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КОВІД-19 ІФА IgM+IgA  
COVID‐19 ELISA IgM+IgA  

ПРИЗНАЧЕННЯ:  
МА1032: Непрямий імуноферментний аналіз для визначення антитіл IgM+IgA до SARS-CoV-2 у сироватці/плазмі людини. 96 
тестів. 
ВСТУП: 
SARS-CoV-2 (коронавірус-2 важкого гострого респіраторного синдрому) - це новий збудник, який з’явився в китайській 
провінції Хубей у грудні 2019 року і поширився по всьому світу в наступні місяці, оголошений пандемією в березні 2020 року. 
Коронавіруси мають оболонку, одноланцюгові РНК-віруси. SARS-CoV-2 демонструє велику генетичну гомологію з 
коронавірусами, схожими на SARS-CoV та іншими, подібними до SARS. Хвороба отримала назву COVID-19 і може проходити 
як безсимптомна, легка інфекція верхніх дихальних шляхів або сильна вірусна пневмонія з дихальною недостатністю і навіть 
смертю. Спалахи COVID-19 спричиняють значну смертність та захворюваність. Ознаками та симптомами при виникненні 
хвороби є підвищення температури, кашель, втома, анорексія, задишка, виділення мокротиння або міалгія. Вік і набір супутніх 
захворювань (діабет, серцево-судинні або респіраторні хронічні захворювання) є вагомими факторами ризику важких 
захворювань, ускладнень та смерті. Передача відбувається в основному від людини до людини за допомогою повітряно-
крапельним шляхом при близькому контакті. Також можлива передача через аерозоль та фуміти. 
Виявлення нуклеїнової кислоти вірусу в зразках верхніх і нижніх дихальних шляхів є найбільш надійним лабораторним 
інструментом. Виділення вірусної РНК є найкраще в момент появи симптомів і зменшується протягом перебігу інфекції. 
Виявлення РНК під час реконвалесценції не обов'язково вказує на наявність життєздатного інфекційного вірусу. Тип зразка та 
процедура відбору, а також спосіб екстракції можуть вплинути на відновлення вірусної РНК і призвести до помилкових 
негативних результатів. Ранні серологічні реакції були описані в середньому за 11 днів після появи симптомів. Для серологічних 
тестів було вказано декілька відповідних застосувань: як допоміжний засіб при діагностиці пацієнтів на початку інфікування, 
або при підозрі випадків з повторно негативними результатами РНК; в епідеміологічних зразках для визначення точної 
швидкості зараження; при дослідженні осіб, які можуть бути донорами для плазмової імунотерапії; визначити імунний статус 
людей, особливо медичних працівників, щоб обмежити ризик впливу або ненавмисного поширення вірусу. Як основні мішені 
для вимірювання реакцій антитіл були запропоновані поверхневі білки та нуклеопротеїн. 
ПРИНЦИП МЕТОДУ:  
Метод ІФА заснований на реакції антитіл у досліджуваному зразку з антигеном, адсорбованим на поверхні плашки. Незв'язані 
імуноглобуліни змиваються. Фермент, мічений анти-людським глобуліном, зв'язує комплекс антиген-антитіло на другому етапі. 
Після нового етапу промивання зв'язаний кон'югат взаємодіє з субстратним розчином (ТМБ) для отримання розчинного 
продукту синього кольору, який після додавання стоп розчину, що містить кислоту, змінює колір на жовтий. 
ОСОБЛИВОСТІ НАБОРУ: 
Всі реагенти, за винятком миючого розчину, постачаються готовими до використання. 
Розчин для розведення сироватки і кон'югат забарвлені для допомоги виконання техніки. 
Розведення зразків не є необхідним. 
Поділяючі індивідуальні лунки, так що витрачається така кількість лунок, необхідна для проведення визначення.  
 
