
Швидкий тест для виявлення антитіл IgM 
до вірусу гепатиту A 

ДЛЯ ЯКІСНОГО ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ IGM ДО ВІРУСУ ГЕПАТИТУ А (ВГА)  
У ЗРАЗКАХ СИРОВАТКИ, ПЛАЗМИ АБО ЦІЛЬНОЇ КРОВІ. 

Кат. номер: 1H15C2 

Тільки для діагностики In Vitro 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест для виявлення антитіл IgM до вірусу гепатиту A – це швидкий тест одноразового використання, 
призначений для якісного виявлення антитіл класу IgM до вірусу гепатиту А (ВГА) у зразках сироватки, 
плазми або цільної крові. Виріб призначений для застосування в клінічних лабораторіях для діагностики 
гострого гепатиту А та менеджменту пацієнтів, інфікованих гепатитом А.  

КОРОТКИЙ ОГЛЯД 
Вірус гепатиту А (ВГА) це самолімітуюче захворювання, при якому хронічний стан або інші ускладнення 
зустрічаються винятково. Інфікування зазвичай трапляється за умов поганої гігієни, у зонах великої 
скупченості населення.  За умови покращення гігієни захворювання відступає, при цьому зменшується 
кількість людей, вразливих до захворювання. Оскільки захворювання передається орально-фекальним 
шляхом у густо населених регіонах, єдине джерело може стати причиною для спалаху інфекції. Збудником 
гепатиту А є безоболонковий однонитковий РНК-вірус з лінейним однонитковим геномом з єдиним відомим 
серотипом. ВГА має чотири основних структурних поліпептида, він локалізується виключно у цитоплазмі 
гепатоцитів людини. Інфікування на ВГА спричиняє гостру імунологічну відповідь і призводить до 
підвищення рівня спочатку IgG, а потім і IgM, протягом кількох днів з моменту проявлення клінічних 
симптомів. Наявність антитіл до вірусу гепатиту А є важливим серологічним маркером для раннього 
виявлення та спостерігання за ходом лікування захворювання. Підвищення рівня антитіл IgM до ВГА 
спостерігається через 3 тижні після інфікування, і через 4-6 тижнів після цього спостерігається найвищий 
титр. Протягом 6 месяців після інфікування концентрація антитіл IgM знижується до рівня, що не 
детектується. 

ПРИНЦИП 
Швидкий тест для виявлення антитіл IgM до вірусу гепатиту A застосовує принцип хроматографічного 
латерального потоку та представлений у форматі касети. Кон'юговані з колоїдним золотом рекомбінантні 
антигени (Au-Ag), що відповідають антигенам вірусу гепатиту А, висушені і імобілізовані на кінці 
нітроцелюлозної мембранної смужки. Антитіла до імуноглобуліну М людини (ланцюг антитіл μ) розташовані 
в тестовій зоні (Т), а козячі антимишачі IgG антитіла розташовані у контрольній зоні (С). При додаванні 
зразка, він мігрує методом капілярної дифузії, регідруючи кон'югат колоїдального золота. При наявності у 
зразку, антитіла IgM до ВГА зв’язуються з антигенами кон'югату колоїдального золота та утворюють частки. 
Ці частки продовжують мігрувати вздовж смужки до тестової зони (Т), де вони захоплюються антитілами  до 
імуноглобуліну М людини (ланцюг антитіл μ) та формують червону смужку. Якщо у зразку відсутні антитіла 
IgM до ВГА, червона смужка у тестовій зоні Т не з’являється. Золотий кон’югат продовжує мігрувати вздовж 
смужки і захоплюється у контрольній зоні (С) козячими антитілами IgG до мишачих антитіл, формуючи 
червону смужку, що свідчить про валідність тесту. 

СКЛАД НАБОРУ 
25 тестів в наборі 
1. 25 тест карток швидкого тесту для виявлення антитіл IgM до вірусу гепатиту A, запакованих окремо
2. Інструкція з використання
3. Пляшка для зразка: 25 од. 
Кожна пляшка для зразка містить 2 мл розчинника зразка. 
4. Піпетка об’ємом 2 мкл: 26 од.

НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕНАДАНІ МАТЕРІАЛИ:  
Годинник чи таймер, ланцети, спиртові серветки, контейнер для забору зразка, центрифуга, контейнер для 
біонебезпечних відходів, стерильна серветка з марлі чи бавовни. 

