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1. ПРИЗНАЧЕНЕ  ВИКОРИСТАННЯ 
Імуноферментний аналіз (мікропланшет) для якісного та кількісного визначення антитіл IgM проти ядерного 
антигену вірусу Епштейна - Барра (EBNA-1) в сироватці і плазмі людини. 
 

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І  ПОЯСНЕННЯ 
Інфекційний мононуклеоз є гострою лімфопроліферативною хворобою, поширеною у дітей та молодих 
людей, викликаною вірусом Епштейна -Барра. EBV є одним з вірусів герпесу 4 (гамма). 
Характерні клінічні особливості: 
1. Лихоманка, біль у горлі та лімфаденопатія , 
2. Асоційований абсолютний лімфоцитоз (> 50% з яких щонайменше 10% є атиповими лімфоцитами 
периферичної крові), 
3. Розвиток транзиторних гетерофільних і стійких антитіл проти EBV і 
4. патологічні функції печінки. 
У 4% інфікованих молодих людей проявляються жовтяничні прояви, у 50% - спленомегалія. Крім того, EBV є 
причетним до лімфоми Беркітта, назофарингеальної карциноми та хвороби Ходжкіна. 
Аналогічний синдром інфекційного мононуклеозу може бути викликаний цитомегаловірусом, 
токсоплазмозом та іншими вірусними інфекціями. Тому диференційна діагностика має велике значення. 
Серологічні тести, такі як ІФА, дуже корисні для виявлення анти-EBV IgG і IgM антитіл, особливо при відсутніх 
гетерофільних антитілах.  Що стосується свіжих інфекцій, IgM антитіла проти VCA і EA визначаються 
імунофлюоресценцією або ІФА. Пізніше з'являються антитіла до VCA IgG і потім антитіла до EBNA-1 IgG. 
Одночасна активація IgМ VCA і IgG EBNA-1 свідчить про реактивацію латентної інфекції EBV. 
ІФА IBL EBNA-1 IgG корисний для моніторингу минулої інфекції і може бути використаний для оцінки зразків 
крові  до переливання або трансплантації. 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Твердофазний імуноферментний аналіз (ELISA) на основі сендвіч – принципу . Лунки покриті антигеном. 
Специфічні антитіла зразка, що зв'язуються з лунками, покритими антигеном, виявляються за допомогою 
вторинного ферменту, кон'югованого антитілом (E-Ab), специфічним для IgM людини. Після реакції субстрату 
інтенсивність розробленого кольору пропорційна кількості виявлених IgM-специфічних антитіл. Результати 
зразків можуть бути визначені безпосередньо з використанням стандартної кривої. 
 
4. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 
1. Тільки для діагностики in-vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Перед початком аналізу прочитайте інструкцію повністю і ретельно. Використовуйте дійсну версію 
інструкції, вкладену в пакет, що входить до набору. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
3. У випадку серйозного пошкодження набору, будь ласка, зв'яжіться з IBL або Вашим постачальником у 
письмовій формі, не пізніше, ніж через тиждень після отримання набору. Не використовуйте пошкоджені 
компоненти в тестових прогонах, але зберігання їх безпечне для вирішення проблем, пов'язаних із скаргою. 
4. Беріть до уваги номер лоту та термін придатності. Не змішуйте реагенти різних партій. Не використовуйте 
реагенти з простроченим терміном  придатності. 
5. Дотримуйтесь належної лабораторної практики та рекомендацій з безпеки. Носіть лабораторний одяг, 
одноразові латексні рукавички та захисні окуляри, де це необхідно. 
6. Реагенти цього набору, що містять небезпечний матеріал, можуть викликати подразнення очей і шкіри. Див. 
МАТЕРІАЛИ ДОДАТКОВІ та етикетки для деталей. Інформаційні листи з техніки безпеки для цього продукту 
доступні на сторінці IBL Homepage або за запитом безпосередньо від IBL. 
7. Хімічні речовини та підготовлені або використані реагенти повинні розглядатися як небезпечні відходи 
відповідно до національного законодавства щодо біологічної небезпеки та правил безпеки. 
8. Персонал прибиральників повинен керуватися фаховими керівництвами щодо можливих небезпек та 
поводження з ними. 
9. Уникайте контакту з Стоп розчином . Це може викликати подразнення шкіри та опіки. 
10. Деякі реагенти містять азид натрію (NaN3) як консервант. У разі контакту з очима або шкірою, промийте 
негайно з водою. NaN3 може реагувати з свинцевим та мідним водопроводом, утворюючи вибухонебезпечні 
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азиди металів. Утилізуючи реагенти, промийте їх великим об'ємом води, щоб уникнути накопичення азиду. 
11. Всі реагенти цього набору, що містять людську сироватку або плазму, були випробувані і були визнані 
негативними для анти-ВІЛ I / II, HBsAg і анти-HCV. Однак присутність цих або інших інфекційних агентів не 
може бути виключено. З цієї причини реагенти слід розглядати як потенційні біологічно небезпечні у 
використанні та для утилізації. 
5. ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 
Набір постачається при температурі навколишнього середовища і його слід зберігати при температурі 2-8 ° C. 
Тримайте подалі від тепла чи прямого сонячного світла. Зберігання і стабільність зразків і приготованих 
реагентів викладено у відповідному розділі. 
Невідкриті реагенти стабільні до вказаного терміну придатності. Набір стабільний до 3 місяців після першого 
відкриття, коли мікропланшет упакований в щільно запечатаний пакет, пляшки закриті своїми гвинтовими 
ковпачками і комплект зберігається при 2-8 ° С. 
6. Збирання та зберігання зразків 
Сироватка, Плазма (ЕДТА, Гепарин) 
Слід дотримуватися звичайних запобіжних заходів для венепункції. Важливо зберегти цілісність хімічної 
речовини  зразка крові з моменту її збирання до її аналізу. Не використовуйте грубо гемолітичні, жовтяничні 
або сильно ліпемічні зразки. Зразки, що з'являються мутними, слід центрифугувати раніше випробування для 
видалення будь-якого  матеріалу у вигляді частинок. 

