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1. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗГАЧЕННЯМ 
Імуноферментний аналіз (стріпи мікропланшета) для якісного та кількісного визначення антитіл IgМ проти 
єрсинії кишкової в сироватці та плазмі людини. 
 
2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ І ПОЯСНЕННЯ 
Патогенні мікроби Yersinia pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica та Y. ruckeri належать до роду Ієрсінія 
як член сімейства ентеробактерій. Всі види медичного значення зустрічаються факультативно всередині 
клітин, що призводить до характерного запалення лімфатичної тканини в перебігу хвороби. Ієрсінія кишкова 
підхоплюється перорально, а симптоми у пацієнта термінальний ілеїт, а також діарея. Важко зробити 
відокремлення від апендициту шляхом диференціальної діагностики. В перебігу загальмованої імунологічної 
реакції, позакишкових проявів, таких як вузликова еритема, увеїт, і артрит можуть з’явитися. Стверджувалося, 
що фон реактивного артриту, спричинений Ієрсінією полягає в локальному синтезі антитіл у суглобах 
(синовіальна рідина). 
Ієрсінію можна охарактеризувати без проблем стандартизованими бактеріальними тестами, після виділення в 
чистоті культури. Після хвороби людини виявляються передусім серотипи O3, O8 та O9. Перехресні реакції на 
бруцелу описані і повинні враховуватися диференційним діагнозом. Класичний метод серологічного 
виявлення завжди був тестом Widal. Ще більш популярними є такі методи HAT, тест на KBR, а також ІФА. 
Імуноферментний аналіз характеризується з одного боку високою чутливістю, але також можливістю 
диференціювати антитіла IgG та IgA / IgM.  
Класи імуноглобуліну IgA та IgM слід називати критерієм інтерпретації активного процесу, коли підозра на 
артритне захворювання. Тому що існує також імунологічна схожість з 
тиреотропіновим рецептором, тест також може бути використаний для підтвердження аутоімунної хвороби 
Грейвса '. Як підтверджуючий тест з можливістю ідентифікації окремих бактеріальних білків 
що стосується виключення перехресної активності, метод Вестерн Блот виявився успішним. 
 
3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 
Аналіз імуноферментних сполук на твердій фазі (ІФА) на основі сендвіч-принципу. Лунки 
покриті антигеном. Специфічні антитіла зразка, що зв'язуються з лунками, покритими антигеном, виявляються 
за допомогою антитіла кон'югованого вторинного ферменту (E-Ab), специфічного для  IgМ людини. Після 
реакції субстрату інтенсивність розробленого кольору пропорційна кількості виявлених IgМ - антитіл. 
Результати зразків можна визначити безпосередньо, використовуючи стандартну криву. 
 
4. Попередження та запобіжні заходи 
1. Тільки для in vitro діагностики. Тільки для професійного використання. 
2. Перш ніж почати аналіз, повністю та уважно прочитайте інструкцію. Використовуйте дійсну версію 
інструкції, вкладену в  упаковку, що постачається в наборі. Будьте впевнені, що все зрозуміло. 
3. У разі серйозного пошкодження пакета набору, будь-ласка, зверніться до IBL або у Вашого постачальника у 
письмовій формі через тиждень після отримання набору. Не використовуйте пошкоджені компоненти в  
прогонах аналізу, але зберігайте їх до вирішення питань, пов'язаних зі скаргами. 
4. Дотримуйтесь номера партії та терміну придатності. Не змішуйте реагенти різних партій. Не використовуйте 
реагенти, що втратили чинність. 
5. Дотримуйтесь належної лабораторної практики та правил безпеки. Носіть лабораторні пальто, одноразові 
рукавички з латексу та захисні окуляри, де це необхідно. 
6. Реагенти цього набору, що містять небезпечні речовини, можуть викликати подразнення очей та шкіри. 
Дивіться МАТЕРІАЛИ НАДАНІ та етикетки для деталей. Дані щодо безпеки матеріалів для цього продукту 
доступні на сторінці IBL Home або на запит безпосередньо від IBL. 
7. Хімічні речовини та підготовлені або використані реагенти повинні поводитися з небезпечними відходами 
відповідно до національних вказівок чи правил щодо біологічної небезпеки та техніки безпеки. 
8. Персонал з прибирання повинен керуватися професіональними 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 в якості консервантів азид натрію (NaN3). У разі контакту з очима або шкірою 
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промийте негайно з водою. NaN3 може вступати в реакцію зі свинцевими та мідними водопроводами, 
утворюючи азиди вибухонебезпечних металів. 
Утилізуючи реактиви, змийте великим об'ємом води, щоб уникнути накопичення азиду. 
11. Усі реагенти цього набору, що містять людську сироватку або плазму, були протестовані і виявлені 
негативними анти-ВІЛ I / II, HBsAg та анти-HCV. Однак присутність тих чи інших інфекційних агентів бути не 
може виключено абсолютно. З цієї причини реагенти слід розглядати як потенційну біологічну небезпеку під 
час використання та для використання. 
 
