при 
температурі 37 ° С 
до 
розчинення 
кристалів, якщо 
необхідно. 
Змішати 
енергійно. 

2-8 ° C 8  
 

8 
тижнів 

1 мл RF-абсорбент 20 
мл 

Розчинник 
буфера 

1:21 Інкубувати ≥ 1 мин  2-8 ° C 8 
тижнів 
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10.2. Розведення зразків 
зразок розведення                  з  В співвідношенні примітки 
Сироватка/плазма В цілому Розчинник буфера 

DILBUF 
(+ RF-абсорбент) 

1:101 Напр.5 мкл + 500 
мкл DILBUF 

 
Зразки, що містять більш високі концентрації, ніж на самому високому рівні, повинні бути розведені далі. 
Зразки з RF- Абсорбент: Не інкубувати> 20 хвилин, для запобігання адсорбції специфічних антитіл. 
Попередньо  оброблені зразки можуть бути мутними. 
 
11 .ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
1. Внесіть 100 мкл кожного Стандарту і розбавленого зразка до відповідних лунок  мікропланшету. У якісному 
тесті використовується тільки стандарт B. 
2. Накрити за допомогою клейкої фольги. Інкубувати 60 хв при 18-25 ° С. 
3. Видаліть клейку фольгу. Видаліть інкубаційний розчин. Промивають планшет 3 х 300 мкл розведеного 
промивного буфера. Видаліть надлишки розчину, натиснувши перевернутим планшетом на паперовий 
рушник. 
4. Внесіть 100 мкл ферментного кон'югату в кожну лунку. 
5. Накрийте планшет новою клейкою фольгою. Інкубувати 30 хв при 18-25 ° С. 
6. Видаліть клейку фольгу. Видаліть  інкубаційний розчин. Промивають планшет 3 х 300 мкл розведеного 
промивного буфера. Видаліть надлишки розчину, натиснувши перевернутим планшетом на паперовий 
рушник. 
7. Для додавання субстрату і стоп розчину, використовуйте, якщо є, 8-канальну мікропіпетку. Прокапування 
слід проводити в тих же тимчасових інтервалах для субстрату і стоп-розчину. Використовуйте позитивний зсув 
і уникайте формування повітряних бульбашок. 
8. Внесіть 100 мкл ТМВ розчину субстрату в кожну лунку. 
9. Інкубувати 20 хв при 18-25 ° С в темряві (без клейкої фольги). 
10. Зупиніть реакцію додаванням 100 мкл стоп-розчину ТМБ в кожну лунку. швидко змішайте 
вміст, обережно струшуючи планшет. Колір змінюється від синього до жовтого. 
11. Виміряйте оптичну густину за допомогою фотометра при 450 нм (еталонна довжина хвилі: 600-650 нм) в 
межах 60 хв після піпетування стоп-розчину. 
 
12. Контроль якості 
Результати випробувань дійсні тільки якщо випробування було проведено відповідно до інструкцій. Крім того, 
користувачі повинні строго дотримуватися правил НЛП (Належної лабораторної практики) належної 
лабораторної практики або інших застосовних стандартів / законів. Все Стандарти / контролі повинні бути 
знайдені в межах прийнятних діапазонів, як зазначено в сертифікаті контролю якості. Якщо критерії не будуть 
виконані, прогон не є дійсним і його слід повторити. Кожна лабораторія повинна використовувати відомі 
зразки як подальший контроль. 
У разі будь-яких відхилень такі технічні питання повинні бути доведені: 
Дати закінчення (підготовлених) реагентів, умови зберігання, піпетки, прилади, умови інкубації і методи 
промивки. Рекомендується взяти участь у відповідних дослідженнях з оцінки якості. 
 
13. РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
Оцінка тесту може бути виконана або кількісно або якісно. 
13.1. Якісна оцінка 
Порогове значення визначається оптичною густиною (OГ) стандарту B ( пороговий стандарт). Пороговий  
Індекс (ІП) розраховується виходячи з середніх оптичної густини зразка і порогових значень. Якщо оптична 
густину зразка знаходиться в діапазоні від 20% навколо порогового значення (сіра зона), зразок повинен бути 
розглянутий як граничний. Зразки з більш високими оптичними густинами ОГ є позитивними, зразки з більш 
низькими оптичними густинами, є негативними. 
Для кількісної оцінки, пороговий індекс (ІП) зразків може 
бути сформований таким чином: (ІП) = OГ зразка / OГ контроль B 
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13.2. Кількісна оцінка 
Отримана ОГ стандартів (по осі Y, лінійна) нанесена на графік навпроти  їх концентрації (вісь х, 
логарифмічна)на полу-логарифмічній міліметровому папері або з використанням автоматизованого методу. 
Гарні результати  забезпечуються кубічною spline, 4 параметра Logisitcs або логіт -Log. Для розрахунку 
стандартної кривої , застосовувати кожен сигнал стандартів (в разі явних відхилень даних одного з двох 
повторів від очікуваного допустимо використовувати більш акуратне значення). 
Концентрацію зразків можна зчитувати безпосередньо зі стандартної кривої. 
Первісне розведення було взято до уваги при читанні результатів з графіка. Результати зразків вищого 
розведення повинні бути помножені на коефіцієнт розведення. 
Зразки, що показують концентрації вище найвищого стандарту повинні бути розведені, як описано в 
передтестовій інструкції по установці і знову проаналізовані. 
Типова крива калібровочна (OГ) 
(Приклад. Не слід використовувати для розрахунку!) 
 

стандарт Од/мл OГ середня 
A  1 0,025 
B 10 0,421 
C 25 0,853 
D 75 1,956 

 
 

 
  
14. Інтерпретація РЕЗУЛЬТАТІВ 
 

метод Діапазон  інтерпретація 
кількісний (стандартна 
крива) 
 

< 8 од/мл негативний 
8-12 од/мл сумнівний 
> 12 од/мл позитивний 

якісний 
(пороговий індекс, ІП) 

<0,8 негативний 
0.8 – 1.2 сумнівний 
> 1.2 позитивний 

 
Результати самі по собі не мають бути єдиною причиною для будь-яких терапевтичних 
наслідків. Вони повинні бути співвіднесені з іншими клінічними спостереженнями 
і діагностичними тестами. 
 
15. Очікувані ЗНАЧЕННЯ 
У внутрішньому дослідженні вочевидь здорові випробовувані показали наступні результати: 
 

Ig Ізотип  кількість Інтерпретація 
позитивна сумнівна негативна 

IgM 88 2,3% 11,4% 86,4% 
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16. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
 
Забір зразків має суттєвий вплив на результати випробувань. Див Забір І ЗБЕРІГАННЯ для деталей. 
Для перехресних реакцій, див ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ. Азид і тимеросал в концентраціях> 0,1% 
впливають в даному аналізі, що може привести до помилкових результатів. 
Наступні компоненти крові не мають значного ефекту (+/- 20% від очікуваного) за результатами випробувань 
аж до нижче встановлених концентрацій: Гемоглобін 8,0 мг / мл  Білірубін 0,3 мг / мл 
Тригліцерид 5.0 мг / мл 
 
 
17. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ 
 

В аналізі точність  6,2% 
Між  аналізами точність  8,9% 
Між партіями точність  2,0-4,9% 
Аналітична специфічність 1,0 од/мл 
Відновлення 107-123% 
Лінійність  102-120% 
Перехресна реактивність Перехресна реактивність не була виявлена: RSV, 

аденовірус та парагрип 
Клінічна специфічність 100% 
Клінічна чутливість 88% 
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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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