ВМІСТ НАБОРУ:  
1. МІКРОПЛАШКА VIRCELL COVID‐19: 1 шт.,  96-лункова мікроплашка з нанесеним антигеном SARS‐CoV‐2. Містить 
інактивований антиген. Містить матеріал тваринного походження. 
2. VIRCELL SERUM DILUENT: 25 мл розчину для розведення сироватки, фосфатний буфер синього кольору, який містить 
стабілізатори, Neolone і Bronidox. Містить матеріал тваринного походження. Готовий до використання. 
3. VIRCELL IgM+IgA POSITIVE CONTROL: 1,5 мл сироватки для позитивного контролю lgG, який містить Neolone і Bronidox. 
Містить матеріал людського походження. Готовий до використання. 
4. VIRCELL IgM+IgA CUT OFF CONTROL: 1,5 мл сироватки для Cut off контролю IgG, який містить Neolone і Bronidox. 
Містить матеріал людського походження. Містить матеріал тваринного походження. 
5. VIRCELL IgM+IgA NEGATIVE CONTROL: 1,5 мл сироватки для негативного контролю lgG, який містить Neolone і Bronidox. 
Містить матеріал людського походження. Містить матеріал тваринного походження. 
6. VIRCELL IgM+IgA CONJUGATE: 15 мл розчину буферу анти-людських IgG з пероксидазою, оранжевого кольору, який 
містить Neolone і Bronidox. Містить матеріал людського походження. Містить матеріал тваринного походження. Готовий до 
використання. 
7 VIRCELL TMB SUBSTRATE SOLUTІON: 15 мл розчину субстрату, який містить тетраметилбензидин (TMB). Готовий до 
використання. 
8 VIRCELL STOP REAGENT: 15 мл стоп-розчину: 0,5 M сірчана кислота. 
9 VIRCELL WASH BUFFER: 50 мл 20x концентрат буфера для промивки: фосфатний буфер, який містить TweenR-20 и 
Proclin300.   
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Зберігати при 2-8ºC, перевірити термін придатності. 
 
Необхідні, але не надані матеріали: 
- Точні мікропіпетки 5 і 100 мкл. 
- Восьмиканальна мікропіпетка 100 мкл. 
- ІФА промивач (вошер). 
- Термостатичний інкубатор / водяна баня, 
- ІФА-планшетний спектрофотометр з фільтром 450 нм та фільтром 620 нм. 
- Альтернативно, автоматичний ІФА аналізатор. 
- Дистильована вода. 
- Сорбент людського IgG (код Vircell S001). 
 
УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: 
Зберігати при 2-8ºC. Не використовуйте реагенти набору після закінчення терміну придатності. Він є дійсним, тільки якщо 
реагенти зберігаються закритими і при 2-8ºC. 
 
ЗБЕРІГАННЯ РЕАГЕНТІВ ПІСЛЯ ВІДКРИТТЯ: 
РЕАГЕНТ  СТАБІЛЬНІСТЬ І ЗБЕРІГАННЯ 
Робочий буфер 
для промивки 

4 місяці при 2-8ºC 

Інші реагенти згідно терміну придатності, вказаного на етикетці 
набору, при 2-8ºC 

 
СТАБІЛЬНІСТЬ І РОБОТА З РЕАГЕНТАМИ: 
Зберігайте реагенти в асептичних умовах, щоб уникнути мікробних забруднень.  
Не допускайте висихання плашки між промиванням і додаванням реагенту. 
Розчин субстрату чутливий до світла. Уникайте впливу світла та викидайте, якщо під час зберігання утворюється синій колір. 
Розчин субстрату не повинен контактувати з окислювачами, такими як розчини відбілювачів або метали. Переконайтеся, що 
металеві компоненти не контактують з субстратом.  
Використовуйте тільки необхідну кількість розчинів для промивання, розведення сироватки, кон'югату і ТМБ, необхідні для 
проведення тесту. Не повертайте надлишок розчину назад до пляшки. 
 
VIRCELL, S.L не несе відповідальності за неправильне поводження з реагентами, що входять до набору.  
 
РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ:  
1. Для діагностики in vitro. Тільки для професійного використання. 
2. Виробом слід користуватись лише персоналу, який пройшов навчання роботи з ним. 
3. Виріб призначений для одноразового використання. 
4. Користувачеві цього набору рекомендується уважно прочитати та зрозуміти вкладку. Для отримання достовірних результатів 
тесту необхідно чітке дотримання протоколу. 
5. Використовуйте лише протоколи, описані в цій вкладці. Умови, відмінні від вказаних, можуть дати помилкові результати. 
6. Під час роботи зі зразками носіть засоби індивідуального захисту. Правильно вимийте руки після роботи зі зразками. Усі 
процедури повинні проводитися відповідно до затверджених норм безпеки. 
7. Чисті наконечники слід використовувати для кожного етапу аналізу. Користуйтесь тільки чистим, одноразовим матеріалом. 
8. Ніколи не піпетуйте ротом. 
9. Не використовуйте у разі пошкодження упаковки. 
10. Не використовуйте набір після закінчення терміну придатності. 
11. Якщо набір або його компоненти зберігаються в холодильнику, перед використанням доведіть їх до кімнатної температури. 
12. Не залишайте реагенти при температурі, що відрізняється від рекомендованої довше, ніж це необхідно. 
13. Тримайте контейнери для зразків і реагентів закритими, поки з ними не треба буде працювати. 
14. Уникайте використання зразків, що були повторно заморожені-розморожені. 
15. Поводьтеся в асептичних умовах, щоб уникнути мікробіологічних забруднень. 
16. Реагенти в цьому наборі можуть містити речовини тваринного походження та / або людський та / або інактивований антиген 
(див. Вміст набору). Хоча матеріали людського походження були протестовані та визначені негативними щодо поверхневого 
антигену гепатиту В (HBsAg), антитіл до гепатиту С та до вірусу імунодефіциту людини, зі всіма матеріалами та зразками 
пацієнтів слід поводитись та утилізувати як потенційно інфекційні, використовуючи лабораторні процедури безпеки. Жоден 
сучасний метод не може забезпечити повну впевненість у відсутності тих чи інших інфекційних агентів. Утилізуйте 
невикористані реагенти та відходи відповідно до всіх діючих норм. 
17. Цей набір був розроблений для виключного використання спільно з сорбентом IgG людини (Vircell ref. S001). 
18. Використовуйте лише компоненти цього набору. Не змішуйте компоненти різних наборів або виробників. Тільки розчини 
для розведення сироватки, промивання, стоп та субстрату сумісні з еквівалентами з іншими наборами VIRCELL ІФА та партії. 
19. Використовуйте лише ту кількість компоненту, яку необхідно для тесту. Не повертайте розчин назад у флакон. 
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20. Під час інкубації проводиться адекватна герметизація плашок доданою у набір клейкої плівки, щоб уникнути висушування 
зразків і гарантує повторюваність результатів. 
21. Набір містить Proclin 300 (див. Вміст набору). Це може викликати алергічну реакцію шкіри. Якщо потрапить на шкіру, 
вимийте великою кількістю мила та води. Для отримання додаткової інформації Паспорт безпеки матеріалів. 
22. Набір містить сірчану кислоту (0,5 М) (див. Вміст набору). Уникайте контакту зі шкірою чи очима. Якщо трапився контакт, 
негайно промийте ділянку водою. Для отримання додаткової інформації доступний Паспорт безпеки матеріалів. 
