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Призначене використання 
ІФA  поліовірус IgG був розроблений для виявлення та кількісного визначення специфічних IgG антитіл проти 
серотипів 1 та 3 поліомієліту в сироватці та плазмі. Подальше застосування в інших рідинах тіла  є можливим і  
може бути зроблений запит до технічної служби IBL International. 
Лабораторні результати ніколи не можуть бути єдиною базою медичного звіту. Історія пацієнта та подальші 
аналізи необхідно додатково враховувати. 
 
2. Загальна інформація 
Поліомієліт - це інфекція, викликана ентеровірусом, яка виникає епідемічно у всьому світі, і яка часто веде до 
паралічу і смерті. Насправді відомо три види вірусів з поліомієліту людини: 
Тип 1 (Брунхільд): часто з важкими симптомами 
Тип 2 (Лансінг): з м'якими симптомами (знищеними) 
Тип 3 (Леон): рідкісні, але з важкими симптомами 
20 вересня 2015 р. - Глобальна комісія з сертифікації ліквідації поліомієліту дійшла до висновку, що дикий 
поліовірус 2 типу був знищений по всьому світу. 
Поліовіруси переважно проліферовані в лімфатичних вузлах кишечника і виділяються через фекалії. Горло 
також може бути заражене, а віруси залишають тіло орально. Після інфікування віруси 
поширюються через моноцити в інші лімфатичні вузли, де вони множаться. На другій віремічній фазі вони 
осідають у всьому організмі, серед інших серед центральної нервової системи. У більш ніж 90% випадків 
інфекції пацієнт не страждає ніякими суб'єктивними симптомами. У решті інших випадків з'являються: 
неспецифічна хвороба з легкою лихоманкою, роздратування голови і горла, діарея, нудота та блювота. Дуже 
рідко спостерігається класичний параліч з ураженням м'язів та церебральних нервів. Реконвалісцентна фаза 
може тривати до двох років, часто залишаються довготермінові пошкодження. Не існує лікування 
захворювання, можлива лише симптоматична терапія ацетилсаліциловою кислотою та гімнастикою. У 
багатьох країнах Азіатського району поліомієліт все ще ендемічний, але ВООЗ розпочав амбітні проекти з 
викорінення цієї хвороби. 
У Європі існують випадки, які імпортуються туристами, іноді з смертельним результатом. Діагноз поліомієліту 
проводиться шляхом прямого виявлення інфекційного агента при промиванні калу або горла під час  інкубації 
вірусу або визначення антитіл у крові. Останнє, як правило, виконується тестом нейтралізації, який вимірює 
титрові відмінності парних сироваток від двох типів вірусів окремо. Лише нещодавно був розроблений Аналіз  
поліомієліту IgG ІФА аналогічно Дифтерії та Правцю, який може одночасно виявити антитіла проти двох типів 
поліомієліту. Ця серологічна відповідь може бути пов'язана з минулим захворюванням чи імунітетом шляхом 
вакцинації. 
 
3. Принцип аналізу 
Ідентифікація поліомієліту IgG ІФА базується на принципі імуноферментного аналізу (EIA) . Поліо антиген 
зв'язаний на поверхні стріпів мікропланшету. Розведені сироватки пацієнта або готові до використання 
стандарти піпетуються в лунки мікропланшета. Зв'язування між IgG антитілами сироватки та іммобілізованим 
поліо антигеном відбувається. Після інкубації протягом години при кімнатній температурі планшет 
промивають розведеним промивним розчином, щоб видалити незв'язаний матеріал. Тоді готовий до 
застосування анти-людський-IgG пероксидазний кон'югат додають та інкубують протягом 30 хвилин. Після 
наступної стадії промивання розчин субстрату (TMБ) піпетують і інкубують протягом 20 хвилин, викликаючи 
розвиток синього барвника у лунках. Розвиток кольору закінчується додаванням стоп-розчину, який змінює 
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колір від синього до жовтого. Отриманий результат забарвлення вимірюється спектрофотометрично на 
довжині хвилі 450 нм. Концентрація IgG антитіл прямо пропорційна інтенсивності кольору. 
 
