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ПЕРЕДБАЧУВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

Цей мікропланшетний ELISA ( імуноферментний аналіз) набір призначений для кількісного та 

якісного виявлення антигену Helicobacter pylori у фекаліях. Аналіз є корисним інструментом для 

виявлення активної інфекції H. pylori. 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ФІЗІОЛОГІЇ 

Х.пілорі (раніше відомий як Campylobacter pyloridis) - це бактерія, яка заражає шлунок та 

є поширеною причиною виразкової хвороби. H. pylori бактерії можуть бути передані від людини до 

людини через прямий контакт з слиною, блювотою чи фекальною речовиною. H. pylori також може 

поширюватися через забруднену їжу або воду. 

Інфекція, як правило, набувається в дитинстві. Х.пілорі зазвичай проходить не діагностовано до появи 

симптомів виразкової хвороби. H.пілорі інфекція досить поширена і присутня приблизно у половини 

людей у світі. 

 

ПРИНЦИП АНАЛІЗУ 

Цей "сендвіч" ELISA розроблений, розвинутий та виготовлений для кількісного вимірювання Х.пілорі 

антигену у зразку калу. У дослідженні використовується методика імуноферментного аналізу на базі 

мікропланшету з покриттям високоочищеним анти-Х. Пілорі антитілом  на стінках лунок  . Калібратори 

аналізу і фекальні  зразки додають до лунок мікропланшетів, які були покриті високоочищенним 

моноклональним  Х.пілорі-антитілом на його поверхні. Під час аналізу антиген Х. пілорі буде 

зв'язаний з антитілом з покриття мікропланшету після інкубаційного періоду. Незв'язаний матеріал 

змивається та інше HRP-кон'югуване  моноклональне антитіло, яке специфічно визнає білок Х.пілорі 

додається для подальшої імунореакції. Після інкубаційного періоду імунокомплекс "Х. пілорі Антитіло  

- антиген Х. Пілорі - HRP-кон'югований анти-Х.пілорі мічене антитіло "утворюється, якщо в 

досліджуваному зразку присутній антиген Х.пілорі. 

Незав'язані мічені антитіла та інші білки в буферній матриці видаляються при подальшому кроку 

промивання. HRP кон'юговане мічене антитіло, зв'язане з лункою, і потім інкубоване з розчином 

субстрату в призупиненій реакції,  потім вимірюється в спектрофотометричному рідері 

мікропланшетів. Ензиматична активність міченого антитіла, зв'язаного з білками Х.пілорі, захопленого 

на стінку кожної лунки мікропланшета, прямо пропорційна кількості рівня антигену Х.пілорі  у 

кожному досліджуваному зразку. 

 

РЕАГЕНТИ: підготовка та зберігання 

Цей тестовий набір слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С після отримання. Термін придатності 

набору зазначено на етикетці на  упаковці набору.  Усі компоненти стабільні до закінчення терміну 

придатності. 

Перед використанням дозволити всім реагентам досягти до кімнатної температури. 

Реагенти з різних номерів набору партії не повинні об'єднуватися або змінюватися. 

1. Мікропланшет MTP 

Один мікропланшет з 8 х 12 стріпами (загалом 96 лунок), покритий високо очищеним антитілом Х. 

пілорі. Планшет закріплений і запечатаний у пакеті з фольги з осушувачем. Цей реагент слід зберігати 

при температурі від 2 до 8 ° С та стабільний до дати закінчення терміну придатності набору. 

2. Ензим кон'югат ENZCONJ 

Один флакон містить 12 мл готового до використання хрону пероксидази (HRP) -кон'югованого 

моноклонального Х пілорі антитіла в стабілізованій білковій матриці. Цей реагент слід зберігати при 

температурі 2 - 8 ° С та стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці 

набору. 



3. TMБ розчин субстрату TMB SUBS 

Одна пляшка містить 12 мл тетраметілбензидіну (ТМБ) з перекисом водню. Цей реагент повинен 

зберігатись при температурі від 2 до 8 ° С і стабільний до дати закінчення терміну придатності , 

зазначеного на упаковці набору. 

4. TMБ стоп розчин TMB STOP 

Одна пляшка містить 12 мл 0,5 М сірчаної кислоти. Цей реагент слід зберігати при температурі від 2 

до 8 ° С або в приміщенні  і стабільний до закінчення терміну придатності , зазначеному на упаковці 

набору. 