23. Перш ніж додати цей набір в автоматичної ІФА системи, ми рекомендуємо виконати аналіз попередньої оцінки. 
24. Про будь-який серйозний інцидент, що стався з виробом, повідомляється виробнику та компетентному органу держави-
члена, в якій знаходиться користувач та / або пацієнт. 
ЗАБІР ТА РОБОТА ЗІ ЗРАЗКАМИ: 
Кров повинна бути зібрана асептично з використанням методів венепункції кваліфікованим персоналом. Використання 
стерильних або асептичних методів дозволить зберегти цілісність зразка. Зразки сироватки/плазми слід зберігати в 
холодильнику (2-8ºC) після забору або заморожувати (-20°С), якщо тест не може бути виконаний протягом 7 днів. Зразки не слід 
повторно заморожувати і розморожувати. Не слід використовувати гіперліпемічний, гемолізований або забруднений зразок. 
Зразки, що містять частинки, повинні бути відцентрифуговані. Набір підходить для визначення у сироватці або плазмі. 
ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ: 
Попередньо потрібно приготувати тільки миючий розчин. Розводять 50 мл 20х промивного розчину до 1 літра дистильованою 
водою. Якщо кристали солей утворюються в мийному концентраті під час зберігання, розігрійте розчин до 37ºC перед 
розведенням. Після розведення зберігайте при 2-8 ºC. 
ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ:  
1. Встановити інкубатор / водяну баню до 37±1ºC. 
2. Перед використанням всі реагенти довести до кімнатної температури (приблизно за годину), не виймаючи плашку з мішка. 
3. Струсіть всі компоненти. 
4. Вийміть плашку [1], яка знаходиться на упаковці. Визначити кількість необхідних лунок, відраховуючи 4 лунки для контролю: 
2 для Cut off і по одному для негативних і позитивних сироваток. Лунки, які не потрібні для визначення, повинні бути повернуті 
в мішечок, який потім слід щільно закрити. 
5. Додайте по 25 мкл сорбенту IgG (Кат. № S001) у кожну з необхідних лунок, окрім лунок для контролів. Додайте 5 мкл зразка, 
а потім 75 мкл розчинника для сироватки [2] в кожну лунку, окрім лунок для контролів. Додайте 100 мкл позитивного контролю 
[3], 100 мкл Cut off (у 2 повторах) [4] та 100 мкл негативного контролю [5] у відповідні лунки. Якщо аналіз проводиться вручну, 
струшуйте плашку на шейкері для плашок (2 хв), щоб досягти однорідного змішування реагентів. Якщо з певних причин 
неможливо гарантувати правильне струшування, слід зробити попереднє розведення зразка в окремій пробірці або плашці, 
використовуючи подвійний об'єм реагентів та зразка. Однорідно перемішують піпеткою і дозують 105 мкл кожного розведеного 
зразка в лунки [1]. 
6. Накрийте клейкою плівкою і інкубуйте при температурі 37±1ºC протягом 45 хв. 
7. Зніміть плівку, видаліть рідину з усіх лунок і промийте п'ять разів 0,3 мл миючого розчину [9]. Злийте залишки рідини. 
8. Негайно додайте 100 мкл розчину кон'югату IgM+IgA [6] в кожну лунку. 
9. Накрийте клейкою плівкою і інкубуйте в інкубаторі/водяній бані при 37°C протягом 30 хв. 
10. Зніміть плівку, видаліть рідину з усіх лунок і промийте п'ять разів 0,3 мл миючого розчину [9]. Злийте залишки рідини. 
11. Негайно додайте 100 мкл розчину субстрату [7] в кожну лунку. 
12. Інкубуйте при кімнатній температурі протягом 20 хвилин, захищено від світла. 
13. Додайте негайно 50 мкл стоп-розчину [8] у всі лунки. 
14. Зчитайте спектрофотометром при 450/620 нм протягом 1 години після зупинки. 
 