4. Обмеження, запобіжні заходи та загальні коментарі 
• Тільки для  in vitro використання ! Не вживайте і не ковтайте! Звичайні лабораторні заходи безпеки, а також 
заборона їсти, пити і палити в лабораторії повинні бути дотримані. 
• Всі сироватки та плазми або буфери на їх основі, були перевірені відповідно на HBsAg, ВІЛ та HCV з 
визнаними методами, і вони були виявлені негативними. Тим не менш, слід дотримуватися застережних 
заходів, таких як використання латексних рукавичок.  
•Проливи сироватки та реагентів слід змити з дезінфікуючим розчином (наприклад, гіпохлоритом натрію, 5%), 
і його потрібно правильно утилізувати.  
•Всі реагенти необхідно довести до кімнатної температури перед тим, як виконати випробування,  (від 18 до 
25 ° C).  
•Перед проведенням піпетування всі реагенти слід ретельно перемішати, злегка нахиляючи або коливаючи. 
Необхідно уникати енергійного струшування з утворенням піни.  
• Важливо проводити піпетування з постійними інтервалами, щоб всі лунки мікропланшету мали однакові 
умови. 
 • При видаленні реагентів з флаконів слід уважно стежити за тим, щоб пробки не були забруднені. Крім того, 
слід уникати можливого змішування. Вміст флаконів зазвичай чутливий до окислення, тому їх слід відкривати 
лише протягом короткого часу. 
• Для того, щоб уникнути переносу або перехресного забруднення, необхідно використовувати окремі 
одноразові наконечники піпетки. •Всі реактиви повинні бути використані в межах періоду закінчення терміну 
придатності.  
• Відповідно до належної лабораторної практики (GLP) або відповідно до ISO9001, всі лабораторні прилади, 
що працюють, повинні регулярно перевірятися на предмет точності . Це, зокрема, стосується мікролітерних 
піпеток та інструментів для промивання чи приладів читання (ІФА-рідер).  
• Необхідно уникати контакту певних реагентів, зокрема стоп - розчину та субстрату зі шкірою, очами та 
слизистою оболонкою, оскільки може виникнути можливе подразнення та кислотний опік , і існує небезпека 
інтоксикації. 
 
5. Реагенти надані 

Символ компонент Обсяг/кількість 
MTP мікропланшет 12 
ENZCONJ IgG Ферментний кон’югат 15 мл 
CAL A Стандарт А (негативний контроль) 2 мл 
CAL B Стандарт В (пороговий стандарт) 2 мл 
CAL C Стандарт С (слабо позитивний контроль) 2 мл 
CAL D Стандарт Д (позитивний контроль) 2 мл 
SAMPLEDIL Буфер розчинник зразка 60 мл 
WASHBUF CONC Промивний буфер (10х) 60 мл 
TMB SUBS ТМБ субстрат 15 мл 
TMB STOP ТМБ стоп розчин 15 мл 
 Фольга 2 
 Пластиковий пакет 1 

 Зберігання та стабільність (див. Термін придатності на етикетці зовнішньої упаковки).  
Зберігати компоненти набору при 2-8 ° С. Після використання мікропланшет повинен бути закритий заново, 
щільно закрити ковпачки флаконів , набір зберігати при 2-8оС. Відкритий набір слід використовувати протягом 
трьох місяців.  
5.1. Стріпи мікропланшета 
12 стріпів з 8 розбірними лунками, кожна з яких покрита антигеном поліомієліту (поточна вакцина очищеного 
вірусного матеріалу (змішана типів 1 і 3), штам: Сабін). Готовий до використання. 
 
 
 
5.2. Стандарт А (негативний контроль)  
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2 мл, білковий розчин, розведений за допомогою PBS, не містить IgG-антитіл проти поліомієліту. Додавання 
0,01% метилізотіазолону та 0,01% бромнітродіоксану. Готовий до використання. 
 
5.3. Стандарт B (стандарт пороговий) 
 2 мл людської сироватки, розведеної PBS, містить низьку концентрацію IgG-антитіл проти поліомієліту. 
Додатково 0,01% метилізотіазолону та 0,01% бромнітродіоксану. Готові до використання. 
 
5.4. Стандарт C (слабкий позитивний контроль)  
2 мл, людська сироватка, розбавлена PBS, містить низьку концентрацію IgG антитіл проти поліомієліту. 
Додаток 0,01% метилізотіазолону та 0,01% бромнітродіоксану. Готовий до використання. 
 