5. Калібратор рівня 6 CAL 

Один флакон, що містить 1,5 мл калібратора антигену Х.пілорі рівня 6. Цей калібратор знаходиться у 

рідкій бичачій сироватковій альбуміновій матриці з консервантами ртуті та азиду натрію. Зверніться 

до флаконів для точної концентрації. Цей реагент слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С та 

стабільний до закінчення терміну придатності набору, -20 ° C для тривалого зберігання. 

6. Промивний буфер WASHBUF CONC 

Одна пляшка, що містить 30 мл 30-кратного концентрату. Перед використанням вміст слід розбавити 

870 мл дистильованої води і добре перемішати. Після розведення це дає робочий промивний розчин, 

що містить поверхнево-активну речовину в фосфатно-буферному сольовому розчині з неазидним та 

не-ртутним консервантом.  

Розбавлений промивний буфер повинен зберігатись при кімнатній температурі і стабільний до дати 

закінчення терміну придатності на упаковці  набору. 

 

7. Буфер аналізу ASSAYBUF  CONC 

Одна пляшка, що містить 30 мл 4-кратної концентрованої буферної матриці з білковими 

стабілізаторами та консервантом. Цей реагент слід зберігати при температурі від 2 до 8 ° С і 

стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці набору. Перед 

використанням концентрований буфер потрібно розвести 90 мл демінералізованої води та змішати 

лунки. Після розбавлення це дає як 1x буфер для аналізу, який служить як калібратор рівня 1, а також 

як розчинник зразка пацієнта, що містить поверхнево-активну речовину в фосфатно-буферному 

фізіологічному розчині з не азидним консервантом. Розбавлений реагент зберігається при 

температурі від 2 до 8 ° С і стабільний до терміну придатності, зазначеному на упаковці  набору. 

 

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 

Реагенти повинні використовуватися в лабораторії та призначені лише для професійного 

використання. Матеріали, отримані для реагентів, що містять бичачий сироватковий альбумін  , були 

отримані в прилеглих 48 Сполучених Штатах і отримані тільки від здорових донорських тварин, що 

перебувають під ветеринарним наглядом і виявляються вільними від заразних захворювань. Носити 

під час виконання цього аналізу рукавички і обробляти ці реагенти як потенційно інфекційні. Уникати 

контакт з реагентами, що містять ТМБ, перекис водню або сірчану кислоту. ТМБ може спричинити 

подразнення шкіри і слизових оболонок і викликати алергічну реакцію шкіри. ТМБ - це підозрюваний 

канцероген. Сірчана кислота може викликати сильне роздратування при контакті з шкірою. Не 

попадати в очі, на шкіру, або на одяг. Не вживати і ні вдихати. При контакті, промийте великою 

кількістю води протягом щонайменше 15 хвилин. Використовуйте належну лабораторну практику. 

 

МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ ПОСТАЧАЮТЬСЯ 

1. Прецизійні одноканальні піпетки, здатні розподіляти 10 мкл, 50 мкл, 100 мкл і 1000 мкл і т.д. 

2. Повторний дозатор, придатний для доставки 100 мкл. 

3. Одноразові наконечники для піпетки, придатні для  розподілу обсягів. 



4. Одноразові скляні або пластикові  пробірки розміром 12 x 75 мм або 13 x 100. 

5. Одноразові пластикові флакони 1000 мл з ковпачком. 

6. Алюмінієва фольга. 

7. Деіонізована або дистильована вода. 

8. Пластикова лунка мікропланшету , покрита поліетиленовою плівкою. 

9. Багатоканальна промивна пляшка ELISA або автоматична (напівавтоматична) система промивання. 

10. Спектрофотометричний рідер мікропланшет, здатний читати абсорбцію при 450/620 нм. 

 

ЗАБІР І ЗБЕРІГАННЯ ЗРАЗКІВ 

Свіжий фекальний зразок повинен бути зібраний у контейнер зі збору зразків калу. Потрібно зібрати  

мінімум 1-2 мл рідкого зразка калу або 1-2 г твердих зразків. Зібраний фекальний зразок повинен 

бути транспортований в лабораторію у замороженому стані (-20 ° С). Якщо зразок калу збирається та 

аналізується в той же день, дозволяється зберігати при 2-8 ° С. 

 

ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ 

1. Підготовка реагенту 

1. Перед використанням всі реагенти довести до кімнатної температури. Реагенти з різних партій 

номерів не слід об'єднувати або взаємозаміняти. 