ЗАБІР ЗРАЗКА 
Вимийте руки з милом та теплою водою. Оберіть місце проколу на кінчику пальця. Очистіть кінчик пальця за 
допомогою спиртової серветки. Помістіть безпечний ланцет на вибране для проколу місце. Сильно 
притисніть ланцет до кінчику пальця. Першу краплю крові протріть стерильною марлевою або бавовняною 
серветкою. Використовуючи одноразову піпетку, наберіть кров з місця проколу. Альтернативно – забрати 
зразок крові відповідно до лабораторної процедури для отримання венозної крові. 

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Зберігайте тест при кімнатній температурі (від 2 до 30°C, не заморожувати) до закінчення терміну 
придатності (вказаного на упаковці). Касети слід використати одразу після відкриття пакету. 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ І ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ 
Цей тест призначений тільки для використання In Vitro 
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
1. Всі відходи та зразки повинні розцінюватись як потенційно інфікований матеріал та повинні пройти 
відповідну дезінфекцію (бажано в автоклаві) перед утилізацією. 
2. Після вилучення касети з пакету, тестування необхідно провести якомога швидше (не більше ніж через 20 
хвилин), щоб уникнути зволоження касети. Нітроцелюлозна мембрана може поглинати воду, що може 
вплинути на хроматографічні властивості тесту. 
3. Для отримання точних результатів тестування, зчитайте результат через 20 хвилин. Результати, отримані
більше ніж через 20 хвилин, можуть призвести до неправильної інтерпретації.
4. Переконайтеся, що термін придатності не сплинув.
5. Якщо використовується автоматична піпетка, калібруйте її часто, щоб гарантувати точність дозування. 
Для кожного зразка використовуйте окремий наконечник, щоб уникнути перехресних забруднень.
6. Не змінюйте процедуру тестування. 
7. Не використовуйте повторно тест-касети. Автоклавуйте перед утилізацією. 
8. Тест, що показав недійсний результат, слід повторити.
9. Кров, яка була хімічно оброблена, нагріта, розведена або іншим чином модифікована, може показати

неточні результати.

ПРОЦЕДУРА 
1. Дайте тест-касеті досягти кімнатної температури (близько 30 хвилин) перед відкриттям пакету.
2. Викрутіть зелену кришку з білим накінечником з пляшки для зразка, використовуючи надану капілярну 
піпетку або іншу піпетку, додайте 2 мкл зразка сироватки / плазми / цільної крові в пляшку для зразка. 
3. Закрутіть зелену кришку з білим накінечником та ретельно перемішайте зразок з буфером, струшуючи
пляшку. 
4. Дістаньте тест-касету з пакету та розмістить її на пласкій поверхні.
5. Зніміть білий накінечник.
6. Тримаючи пляшку у вертикальному положенні над чарункою для зразка тест картки, додайте 2 краплі (80-
100 мкл) тестового зразка до чарунка для зразка, що позначена літерою “S”.
7. Зчитайте результати протягом 20 хвилин
Примітка: Результати, отримані після 20 хвилин, можуть бути неточними.

РЕЗУЛЬТАТИ 
Контроль якості: одна червона смуга завжди з’являється в контрольній зоні (C), що свідчить про те, що 
тест є дійсним. Якщо червона смуга не з’являється, тест вважається недійсним, його необхідно забракувати 
та повторити тестування з новим зразком та касетою. 
Позитивні результати: одна червона смуга з’являється в тестовій зоні (Т), що свідчить про те, що антитіла 
IgM до ВГА було виявлено під час тестування цим швидким тестом для виявлення антитіл IgM до ВГА. 
Негативні результати: червона смуга не з’являється в тестовій зоні (Т) протягом 20 хвилин, що свідчить 
про те, що антитіла IgM до ВГА не було виявлено під час тестування цим швидким тестом для виявлення 
антитіл IgM до ВГА. Проте це не виключає можливість інфікування на ВГА. 

Позитивний результат отриманий тільки цим швидким тестом для виявлення антитіл IgM до ВГА не може бути 
підставою для остаточного діагнозу ВГА. Будь-який позитивний результат необхідно тлумачити разом із 
клінічною історією пацієнта та результатами інших лабораторних тестувань. Для підтвердження кожного 
позитивного результату необхідне додаткове тестування (наприклад ІФА тестом, або ВБ). 

Стор. 1 з 2          081866 / 190423 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 
У клінічному оцінюванні характеристик цього швидкого тесту для виявлення антитіл IgM до вірусу гепатиту A 
було проведено тестування 750 підтверджених негативних і 304 позитивних зразків. Отриманий рівень 
чутливості склав 96,4% (293/304), а специфічності 99,3% (745/750). Загалом, узгодження з еталонним тестом 
ІФА становить 98,5%. 