Умови зберігання:             
 
Стабільність:                      

2-8 ° C     
 
7 діб         

-20 ° C 
> 7 діб 

Зберігати поодаль від джерел тепла і прямого сонячного 
світла. 
Уникати повторних циклів заморожування-відтавання. 

 
7. МАТЕРІАЛИ НАДАНІ 

Кількість  Позначення Компонент 

1Х12Х8 MTP Мікропланшет розбірний. Покритий специфічним антигеном. 

1 х 15 мл ENZCONJ IgМ Ферментний кон'югат IgМ 
Червоного кольору. Готовий до використання. Містить: анти-людський IgМ, 
кон'югований з пероксидазою (кролік), білок, що містить буфер, 0.01 % 
метилізотіазолінон , 0.01 % бромнітродіоксан і 5 мг/л ПроКлін. 

1х4 х 2 
мл 

CAL А-D Стандарт  A-D 
 1; 10; 30; 125 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 IgM антитілами проти EBV-EBNA-1, PBS, 0,01% 
метилізотіазолінону і 0,01% бромнітродіоксану. 

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. 

1 x 15 мл TMB SUBS TMБ розчин субстрату. 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 мікропланшета під час інкубації. 
1 х BAG Пластиковий пакет, що закривається. Для сухого зберігання невикористаних 

стріпів. 
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8. НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ 
1. Абсорбент RF (можна замовити окремо від IBL згідно REF KIRF561) 
2. Мікропіпетки (Multipette Eppendorf або подібні пристрої, <3% CV). Обсяг: 5; 50; 100; 500 мкл 
3. Калібровані міри 
4. Пробірки (1 мл) для розведення проби 
5. 8-канальна мікропіпетка з резервуарами для реагентів 
6. Промивна пляшка, автоматизована або напівавтоматична система промивання мікропланшетів 
7. Рідер мікропланшетів, здатний зчитувати абсорбцію при 450 нм (еталонна довжина хвилі 600-650 нм) 
8. Бідистильована або дейонізована вода 
9. Паперові рушники, наконечники піпеток і таймер 
 