2. Концентрований ASSAYBUF  повинен бути розбавлений робочим розчином перед 

використанням. 

Будь ласка, дивіться розділ РЕАГЕНТИ для деталей. 

3. Концентрований WASHBUF повинен бути розведений до робочого розчину перед використанням. 

Будь ласка, дивіться розділ РЕАГЕНТИ для деталей. 

4. Підготувати 1: 3 серійно розбавлених калібраторів, використовуючи калібратор рівня 6 CAL і 1 х 

буфер  аналізу як розчинний буфер. Зберігайте при температурі від 2 до 8 ºC, -20 ºC для тривалого 

зберігання. Уникайте циклу заморожування більше 3-х разів. 

калібратор Обсяг калібратора Обсяг  1х буфер аналізу 

КАЛ 6 КАЛІБРАТОР рівень 6  - 

КАЛ 5 0,5 мл КАЛ 6 1 мл 

КАЛ 4 0,5 мл КАЛ 5 1 мл 

КАЛ 3 0,5 мл КАЛ 4 1 мл 

КАЛ 2 0,5 мл КАЛ 3 1 мл 

КАЛ 1 1х буфер аналізу - 

 
2. Підготовка зразка пацієнта 
2.1 Для ручної процедури зважування тільки: 
1. Позначте пробірку (12x75 мм) або 4 мл пластиковий флакон. 
2. При твердих зразках стула візьміть або зважуйте еквівалентну кількість (приблизно 40мг, розмір як 
зерно рису) за допомогою шпателя або одноразової інокуляційної петлі. Відкласти тверді зразки 
стула з 1 мл 1x буфер для аналізу і добре перемішати у вихровим міксері (розбавлення зразка 1:24). 
3. Центрифугувати розбавлені проби калу при швидкості 3000 об / хв (800-1500 г) протягом 5-10 
хвилин. Супернатант можуть бути безпосередньо використаний в аналізі. Як альтернатива 
центрифугування, нехай розбавлені зразки стоять і осаджуються протягом  30 хвилин і дають чистий 
супернатант для аналізу. 
Примітка. Якщо процедура аналізу виконується автоматизованою системою ELISA, супернатант 
повинен бути без частинок шляхом центрифугування зразка. 
4. Цей зразок може зберігатись при температурі від 2 до 8 ° С до триденного часу та нижче -20 ° С для 
тривалого зберігання. Уникати більш ніж 3x циклів заморожування та розмороження. 
2.2. Використання комплектів колекції зразків фекалій EDI (REF RE58898). 



1. Помітити пробірку для збору фекальних проб 
2. Продовжуйте аналіз, дотримуючись інструкції згідно з інструкцією, вкладеною в пакет набору. 
3. Центрифугувати розбавлені проби калу при швидкості 3000 обертів на хвилину (800 - 1500 г) 
протягом 5-10 хвилин. Як альтернатива центрифугування, нехай розбавлені зразки стоять і 
осаджуються впродовж 30 хвилин і дають чистий супернатант для аналізу. 
Примітка. Якщо процедура тестування виконується автоматизованою системою ELISA, супернатант 
повинен бути без частинок шляхом центрифугування зразка. 
4. Цей зразок може зберігатись у 2 при 2-8 ° С до 3 днів і нижче -20 ° С для тривалого зберігання. 
Уникати більш ніж 3x циклів заморожування та розмороження. 
2.2. Використання комплектів колекції зразків фекалій EDI (REF RE58898). 
1. Помітити пробірку для збору фекальних проб 
2. Продовжуйте аналіз, дотримуючись інструкції згідно з інструкцією, вкладеною в пакет набору. 
3. Центрифугувати розбавлені проби калу при швидкості 3000 обертів на хвилину (800 - 1500 г) 
протягом 5-10 хвилин. Як альтернатива центрифугування, нехай розбавлені зразки стоять і 
осаджуються впродовж 30 хвилин і дають чистий супернатант для аналізу. 
Примітка. Якщо процедура тестування виконується автоматизованою системою ELISA, супернатант 
повинен бути без частинок шляхом центрифугування зразка. 
4. Цей зразок може зберігатися при температурі від 2 до 8 ° С до трьох (3) днів і нижче -20 ° С для 
тривалого зберігання. Уникати більш ніж 3x циклів заморожування та розморожування. 
 