ІФА ВГА IgM Тест 

Швидкий тест для 
виявлення антитіл IgM до 
вірусу гепатиту A 

Позитивні Негативні 
Позитивні 293 5 
Негативні 11 745 

Співпадіння 96.4% 99.3% 

Для того, щоб перевірити можливі перешкоди з потенційно крос-реактивними сироватками, було проведено 
незалежну оцінку дев'яноста зразків. Різноманітність зразків сироваток, що містять, можливо, інтерферуючі 
речовини, тестували і виявили, що вони не заважають тестуванню на ВГА IgM. 

Тип сироватки Кількість зразків Швидкий тест 
Негативні Позитивні 

HBsAg позитивні 30 30 0 
HCV-IgG позитивні 30 30 0 
ANA позитивні 30 30 0 
Загалом 90 90 0 

ОБМЕЖЕННЯ 
1. Негативний результат не виключає можливість експозиції або інфікування ВГА. Інфікування через
недавню експозицію (сероконверсію) до ВГА може бути невиявленим. Для позитивних результатів, 
інтенсивність забарвлення не може бути оцінена для рівня антитіл до ВГА. Тест, що показав недійсний 
результат, необхідно повторити.
2. Якщо після повторного проведення тестування зразки, що спочатку дали позитивний результат, дають 
негативний результат, такі зразки слід вважати неповторними (помилково позитивними) та інтерпретувати як 
негативні. Як і у багатьох швидких діагностичних тестів з високою чутливістю, помилково позитивні
результати можуть бути викликані кількома причинами, більшість яких відносяться до (але не обмежуються) 
якості зразка та експозиції тесту до вологості. 
3. Цей тест призначений ТІЛЬКИ для тестування індивідуального зразка. Не використовуйте його для 
тестування зрізків отриманих від трупів, зразків слини, сечі та інших рідин, а також об’єднаних (змішаних) 
зразків крові.
4. Це якісний тест та його результати не можуть бути використані для вимірювання концентрації антитіл.

ПОСИЛАННЯ 
1. J.V. PARRY, (1981). Hepatitis A infection: guidelines for development of satisfactory assays for laboratory 
diagnosis. The Institute of Medical Laboratory Sciences 38, 303-311. 
2. Lindberg J., Frosner G., Hansson B.G. et al. Serologic markers of hepatitis A and B in chronic active hepatitis.
Scandinavian Journal of Gastroenterology, 13:525-527, 1978. 
3. Battegay M, Gust ID, and Feinstone SM. Hepatitis A virus. In: Mandell GL, Bennett JE, and Dolin R, eds.
Principles and Practice of Infectious Diseases, 4th ed. New York, Churchill Livingstone, 1995:1636-1656.
4. Berge JJ et al. The cost of hepatitis A infections in American adolescents and adults in 1997.Hepatology, 2000, 
31(2): 469-473.
5. Burke DS, Graham RR, and Heisey GB. Hepatitis A virus in primates outside captivity. Lancet, 1981, 
2:928.45(RR15):1-30.

2 4°C

30°C

Xiamen Boson Biotech Co., Ltd  
90-94 Tianfeng Road, Jimei North Industrial Park, 
Xiamen, Fujian, 361021, P.R.China /
Сяминь Босон Біотек Ко., Лтд
90-94 Тіанфенг Роад, Джімей Норс Індастріал Парк, 
Сяминь, Фуджіан, 361021, Китайська Народна 
Республіка
Tel: 86-592-3965101
Fax: 86-592-3965155

Email: info@bosonbio.com www.bosonbio.com 

Уповноважений представник в Україні: ТОВ «МЕДЛІДЕР 24», 02068, Україна, Київ, вул Драгоманова 3а, кв 82. 

Дата останнього перегляду інструкції: 18.04.2019 р., версія 1.0. 

Стор. 2 з 2          081866 / 190423 

http://www.bosonbio.com/

	Швидкий тест для виявлення антитіл IgM
	до вірусу гепатиту A
	ДЛЯ ЯКІСНОГО ВИЯВЛЕННЯ АНТИТІЛ IGM ДО ВІРУСУ ГЕПАТИТУ А (ВГА)
	У ЗРАЗКАХ СИРОВАТКИ, ПЛАЗМИ АБО ЦІЛЬНОЇ КРОВІ.

	Кат. номер: 1H15C2