9. ПРОЦЕДУРА ПРИМІТКИ 
1. Будь-яке неправильне поводження з зразками або модифікація процедури аналізу можуть вплинути на 
результати. Вказані обсяги піпетування, час інкубації, температури і етапи попередньої обробки 
виконуються строго згідно з інструкцією. Використовуйте лише калібровані піпетки та пристрої. 
2. Після початку аналізу всі кроки повинні бути завершені без перерви. Переконайтеся, що необхідні реагенти, 
матеріали та пристрої приготовлені у відповідний час. Дозволити всім реагентам і зразкам,  досягти кімнатної 
температури (18-25 ° C) і обережно прокрутити кожний флакон з рідким реагентом і зразком перед 
використанням. Змішують реагенти без спінювання. 
3. Уникайте забруднення реагентів, піпеток і лунок / пробірок. Використовуйте нові пластикові одноразові 
наконечники для піпеток для кожного компоненту і зразку. Не змінюйте ковпачки. Завжди закривайте не 
використовувані флакони. Не використовуйте повторно лунки / пробірки або реагенти. 
4. Використовуйте схему піпетування для перевірки відповідного розташування лунок на планшеті. 
5. Час інкубації впливає на результати. Всі лунки повинні бути оброблені в однакових послідовностях, порядку 
і часу. Рекомендується використовувати 8-канальну мікропіпетку для піпетування розчинів у всі лунки. 
6. Важливим є промивання мікролунок. Неправильно промиті лунки дадуть помилкові результати. 
Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або автоматичну систему промивання 
мікропланшетів. Не дозволяють лункам висихати між інкубаціями. Не подряпайте лунки під час полоскання та 
аспірації. 
Промити та наповнити всі реактиви обережно. Під час полоскання переконайтеся, що всі лунки заповнені 
точно з промивним буфером, і що в лунках відсутні залишки. 
7. Вологість впливає на покриті лунки / пробірки. Не відкривайте пакет до досягнення їм  кімнатної 
температури. Невикористані лунки / пробірки повинні бути негайно повернуті в герметичний пакет, 
включаючи осушувач. 
 
10. ІНСТРУКЦІЯ З УСТАНОВКИ передтестова 
 
Щоб уникнути впливу специфічних IgG і ревматоїдних факторів, сироватка пацієнта повинна бути оброблена з  
з RF абсорбентом (REF KIRF561) 
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10.1. Приготування компонентів 
Вміст набору для 96 визначень можна розділити на 3 окремих прогони. 
Обсяги, показанні нижче, для одного прогону с 4-мя стріпами (32 визначення). 

Розвести 
/розчинит
и 

компонент  Розчинник співвідношення Примітки 
  

зберігання Стабіль-
ність 

20 мл Промивний 
буфер 
WASHBUF 
CONC  

180 
мл 

Бідистильована 
вода 

1:10 Підігріти  при 
температурі 37 
° С для 
розчинення 
кристалів, 
якщо 
необхідно. 
                
Змішати 
енергійно. 

2-8 ° C 8 тижнів 

1 мл RF -
абсорбент 

20 
мл 

DILBUF 1:21  Інкубувати ≥ 1 
хв 

2-8 ° C 8 тижнів 

 
10.2. Розчинення зразків 

Зразок розчинити  з співвідношення примітки 
Сироватка/плазма В цілому Розчинник буферу 

DILBUF + RF 
абсорбент 

1: 101 Наприклад, 
 5 мкл + 500 мкл DILBUF 
 

 
Зразки, що містять концентрації вище, ніж найвищий стандарт, повинні бути розбавлені далі. 
Зразки з RF-абсорбентом: Не інкубуйте> 20 хв, щоб уникнути адсорбції специфічних антитіл. Попередньо 
підготовлені  зразки можуть бути каламутними. 
 
11.ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
1. Прокапати 100 мкл кожного стандарту і розведеного зразка в відповідні лунки мікропланшету. У якісному 
тесті використовується тільки стандарт B. 
2. Накрити планшет з клейкою фольгою. Інкубують 60 хв при 18-25 ° С. 
3. Зніміть клейку фольгу. Видаляють інкубаційний розчин. Промийте пластину 3 x 300 мкл розбавленого 
промивного буферу. Видаліть надлишок розчину, постукайте перевернутою пластиною на паперовий рушник. 
4. Внесіть по 100 мкл ферментного кон'югату в кожну лунку. 
5. Накрийте пластину новою клейкою фольгою. Інкубують 30 хв при 18-25 ° С. 
6.Видаліть клейку фольгу. Видаляють інкубаційний розчин. Промийте пластину 3 x 300 мкл розбавленого 
промивного буферу. Видаліть надлишок розчину, постукайте  перевернутою пластиною на паперовий рушник. 
7. Для додавання субстрату та стоп - розчину використовуйте 8-канальну мікропіпетку, якщо вона доступна. 
Прокапування слід проводити в ті ж часові інтервали для субстрату і стоп-розчину. Використовуйте позитивне 
зміщення і уникайте утворення повітряних бульбашок. 
8. Введіть 100 мкл розчину субстрату TMБ в кожну лунку. 
9. Інкубуйте 20 хв при температурі 18-25 ° C в темряві (без клейкої фольги). 
10. Припиніть реакцію субстрату, додавши 100 мкл ТМБ стоп-розчину в кожну лунку. Коротко змішайте вміст, 
обережно струшуючи пластину. Колір змінюється з синього на жовтий. 
11. Вимірюють оптичну густину з фотометром при 450 нм (референтна довжина хвилі: 600-650 нм) в межах 60 
хв після піпетування стоп-розчину. 
 