3. Процедура аналізу 
1. Розмістіть достатню кількість анти-Н. Пілорі  моноклональними  антитілами покритих стріпів 
мікропланшета, в рамці. 
2. Конфігурація аналізу 

Ряд Стріп 1 Стріп 2 Стріп 3 

A Кал 1 Кал 5 Зразок 3 

B Кал 1 Кал 5 Зразок 3 

C Кал 2 Кал 6 Зразок 4 

D Кал 2 Кал 6 Зразок 4 

E Кал 3 Зразок 1 Зразок 5 

F Кал 3 Зразок 1 Зразок 5 

G Кал 4 Зразок 2 Зразок 6 

H Кал 4 Зразок 2 Зразок 6 

 
 
Альтернативна процедура (якісне вимірювання): 
Якщо бажано якісне вимірювання,використовуйте калібратор рівня 6 як позитивний контрольний КАЛ 
= ПОЗ Контроль 
і розбавлений  буфер аналізу  як негативний контроль ASSAYBUF =Негативний контроль. 

ряд Стріп1 Стріп2 Стріп3 

A Негативний  контроль Зразок 3 Зразок 7 

B Негативний  контроль Зразок 3 Зразок 7 

C Позитивний контроль Зразок 4 Зразок 8 

D Позитивний контроль Зразок 4 Зразок 8 

E Зразок 1 Зразок 5 Зразок 9 

F Зразок 1 Зразок 5 Зразок 9 

G Зразок 2 Зразок 6 Зразок 10 

H Зразок 2 Зразок 6 Зразок 10 

 
3. Додайте 100 мкл калібраторів і розведених зразків калу  пацієнта в кожну призначену мікролунку. 
Покрийте планшет за допомогою герметичної плити та алюмінієвої фольги, щоб уникнути впливу 
світла. Змішайте , м'яко постукуючи планшетом. 
4. Інкубуйте планшет при кімнатній температурі протягом 1 години 
5. Зніміть герметичнее покриття. Аспыруйте вміст кожної лунки. Промити кожну лунку 5 разів шляхом 
дозування 350 мкл робочого розчину в кожну лунку, а потім повністю аспируйте вміст. 



Крім того, може бути використана автоматичний вошер для мікропланшет. 
6. До кожної з лунок додайте 100 мкл готового до використання ферментного кон'югату. 
7. Закрийте пластину за допомогою однієї пластини, а також алюмінієвою фольгою, щоб уникнути 
впливу світла. Змішайте, обережно постукуючи планшетом. 
8. Інкубуйте пластину при кімнатній температурі протягом 30 хвилин. 
9. Зніміть герметичне покриття. Аспіруйте вміст кожної лунки. Промити кожнулунку 5 разів шляхом 
дозування 350 мкл робочого розчину в кожну лунку, а потім повністю аспіруйте вміст. 
Крім того, може бути використана автоматичний вошер для мікропланшетів. 
10. В кожну лунку додають 100 мкл субстрату TMБ. 
11. Покрийте планшет новою герметичною пластиною, а також алюмінієвою фольгою, щоб уникнути 
впливу світла. 
12. Інкубуйте пластину при кімнатній температурі протягом 20 хвилин 
13. Зніміть алюмінієву фольгу та герметичне покриття. Додайте 100 мкл TMБ стоп-розчину в кожну з 
лунок.Змішайте обережно. 
14. Прочитайте абсорбцію при 450 нм з еталонним фільтром на 620 нм або 650 нм. 
 
ПРОЦЕДУРНІ ПРИМІТКИ 
1. Рекомендується аналізувати всі калібратори та невідомі зразки у двох примірниках. Середня 
абсорбція , зчитана кожного дубліката повинна використовуватися для обробкиданих та розрахунку 
результатів. 
2. Зберігайте світлочутливі реагенти в оригінальних пляшках з бурштину. 
3. Зберігайте будь-які невикористовувані стріпи, покриті антитілом, в пакетах, які замикаються  
блискавкою з фольги, з осушувачем для захисту від вологи. 
4. Обережна техніка та використання належним чином відкаліброваних  пристроїв для прокапування 
необхідні для забезпечення відтворюваності тесту. 
5. Час інкубації або інші температури, ніж зазначені в цій вставці, можуть вплинути на результати. 
6. Усі реагенти слід обережно і ретельно змішувати до використання. Уникайте спінювання. 
 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

Кількісне вимірювання: 

1. Обчислити середню абсорбцію для кожної пари дублікатів результатів аналізу. 