5.5. Стандарт D (позитивний контроль) 
 2 мл, людська сироватка, розбавлена PBS, містить високу концентрацію IgG-антитіл проти поліомієліту. 
Додаток 0,01% метилізотіазолону та 0,01% бромнітродіоксану. Готовий до використання. 
 
5.6. Фермент-кон'югат IgG 
15 мл, анти-людський-IgG-HRP (кролик), у буферному розчині що містить білок. Додаток 0,01% 
метилізотіазолону та 0,01% бромнітродіоксану та 5 мг / л Проклін ТM. Готовий до використання. 
 
5.7. Субстрат 
 15 мл, ТМБ (тетраметилбензидин). Готовий до використання. 
 
5.8.Стоп  розчин 
 15 мл, 0,5 М сірчаної кислоти. Готовий до використання. 
 
5.9. Розчинник зразка 
 60 мл, буфер PBS / BSA. Додаток 0,095% азиду натрію. Готовий до використання. 
 
5.10. Промивний буфер  
60мл, PBS + Твін 20, 10x концентрату. Остаточна концентрація: розбавити 1 + 9 з дейонізованою водою. Якщо 
під час зберігання кристалів випадає осад, концентрат потрібно нагріти при 37 ° С протягом 15 хвилин. 
 
5.11. Фольга 
Фольги 2 шт, щоб покрити мікропланшет під час інкубації. 
 
5.12. Пластиковий пакет 
Багаторазова упаковка для сухого зберігання невикористаних стріпів. 
 
6. Матеріали, необхідні, але не надані  
• 5 мкл, 100 мкл і 500 мкл мікро - та багатоканальні піпетки 
 • рідер мікропланшетів (450 нм)  
• вошер мікропланшету 
•пробірки реагентів для розчинення сироватки 
•  Дейонізована вода  
 
7. Збір та обробка зразків  
Основна сироватка або плазма (EDTA, гепарин) можуть використовуватися для визначення. Сироватка 
відокремлена від крові, яка асептично отримується венепункцією після згортання та центрифугування. 
Сироватку або зразки плазми можна зберігати у холодильнику (2-8 ° С) протягом до 7 днів. Для більш 
тривалого зберігання їх слід зберігати при температурі -20 ° С. Зразки не слід заморожувати та розморожувати 
багаторазово. Ліпідні, гемолітичні або бактеріально забруднені зразки можуть призвести до хибно-позитивних 
чи хибно-негативних результатів. Для виконання тесту зразки ( не стандарти) повинні бути розбавлені 1: 101 за 
допомогою спеціального розріджувача (наприклад, 5 мкл сироватки + 500 мкл  розчинника зразка) . 
8. Процедура аналізу 
8.1. Підготовка реагентів 
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 Промивний розчин : розбавте перед використанням 1 + 9 з дейонізованою водою. Якщо під час холодного 
зберігання випадають кристали, концентрат слід нагріти при 37 ° С протягом 15 хвилин.  •суворе дотримання 
протоколу рекомендується для надійної роботи. Будь-які зміни або модифікації є  відповідальністю 
користувача. 
 •усі використовувані реактиви та зразки повинні бути доведені до кімнатної температури, але їх не слід 
залишити при цій температурі довше, ніж це необхідно. 
• Для кожного аналізу слід встановити стандартну криву. 
• Повернути невикористані стріпи мікропланшету до пластикового пакету і зберігати їх сухими при 2-8 ° С. 
 