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 та стабільність зразків та підготовлених 
реагентів зазначено у відповідній главі. 
Незакриті реагенти стабільні до зазначеного терміну придатності. Набір стабільний до 3 місяців після 
першого відкриття, коли мікропланшет упакований у щільно закритий пакет, пляшки закриваються своїми 
гвинтовими ковпачками і набір зберігається при температурі 2-8 ° C. 
 
6. ЗАБІР ЗРАЗКІВ ТА ЗБЕРІГАННЯ 
Сироватка, плазма (EДТА, гепарін) 
Слід дотримуватися звичайних запобіжних заходів щодо венепункції. Важливо зберегти цілісність 
хімічної речовини  зразка крові з моменту її забору до моменту її аналізу. Не використовуйте грубо 
гемолітичні, жовтяничні або грубо ліпемічні зразки. Зразки, що виявляються мутними, слід 
центрифугувати раніше аналізування на видалення будь-якого твердого матеріалу 
Зберігання 2-8 °C -20 °C Тримайте подалі від тепла чи прямих 

сонячних променів. Уникайте повторних 
циклів заморожування-відтавання. 

Стабільність 7 днів  7 днів 
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7. МАТЕРІАЛИ НАДАНІ 
Кількість Символ Компонент 

1х12х8 МТР Мікропланшет. 
Розбірні стріпи. Покриті специфічним антигеном 

1х15 мл ENZCONJ IgМ Ферментний кон'югат IgМ 
Червоного кольору. Готовий до використання. 
Містить: анти-людський IgМ, кон'югований з 
пероксидазою(кролік),  буфер, що містить білок, 
0,01% метилізотіазолінон, 0,01% 
бромнітродіоксан і 
5 мг / л ProClin 

1х4х2 мл CAL A-D Стандарт A-D 
1; 10; 30; 110 Од / мл Готовий до використання. 
Стандарт A = Негативний контроль  
Стандарт B = пороговий контроль 
Стандарт C = Слабо позитивний контроль 
 Стандарт D = Позитивний контроль 
Містить: людська сироватка з антитілами IgМ 
проти Ієрсінія, PBS 0,01% метилізотіазолінону та 
0,01% бромнітродіоксан 

1х60мл DILBUF Буфер для розведення 
Готовий до використання. Містить: буфер PBS, 
BSA, <0,1% NaN3 
 

1х60мл WASHBUF CONC Буфер для промивання, концентрат (10 х) 
Містить: PBS буфер, Tween 20. 
 

1х15 мл TMB SUBS ТМБ - субстрат 
Готовий до використання. Містить: TMБ 
 

1х15 мл TMB STOP TMБ Стоп розчин 
Готовий до використання. 0,5 М H2SO4. 
 

2х FOIL Клейка фольга 
Для покриття мікропланшету під час інкубації 
 

1х BAG Пластиковий пакет 
багаторазового використання. Для сухого 
зберігання не використовуваних стріпів. 
 

 
8. ПОТРІБНІ МАТЕРІАЛИ,  НЕ НАДАНІ 
1. РФ - абсорбент (можна замовити окремо від IBL під REF KIRF561). 
2. Мікропіпетки (мультиплетний Еппендорф або подібні пристрої, <3% CV). Обсяги: 5; 50; 100; 500 мкл 
3. Калібровані міри 
4. Пробірки (1 мл) для розведення зразків 
5. 8-канальна мікропіпетка з резервуарами реагенту 
6. Промивна пляшка, автоматизована або напівавтоматизована система промивки мікропланшетів 
7. Рідер мікропланшетів, здатний зчитувати поглинання при 450 нм (референтна довжина хвилі 600-650 нм) 
8. Бідистільована або дейонізована вода 
9. Паперові рушники, наконечники для піпеток та таймер 
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9. ПРИМІТКИ ПРОЦЕДУРА 
1. Будь-яке неправильне поводження зі зразками або модифікація процедури випробування може вплинути 
на результати. Вказані обсяги піпетування, час інкубації, температура та етапи попередньої обробки 
виконуються строго згідно з інструкцією. Використовуйте тільки калібровані піпетки та пристрої. 
2. Після того, як тест розпочато, всі етапи повинні бути виконані без перерви. Переконайтесь, що 
необхідні реагенти, матеріали та пристрої готуються у відповідний час. Дозволити всім реагентам 
і зразкам досягти кімнатної температури (18-25 ° С) і обережно розкручують кожен флакон з рідким реагентом 
і зразок перед використанням. Змішуйте реагенти без піноутворення. 
3. Уникайте забруднення реагентів, піпеток та лунок / пробірок. Використовуйте нові одноразові пластикові 
наконечники для піпеток для кожного компоненту і зразка. Не міняйте ковпачки. Завжди закривайте флакони, 
які не використовуються. Не використовуйте повторно лунки / пробірки або реагенти. 
4. Використовуйте схему піпетування, щоб перевірити відповідний макет пластини. 
5. Час інкубації впливає на результати. Усі лунки повинні оброблятися в одному порядку та часовій 
послідовності. Рекомендується використовувати 8-канальну мікропіпетку для піпетування розчинів у всіх 
лунках. 
6. Важливе промивання мікропланшетів. Неправильно промиті лунки дадуть помилкові результати. 
Рекомендується використовувати багатоканальну піпетку або автоматичну систему миття планшетів. Не 
давати лункам висохнути між інкубаціями. Не дряпайте покриті лунки під час промивання та аспірації. 
Промийте та наповніть усі реактиви обережно. Під час полоскання 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 слід негайно повернути в повторно закритий пакет, включаючи 
осушувач. 
 