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ:  
Кожна партія проходить внутрішній контроль якості (Q.C) перед випуском партії відповідно до специфікацій, що суворіші ніж 
протокол перевірки для користувачів. Результати Q.C. доступні для кожної окремої партії.  
Контрольний матеріал простежується на еталонній контрольній панелі, які перевіряються внутрішньо. 
ВАЛІДАЦІЯ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ:  
Позитивні, негативні та Cut off контролі повинні виконуватися з кожним дослідженням. Це дозволяє перевіряти аналіз і набір. 
Оптичні щільності (O.D.) повинні потрапляти в наступні діапазони. Інакше тест буде недійсним і повинен бути повтореним. 
КОНТРОЛЬ  О.D.  
ПОЗИТИВНИЙ КОНТРОЛЬ  >0,9 
НЕГАТИВНИЙ КОНТРОЛЬ  <0,5 

КОНТРОЛЬ CUT OFF <1,5  
>0,55 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ:  
Розрахуйте серединне значення О.D. Cut off контролю. 
Індекс Антитіл = (O.D. зразка/ серединне значення О.D. Cut off контролю) x 10.  
 
Індекс Антитіл  Інтерпретація 

< 6 негативний 
6‐8 сумнівний 
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Зразки із сумнівними результатами необхідно повторно перевірити та/або отримати новий зразок для підтвердження. 
Зразки з показниками нижче 6 розглядаються як такі, що не мають IgM+IgA специфічних антитіл до вірусу SARS‐CoV‐2. 
Зразки з показниками вище 8 розглядаються як такі, що мають IgM+IgA специфічних антитіл до вірусу SARS‐CoV‐2. 
ОБМЕЖЕННЯ МЕТОДУ:  
1. Цей набір призначений для використання з сироваткою / плазмою людини. 
2. Результати зразків слід використовувати разом з клінічною оцінкою та іншими діагностичними процедурами. Остаточний 
діагноз повинен бути поставлений методами прямої діагностики. 
3. Цей тест не вказує місце зараження. Він не призначений для заміни ізоляції. 
4. Зразки, зібрані на початку зараження, можуть не мати рівнів антитіл, які можна виявити. У цих випадках рекомендується 
забрати другий зразок між 14 та 21 днем, який слід випробувати паралельно з вихідним зразком, щоб визначити сероконверсію. 
5. Результати виявлення IgG у новонароджених слід трактувати обережно, оскільки материнський IgG пасивно передається від 
матері до плоду до народження. Аналізи IgM, як правило, є більш корисними показниками інфекції у дітей віком до 6 місяців. 
6. Негативний результат у імунодепресивних хворих не завжди виключає можливість зараження. 
7. Відсутність виявленого рівня антитіл не виключає можливості зараження. 
8. Надійні результати залежать від адекватних процедур забору, транспортування, зберігання та обробки. 
9. Ефективність цього тесту не оцінювалася для застосування у пацієнтів без клінічних ознак та симптомів інфекції. 
10. Низький рівень антитіл до IgM може періодично зберігатися протягом більше 12 місяців після зараження. 
11. Для тестування на IgM необхідно використовувати сорбент IgG людини. В іншому випадку хибнопозитивні результати 
можуть бути отримані через наявність ревматоїдного фактора або помилкові через надлишок антитіл IgG. 
12. Для тестування на IgA необхідно використовувати сорбент IgG людини. В іншому випадку хибнопозитивні результати 
можуть бути отримані через надлишок антитіл IgG. 
13. Позитивні та негативні прогнозовані значення сильно залежать від поширеності. Хибнонегативні результати тестів є більш 
ймовірними, коли поширеність захворювання висока. Хибнопозитивні результати тестів є більш імовірними при низькій 
поширеності. 
14. Надані результати роботи відповідають дослідженням у визначеній вибірці. Невеликі відмінності можна виявити у різних 
груп населення.  
ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТОДУ: 
ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 
Було проведено аналіз 1479 позитивних та негативних зразків, з яких було зібрано 1193 проби у госпіталізованих пацієнтів у 
різні дні після ПЛР +, а 286 негативних пре-епедемічних зразків було відібрано у здорових донорів. Позитивні та негативні 
відсотки IgM + IgA розраховані як: 
Пацієнти пост-ПЛР + зразки, к-сть 1193 
Позитивний IgM + IgA (%) 66 
Донорні зразки пре-епедемічні, к-сть 286 
Негативні IgM + IgA (%) 99 
Крім того, оцінювали еволюцію відсотка позитивності IgM + IgA у підмножині 498 проб госпіталізованих пацієнтів відповідно 
до часу після першого позитивного результату ПЛР: 