2. Відніміть середню абсорбцію калібратора 1 (0 нг / мл) від середньої абсорбції всіх 

інших показань для отримання скоригованого поглинання. 

3. Крива калібратора породжується поправленою абсорбцією всіх рівнів калібратора на ординаті 

проти концентрації калібратора на абсцисі, використовуючи точка-точка або логарифмічний папір. 

Відповідні допоміжні комп’ютерні  програми для обробкиданих можуть також використовуватися для 

розрахунку результатів. 

Концентрації H. Pylori для невідомих проб читаються безпосередньо з калібрувальної кривої з 

використанням їх відповідної корегованої абсорбції. 

Якісні вимірювання візуально: 

1. Позитивний або реактивний: будь-яка лунка зразка, яка, очевидно, більш жовта, ніж лунка 

негативного контролю. 

2. Негативний або не реактивний: будь-яка лунка зразка, яка, безумовно, більше жовта, ніж лунка 

негативного контролю 

добре. 

Примітка. Негативний контроль, як і деякі зразки пацієнтів, може мати невеликий жовтий колір. 

Лунка зразка  повинна бути, очевидно, темніша або більш жовта, ніж лунка негативного контролю, 

коли вона інтерпретується як позитивний результат. 

Якісне вимірювання ELISA рідер: 

1. Обчислити середню абсорбцію для кожної пари дублікатів результатів аналізу. 

2. Обчислити порогове значення 



Позитивний порогове значення і негативне порогове значення встановлюються за допомогою 

наступної формули. 

Позитивне порогове значення = 1,1 х (середнє затухання негативного контролю + 0,10) 

Негативне порогове значення = 0,9 х (середнє затухання негативного контролю + 0,10) 

3. Інтерпретувати результати тесту 

o Позитивний: затухання зразка пацієнта перевищує позитивне порогове значення 

o Негативний: затухання зразка пацієнта менше, ніж негативне порогове значення 

o Сумнівний: затухання зразка пацієнта відбувається між позитивним пороговим значеннямі 

негативним пороговим значенням. 

4. Контроль якості аналізу 

o Позитивний контроль повинен показувати середнє значення OГ, яке перевищує 0,8. 

o Негативний контроль повинен показувати середнє значення OГ, яке не перевищує 0.18 

ПРИКЛАДНІ ДАНИХ ТА КАЛІБРАТОРНА КРИВА 

Кількісне вимірювання: 

Типові дані абсорбціїта отримана калібраторна крива  від FECAL Helicobacter pylori-Antigen ELISA 

представлені. 

Ця крива не повинна використовуватися замість кривої калібратора з кожним аналізом. 

 

лунки ОГ 450/650 нм абсорбція 

зчитування середнє зкориговане 

0 нг/мл 0,011 0,011 0,000 

0,012 

1,9 нг/мл 0,056 0,055 0,044 

0,053 

5,6 нг/мл 0,140 0,142 0,131 

0,144 

16,7 нг/мл 0,407 0,405 0,394 

0,404 

50 нг/мл 1,116 1,065 1,054 

1,014 

150 нг/мл 2,752 2,757 2,746 

2,763 

 

 

Якісне вимірювання : 

 ОГ 450 нм Середня ОГ 450 нм 

Негативний контроль 0,049 
0,050 

0,050 

0 0,044 0,131
0,394

1,054

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0,011 0,055 0,142 0,405 1,065 2,757

Фекальний Хелікобактер пілорі антиген
ELISA



Позитивний контроль 1,332 
1,376 

1,354 

Позитивне порогове=1,1х(0,050+0,10)=0,165 

Негативне порогове= 0,9х(0,050+0,10)=0,135 

 

ОЧІКУВАНI ЗНАЧЕННЯ 

Кількісне вимірювання: 

Стул з 25 нормальних дорослих вимірювали з використанням Фекального Хелікобактер-Пілорі 

антиген  ELISA. Ми  знайшли, що звичайні люди демонструють невиявлений антиген H. pylori у 

екстрагованих зразках калу відповідно до процедури збирання  зразків, вилучення та процедури 

аналізу, описаній в цій вставці. Пропоноване позитивне порогове значення для фекального 

Х. пілорі антиген становить 3 нг / мл. 

Якісне вимірювання: 

Зразки стула з 29 негативних зразків та 17 позитивних зразків були протестовані за допомогою цього 

методу ELISA. 