10. ІНСТРУКЦІЇ З  ПОПЕРЕДНЬОГО НАЛАШТУВАННЯ 
Щоб уникнути втручання специфічних IgG та ревматоїдних факторів, слід обробляти сироватки пацієнта з РФ-
абсорбентом (REF KIRF561). 
10.1. Підготовка компонентів 
Вміст набору для 96 визначень можна розділити на 3 окремих прогони. 
Наведені нижче обсяги  для одного прогону з 4 стріпами (32 визначення).  
Розвести/ 
розчинити 

компонент  розчинник розведення Примітки Зберігайте Стабільність 

20 мл WASHBUF 
CONC 

180 мл Бідистильо 
вана вода 

1:10 Нагрійте при 
37 ° С до 
розчинення 
кристалів, 
якщо це 
необхідно. 
Енергійно 
перемішайте. 

2-8 °C 8 тижнів 

1 мл РФ-
абсорбент 

20 мл DILBUF 1:21 Інкубувати ≥ 
1 хв 

2-8 °C 8 тижнів 

 
10.2. Розведення зразків 
зразок До розведення з співвідношення зауваження 
Сироватка/плазма В цілому DILBUF+(+ RF-

Absorbent) 
1:101 Наприклад,  5 

мкл+500 мкл 
DILBUF 

Зразки, що містять концентрації, що перевищують найвищу норму, повинні бути розведені далі. 
Зразки з РФ-абсорбентом: не інкубувати> 20 хв, щоб уникнути адсорбції специфічних антитіл. 
Попередньо оброблені зразки можуть бути мутними. 
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11. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 
1. Прокапати 100 мкл кожного стандарту і розведений зразок у відповідні лунки мікропланшету. У якісному 
аналізі використовується лише стандарт B. 
2. Покрийте пластину з клейкою фольгою. Інкубують 60 хв при 18-25 ° С. 
3. Зніміть клейку фольгу. Видаліть інкубаційний розчин. Промийте пластину 3 x 300 мкл розведеного 
промивного буферу. Видаліть зайвий розчин, натиснувши перевернутим планшетом на паперовий рушник. 
4. Піпетуйте 100 мкл кон'югату ферменту в кожну лунку. 
5. Накрийте пластину новою клейкою фольгою. Інкубують 30 хв при 18-25 ° С. 
6. Зняти клейку фольгу. Видаліть інкубаційний розчин. Промийте планшет 3 x 300 мкл розведеного 
промивного буферу . Видаліть зайвий розчин, натиснувши перевернутим мікропланшетом на паперовий 
рушник. 
7. Для додавання субстрату та стоп-розчину використовуйте, якщо є, 8-канальну мікропіпетку. Піпетування 
слід проводити в однакові проміжки часу для субстрату та стоп розчину. Використовуйте позитивне зміщення 
та уникнення утворення бульбашок повітря. 
8. Піпетуйте 100 мкл розчину субстрату TMБ в кожну лунку. 
9. Інкубуйте 20 хв при 18-25 ° С у темряві (без клейкої фольги). 
10. Зупиніть реакцію субстрату, додавши 100 мкл стоп-розчину TMБ в кожну лунку. Коротко перемішайте 
вміст, обережно струшуючи мікропланшет. Колір змінюється від синього до жовтого. 
11. Виміряйте оптичну густину фотометром при 450 нм (довжина опорної хвилі: 600-650 нм) в межах 
60 хв після піпетування стоп-розчину. 
 
12. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ  
Результати аналізу дійсні лише в тому випадку, якщо тест проводився згідно з інструкціями. Більше того, 
користувачі повинні суворо дотримуватися правил НЛП (належної лабораторної практики ) або порівняних 
стандартів / законів. Користувач та / або лабораторія повинна мати валідовану систему для діагностики 
відповідно до НЛП. Всі стандарти / контролі повинні знаходитися в межах прийнятного діапазону, як 
зазначено в сертифікаті  КЯ. Якщо критерії не виконані, то 
виконання не є дійсним і його слід повторити. Кожна лабораторія повинна використовувати відомі зразки в 
якості подальшого контролю. Рекомендується брати участь у відповідних випробуваннях з оцінки якості. 
У разі будь-якого відхилення слід підтвердити наступні технічні питання: терміни придатності (підготовлених) 
реагентів, умови зберігання, піпетки, пристрої, умови інкубації та способи промивання. 
 
13. ОБЧИСЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
Оцінювання тесту може виконуватися як кількісно, так і якісно. 
 
13.1. Якісна оцінка 
Порогове значення задається оптичною густиною (OГ) стандарту B (стандарт пороговий). Пороговий індекс (ІП) 
обчислюється із середньої оптичної густини вибірки та порогової величини. Якщо оптична густина  зразків 
знаходиться в межах 20% навколо  порогового значення  (сіра зона), зразок повинен враховуватися як 
граничний. Зразки з більш високими ОГ позитивні, проби з нижчими ОГ негативні. 
Для кількісного визначення  пороговий індекс (IП) зразків формується наступним чином: 
ІП = ОГ зразка/OГ стандарт B 
 
13.2. Кількісна оцінка 
Отримані ОГ стандартів (вісь y, лінійна) наносяться на основі їх концентрації (вісь x, логарифмічна) 
або на напівлогарифмічному графічному папері, або за допомогою автоматизованого методу. Гарне 
пристосування забезпечується кубічним сплайн або кривою точка до точки, оскільки ці методи дають 
найбільшу точність при обчисленні даних. 
Для обчислення стандартної кривої застосуйте кожен сигнал стандартів (у випадку явних відхилень даних 
одного з двох повторень від очікуваного дозволити використовувати більш акуратне значення ). Концентрацію 
зразків можна прочитати безпосередньо зі стандартної кривої. 
Початкове розведення було враховано під час читання результатів на графіку. Результати 
зразків більш високого попереднього розведення повинні бути помножені на коефіцієнт розведення. 
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Зразки, що показують концентрації вище найвищого стандарту, повинні бути розведені, як описано в 
ІНСТРУКЦІЇ З ПОПЕРЕДНЬОГО НАЛАШТУВАННЯ. 
Типова калібрувальна крива 
(Приклад. Не використовувати для обчислення!) 
Стандарт Од/мл ОГ середнє 
A 1 0.016 
B 10 0.649 
C 30 1,057 
D 110 2,489 

 
 
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 од/мл негативний 
0,8-1,2 од/мл сумнівний 

 1,2 од/мл позитивний 
Самі результати бути не повинні єдиною причиною будь-яких  терапевтичних 
наслідків. Вони повинні бути співвіднесені з іншими клінічними спостереженнями та діагностичними тестами. 
 
15. ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
У внутрішньому дослідженні, мабуть, здорові суб'єкти показали такі результати: 
Ig ізотип кількість інтерпретація 

позитивна сумнівна негативна 
ІgМ 56 0% 0% 100% 
16. ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
Збір та зберігання зразків суттєво впливають на результати випробувань. Див. ЗАБІР ЗРАЗКІВ і  ЗБЕРІГАННЯ для 
деталей. 
Щодо поперечної реактивності, дивіться ВИКОНАННЯ. 
Азид і тимеросал при концентрації> 0,1% втручаються в цей аналіз і можуть призвести до помилкових 
результатів. 
Наступні компоненти крові не мають істотного впливу (+/- 20% від очікуваних) на результати аналізу до 
зазначеної нижче концентрації: 
Гемоглобін 8,0 мг / мл Білірубін 0,3 мг / мл Тригліцерид 5,0 мг / м 
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17. ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 
Точність в аналізі 10,3% 
Точність між аналізами 5,3-10,0% 
Точність між партіями 5,2-13,0% 
Аналітична чутливість 1,02 Од/мл 
Відновлення 74-98% 
Лінійність 66-114 % 
Перехресна реактивність Не було знайдено перехресної реактивності з  

Helicobacter pylori 
Клінічна специфічність 92% 
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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