12.КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Результати випробувань є дійсними лише в тому випадку, якщо випробування було виконано відповідно до 
інструкцій. До того ж користувач повинні суворо дотримуватися правил GLP (належної лабораторної практики) 
або відповідних стандартів / законів. Користувач 
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та / або лабораторія повинна мати підтверджену систему для встановлення діагнозу відповідно до GLP. Всі 
стандарти / контролі повинні бути знайдені в межах допустимих діапазонів, як зазначено у сертифікаті QC. 
Якщо критерії не виконуються, то виконання недійсне і має бути повторено. Кожна лабораторія повинна 
використовувати відомі зразки для подальшого контролю, рекомендується брати участь у відповідних 
випробуваннях з оцінки якості. 
У разі виникнення будь-яких відхилень необхідно підтвердити наступні технічні питання: термін придатності 
(підготовлених) реактивів, умови зберігання, піпетки, пристрої, умови інкубації та методи промивання. 
 
13. РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ 
Оцінку тесту можна проводити як кількісно, так і якісно. 
 
13.1. Якісна оцінка 
Порогове значення задається оптичною густиною (OГ) стандарту B (пороговий стандарт). Пороговий індекс (ІП) 
обчислюють з середньої оптичної густини зразка і порогового значення. Якщо оптична густина 
зразка знаходиться в діапазоні 20% навколо порогового значення  (сіра зона), зразок повинен бути 
врахований як граничний. Зразки з більш високими OГ є позитивними, зразки з меншими OГ є негативними. 
Для кількісного визначення може бути використаний пороговий індекс  (ІП) зразків, який формується 
наступним чином: 
ІП = OГ Зразка/OГ Стандарту B 
 
13.2. Кількісна оцінка 
Отримані OГ стандартів (вісь y, лінійні) наносять на графік щодо їх концентрації (вісь x, логарифмічна) або на 
напів-логарифмічному графічному папері або з використанням автоматизованого методу. Добру відповідність 
забезпечує кубічний сплайн або крива "точка-точка", оскільки ці методи дають найвищу точність при 
обчисленні даних. 
Для розрахунку стандартної кривої застосовують 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. 
Початкове розведення було враховане при читанні результатів з графіка. Результати зразків більш високого 
розведення повинні бути помножені на коефіцієнт розведення. 
Зразки, що показують концентрації вище найвищого стандарту, повинні бути розведені, як описано в 
ІНСТРУКЦІЇ З ПОПЕРЕДНЬОГО НАЛАШТУВАННЯ і повторно аналізовані . 
 
Типова крива калібрування 
(Приклад. Не використовуйте для розрахунку!) 
 

стандарт Од/мл ОГ середнє 
A 1 0.036 
B 10 0.491 
C 30 0.857 
D 125 1.502 
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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 поодинці не повинні бути єдиною причиною для будь-яких терапевтичних наслідків. Вони повинні 
бути співвіднесені  з іншими клінічними спостереженнями та діагностичними тестами. 
 
15. ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
У внутрішньому дослідженні, очевидно здорові суб'єкти показали наступні результати: 

Ig ізотип кількість Інтерпретація  
IgM 88 позитивний сумнівний негативний 

8,0% 6,8% 84,1% 
 
16. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
Збір та зберігання зразків мають значний вплив на результати тестування. Див  ЗБЕРІГАННЯ для деталей. 
Для перехресної реактивності див. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ. 
Азид і тимеросал при концентраціях> 0,1% втручаються в цей аналіз і можуть призводити до помилкових 
результатів. 
Наступні компоненти крові не мають істотного впливу (+/- 20% від очікуваного) на результати випробувань до 
зазначеної нижче 
концентрації: 
Гемоглобін 8,0 мг / мл 
Білірубін 0,3 мг / мл 
Тригліцериди 5,0 мг / м 
 
17. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 

Точність в аналізі 7,8% 
Точність між аналізами 12,1% 
Точність між лотами 4,5-12,9% 
Аналітична чутливість 1,09 од/мл 
відновлення 82-118% 
Лінійність  76-119% 
Перехресна реактивність Не знайдено перехресної реактивності до 

цитомегаловірусу, герпесу і вітряної віспи 
Клінічна специфічність 98% 
Клінічна чутливість 100% 
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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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