 

ELISA /зразки позитивні негативні загальні 

позитивні 17 0 17 

негативні 0 29 29 

загальні 17 29 46 

 

Чутливість: 100% (17/17) 

Специфічність: 100% (29/29) 

Точність: 100% (46/46) 

 

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 

(1) Результати, отримані з використанням цього Фекального Хелікобактер-пілорі-антигену ELISA, 

служать лише як корисна допомога для діагноза і не слід трактувати як діагностику саму по собі, не 

приймаючи до уваги  інших клінічних результатів, наприклад,  ендоскоп та біопсію тощо. 

(2) Окремі Х. пілорі негативні результати у нелікованих пацієнтів не виключають інфекцію Х. пілорі. 

(3) Для невідомих значень зразків слід читати безпосередньо з аналізу, який перевищує найвищий 

калібратор, рекомендується виміряти подальший розбавлений зразок для більш точного 

вимірювання. 

(4) Бактеріальне чи грибкове забруднення зразків або реактивів калу, або перехресне забруднення 

між реагентами можуть призвести до помилкових результатів. 

 

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 

Щоб забезпечити правильність результатів, кожний аналіз повинен включати адекватний контроль з 

відомими Х. пілорі рівнями антигену. Ми рекомендуємо, щоб всі аналізи містили власні контролі 

лабораторії. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИКОНАННЯ 

Чутливість 

Чутливість фекального х. пілорі Ag ELISA, як визначено в 95% довірчій межі на 16 дублікатів 

визначення нульового стандарту становить приблизно 0,165 нг / мл. 



Точність 

Точність в аналізі була підтверджена шляхом вимірювання двох зразків в одному аналізі з 12 

повторними визначеннями 

Середнє Х. рілорі значення (нг/мл) CV 
(%) 

13,1 5,4 

1,8 2,8 

 

Точність між аналізами була перевірена шляхом вимірювання двох зразків у двох примірниках у 12 

окремих аналізах. 

Середнє Х. рілорі значення (нг/мл) CV 
(%) 

13,9 5,9 

1,8 5,2 

 

Специфічність 

Аналіз не реагує перехресно на наступні організми: 

Cryptosoridium parvum, Giardia lamblia, ротавірус та аденовірус. 

 

Лінійність 

Зібрано два зразки стільця, розбавлено 1x аналітичним буфером та перевірено. Результати відсотків 

H. Pylori Значення відновлення в пг / мл є наступним: 

розведення Спостерігаєме значення (нг/мл) Відновлення (%) 

А 
1:2 
1:4 

77,4 
38,1 
17,5 

- 
98,4 
90,4 

В 
1:2 
1:4 

24,8 
12,2 
6,3 

- 
98,6 
102,7 

 

Відновлення збагачення 

Два  зразки калу і три калібратори  аналізу (1,9, 16,7 та 50 нг / мл) об'єднували в рівних 

обсягах та аналізували. Результати наступні: 

розведення Спостерігаєме значення (нг/мл) Відновлення (%) 

А нерозведений 
КАЛ 2 (1.9 нг/мл) 
КАЛ 4 (16,7 нг/мл) 
КАЛ 5 (50 нг/мл)  

0,3 
1,1 
7,1 
20,9 

- 
97,2 
84,2 
83,2 

В нерозведений 
КАЛ 2 (1.9 нг/мл) 
КАЛ 4 (16,7 нг/мл) 
КАЛ 5 (50 нг/мл) 

0,3 
1,0 
7,0 
21,0 

- 
93,8 
82,0 
83,1 
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КОРОТКИЙ ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРИ ІФА FECAL H.PYLORI  АНТИГЕН 

(1) Додайте 100 мкл калібраторів, контролів і 100 мкл зразків пацієнтів у призначений мікропланшет. 

(2) Змішати, покрити і інкубувати планшет при кімнатній температурі . Не струшувати протягом 1 

години 

(3) промивають кожну лунку 5 разів. 

(4) Додайте 100 мкл антитіла міченого до призначеного мікропланшету. 

(5) Змішати, покрити і інкубувати планшет при кімнатній температурі . Не струшувати протягом 30 

хвилин. 

(6) Промивайте кожну лунку 5 разів. 

(7) Додайте 100 мкл ELISA HRP субстрату в кожну лунку. 

(8) Накривають та інкубують пластину при кімнатній температурі протягом 20 хвилин. 

(9) Додайте 100 мкл стоп-розчину ELISA в кожну лунку. 

(10) Зчитуємо абсорбцію при OГ 450/620 нм. 