 8.2.Кроки аналізу 
1. Підготуйте достатню кількість лунок мікропланшету для стандартів, контролів  та зразків, а також для  
бланку субстрату (порожня).  
2.Прокапати 100 мкл кожної з розведеного (1: 101) зразків і готових до використання стандартів і контролів 
відповідно до лунок. Залиште одну порожню  для бланка субстрату. 
3. Накрийте планшет із закритою фольгою та інкубуйте при кімнатній температурі протягом 60 хвилин. 
4. Опорожнити лунки планшета (видалити або аспірувати ) та додайте 300 мкл розбавленого промивного 
розчину. Цю процедуру повторюють повністю тричі. Залишки промивного буферу потім видаляють шляхом 
м’якого постукування  мікропланшету на тканині. 
5. Прокапати 100 мкл кожного готового до використання кон'югату в лунки. Залиште одну порожню лунку для 
бланка субстрату. 
6. Накрийте планшет із  фольгою для покриття та інкубуйте при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. 
7. Опорожнити лунки планшета (видалити або аспірувати) та додайте 300 мкл розбавленого промивного 
розчину. Цю процедуру повторюють повністю тричі. Залишки промивного буферу потім видаляють шляхом 
м’якого постукування  мікропланшету на тканині  . 
8. Піпетувати  100 мкл кожного готового до використання субстрату в лунки. На цей раз також порожню бланк 
субстрату піпетувати. 
9. Накрийте планшет із фольгою для покриття та інкубуйте при кімнатній температурі протягом 20 хвилин у 
темряві (наприклад, у ящику) . 
10. Для припинення реакції субстрату, прокапати 100 мкл кожного готового до використання стоп - розчину  в 
лунки. Прокапати також порожню субстрату бланка. 
11. Після ретельного змішування та протирання дна планшету виконайте читання абсорбції при 450 нм 
(рекомендована референтна довжина  хвилі 620 нм). Колір стабільний щонайменше протягом 60 хвилин.  
 
9. Оцінка 
Приклад 

 ОГ значення 
Негативний контроль 0,049 
Пороговий стандарт 0,507 
Слабо позитивний контроль 0,998 
Позитивний контроль 1,756 

Вищенаведена таблиця містить лише приклад, який був досягнутий при довільній температурі і умовах 
довкілля. Описані дані, отже, не мають контрольних значень, які повинні бути знайдені в інших лабораторіях 
таким самим шляхом.  
9.1.Якісне оцінювання. 
 Розрахункове поглинання для сироватки пацієнта, як зазначено вище, порівнюється з значенням для 
порогового стандарту . Якщо значення вибірки вище, то є позитивний результат. Для значення нижче 
порогового стандарту є негативний результат. Здається, розумно визначити діапазон +/- 20% навколо 
порогового значення  як сірої зони. У такому випадку рекомендується повторення аналізу з тією ж сироваткою 
або з новим зразком того самого пацієнта, взятого через 2-4 тижні. Обидва зразки повинні вимірюватися 
одночасно в одному прогоні. 
 Позитивний контроль повинен показати принаймні подвійне поглинання у порівнянні з пороговим 
стандартом. 
9.2. Кількісна оцінка. 
 Готові до застосування стандарти та  контролі поліовірусу IgG ІФА визначаються та виражаються у довільних 
одиницях (од / мл). Це дає точне та відтворюване кількісне оцінювання. Внаслідок цього для даного пацієнта 
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додатковий контроль стає можливим. Значення контролів та стандартів в одиницях надруковані на позначках 
флаконів. 
 Для кількісної оцінки абсорбції стандартів та контролів графічно намальовано точка-до-точки навпроти їх 
концентрації. З отриманої референтної кривої значення концентрації для кожного зразка пацієнта можуть 
потім бути витягнуті по відношенню до їх абсорбції. Також можна використовувати автоматичні комп'ютерні 
програми. Оскільки крива відповідності точка-до -точки повинна бути обрана.  
Стандарт В зі своєю концентрацією 10 од / мл служить пороговим стандартом . Аналогічно до якісної оцінки, 
діапазон +/- 20% навколо порогового визначається як сіра зона. Таким чином, результати між 8 і 12 од / мл 
повідомляються як пограничні. 
 
 10. Характеристики аналізу  

Поліомеліт ІФА IgG 
Точність в аналізі 7,4% 
Точність між аналізами 8,8% 
Точність між партіями 3,0-14,1% 
Аналітична чутливість 1,8 од/мл 
Відновлення 82-86% 
Лінійність 71-117% 
Перехресна 
реактивність 

Немає перехресної реактивності до кашлюку, дифтерії,кору, паротиту та 
правцю. 

Вплив Ніякого впливу до білірубіну до 0,3 мг / мл, гемоглобіну до 8,0 мг / мл і 
тригліцеридів до 5,0 мг / мл 

Клінічна специфічність 100% 
Клінічна чутливість 98,4% 
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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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