Час (дні) Зразки 
(загально) 

IgM+IgA 
Позитивні 

% IgM+IgA 
позитивних 

< 1 д 84 29 35 
1 д 142 77 54 
2 д 67 42 63 
3 д 45 28 62 
4 д 39 34 87 
5 д 23 20 87 
6 д 27 18 67 
7 д 17 13 76 

> 7 д 54 48 89 
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ВНУТРІШНЬОСЕРІЙНА ВІДТВОРЮВАНІСТЬ: 
Тестування IgG 
3 сироватки були проаналізовані кожна в 10 повторах одночасно, одним набором, було виконано одним виконавцем при істотно 
незмінних умов. Отримані результати приведені в таблицях. 
 
СИРОВАТКА  N  %C.V.  
ПК  10  3.93 
НК  10  4.74 
Cut off 10  Жодних змін у 

тлумаченні 
C.V. – коефіцієнт варіації 
  
МІЖСЕРІЙНА ВІДТВОРЮВАНІСТЬ: 
Тестування IgG 
3 сироватки були проаналізовані протягом 5 днів, тестування було виконано 2 різними виконавцями. Отримані результати 
приведені в таблицях. 
СИРОВАТКА  N  %C.V.  
ПК  10  5.29 
НК  10  8.71 
Cut off 10  Жодних змін у 

тлумаченні 
C.V. – коефіцієнт варіації 
 
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ  
Інтерференція ANA / RF: 
Було проведено аналіз 9 зразків, які, як відомо, є позитивними щодо антиядерних антитіл та ревматоїдного фактора. Було 
виявлено вплив антиядерних антитіл (2 з 5 перевірених зразків).  
Жодних впливів ревматоїдного фактору (4 досліджених зразка) не виявлено. 
Інтерференція - Ендогенні речовини: 
3 проби тестували з кожним аналітом. Технічні умови були дотримані у всіх випадках. Не було виявлено впливу гемолітичнх 
(8,5 г/л гемоглобіну), жовтяничних (6 г/л білірубіну), гіперліпемічних (5,8 г/л холестерину та 11 г/л трибутирину) або 
гіперпротеїнових (60 г / л ɣ-глобуліну та 60 г /л альбуміну) зразків. 
Інтерференція - антикоагулянти: 
3 зразки тестували з кожним антикоагулянтом. Технічні умови були дотримані у всіх випадках. Не було виявлено ніяких впливів 
гепарину (30 ОД / мл), цитрату (0,13 моль / л) та ЕДТА (2 мг / мл). 
 
ПЕРЕХРЕСНА РЕАКТИВНІСТЬ: 
Було проведено аналіз 34 зразків, які є позитивними щодо інших мікроорганізмів (вірус грипу А, В, аденовірусу, Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Coxiella burnetii, Legionella pneumophila та респіраторно-синцитіальний вірус). Не 
виявлено перехресної реактивності з вірусом грипу А (5 протестованих зразків), вірусом грипу В (3 протестовані зразки) та 
Legionella pneumophila (4 зразки). Перехресна реактивність з аденовірусом (1 з 1 протестованого зразка), Mycoplasma pneumoniae 
(1 з 4 протестованих зразків), Chlamydophila pneumoniae (1 з 7 протестованих зразків), Coxiella burnetii (1 з 6 протестованих 
зразків) та респіраторно-синцитіальним вірусом ( 2 з 4 протестованих зразків). 
 
СИМВОЛИ , ВИКОРИСТАНІ НА ЕТИКЕТКАХ: 

 
Тільки для діагностики in vitro 

 
Використати до (термін придатності) 

 
Зберігати при заданому температурному режимі 

 
Містить достатню кількість для «n» визначень 

 
Номер лота 

 Каталоговий номер 

 
Зверніться до інструкції використання 

 «х» лунок 
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