
               
  
 

 Швидкий тест для якісного виявлення антигену          
Salmonella typhimurium (S. typhi) у фекаліях людини. 

       Лише для професіонального застосування in vitro. 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест для виявлення антигену S.typhi, касета (фекалії) є швидким 
імунохроматографічним аналізом для якісного виявлення антигену 
Salmonella typhi у зразках фекалій людини як допоміжний засіб для 
постановки діагнозу інфекції, викликаної S.typhi. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Черевний тиф є хворобою, яка загрожує життю. Збудник захворювання -  
бактерія Salmonella typhi, була виявлена Ебертом (1880) у 
мезентеріальних лімфатичних вузлах та селезінці хворих, які померли від 
черевного тифу. Передача інфекції зазвичай відбувається  через воду та 
продукти харчування. Потрапляючи в кишечник, бактерії прикріплюються 
до епітеліальних клітин ворсин кишечнику та проникають у підслизову 
оболонку. Потім вони фагоцитозуються поліморфними клітинами та 
макрофагами. Здатність протистояти внутрішньоклітинному знищенню та 
розмножуватися всередині цих клітин є мірою їх вірулентності. Бактерії 
потрапляють в мезентеріальні лімфатичні вузли, де вони розмножуються і, 
через грудний проток, потрапляють в кровотік. 
Швидкий тест для виявлення антигену S.typhi, касета (фекалії) - це 
швидкий імунохроматографічний аналіз для якісного виявлення антигенів 
Salmonella typhi у зразках фекалій людини, який дає результати протягом 
5 хвилин. В тестуванні використовуються антитіла, специфічні для 
антигенів S. typhi, для вибіркового виявлення антигенів S. typhi у фекаліях 
людини. 
 
ПРИНЦИП ДІЇ 
Швидкий тест для виявлення антигену S.typhi, касета (фекалії) - це 
якісний, імуноаналіз з використанням латерального потоку для виявлення 
антигенів           S. typhi у фекаліях людини. У цьому тесті мембрана 
попередньо покрита                анти-S.typhi антитілами на ділянці тестової 
лінії. Під час тестування зразок реагує з частинками, покритими 
антитілами до S. typhi. Суміш мігрує вздовж  мембрани за допомогою 
капілярних сил, взаємодіє з антитілами до S. typhi на мембрані і генерує 
забарвлену лінію. Наявність забарвленої лінії в тестовій зоні вказує на 
позитивний результат, а відсутність її вказує на негативний результат. В 
якості процедурного контролю, забарвлена лінія завжди буде з’являтися в 
зоні контрольної лінії, що вказує на те, що був доданий достатній об’єм 
зразка та відбулося просочування мембрани. 
 
РЕАГЕНТИ 
Тест касета містить частинки, вкриті моноклональними антитілами до S. 
typhi, та моноклональні антитіла до S. typhi, нанесені на мембрану. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 
• Для професійного використання в діагностиці in vitro. Не 
використовувати після закінчення терміну придатності. 
• Тест повинен залишатись у герметичному пакеті аж до безпосереднього 
використання. 
• Не їсти, не пити і не курити в районі обробки зразків або наборів. 
• Поводитись із зразками так, ніби вони містять інфекційні агенти. 
Дотримуватись встановлених запобіжних заходів щодо мікробіологічних 
небезпек у всіх процедурах та дотримуватись стандартної процедури 
правильної утилізації зразків. 
• Під час аналізу зразків одягати захисний одяг, використовувати 
лабораторні сумки, одноразові рукавички та засоби захисту очей. 
• Використаний тест повинен бути утилізований відповідно до місцевих 
правил. 
• Вологість та температура можуть негативно вплинути на результат. 
 
ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ: 
Зберігати в упаковці при кімнатній температурі або в холодильнику  (2-30° 
C). Тест  придатний до використання протягом  терміну придатності, 
надрукованому  на запечатаній упаковці. Тест повинен залишатись у 
запечатаній  упаковці  безпосередньо до початку використання. НЕ 
ЗАМОРОЖУВАТИ. Не використовувати після закінчення терміну 
придатності. 

ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
• Забір калу повинен бути здійснений у чистий, сухий, водонепроникний 
контейнер, що не містять миючих засобів, консервантів або засобів 
догляду за транспортними засобами. 
• Перед використанням довести потрібні реагенти до кімнатної 
температури. 
• Якщо зразки повинні транспортуватись, вони повинні бути упаковані у 
відповідності до правил, що стосуються транспортування етіологічних 
агентів. 
 
СКЛАД НАБОРУ 

Матеріали, що надаються: 
1.Тест-касета       2.Інструкція з використання 
3.Пробірка з буфером для екстракції 

Необхідні матеріали, що не входять до набору: 
   1. Контейнер для забору зразка           2. Таймер.  
   3. Піпетка. Крапельниця.                      4. Центрифуга.         
 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ (ПРОЦЕДУРА): 
Перед тестуванням допускайте до випробування зразок, буфер та / або 
елементи набору матеріалів, що досягли кімнатної температури (15-30 ° 
С). 
1. Для забору зразків калу: 
Зібрати достатню кількість калу (1-2 мл або 1-2 г) в чистий, сухий 
контейнер для забору зразків для максимального виявлення антигенів 
(якщо такі є). Найкращі результати можливо одержати за результатами 
тестування, здійсненого протягом 6 годин після забору зразка. Зібрані 
зразки можуть зберігатись протягом 3 днів при температурі 2-8° с, якщо 
проведення випробування протягом 6 годин не можливе. Для довшого 
терміну зберігання зразків їх слід зберігати при температурі нижче -20 ° С. 
2. Для обробки зразків калу: 
Для твердих зразків : 
Відгвинтити кришечку пробірки, додати до неї близько 50 мг калу (що 
еквівалентно ¼ горошини) попередньо відібрані з трьох довільних місць 
зразка калу за допомогою піпетки з дозатором.  
• Для рідких зразків: 
Утримувати крапельницю вертикально, за допомогою піпетки з дозатором 
відібрати дві краплі зразка калу (близько 50 мкл) та перенести їх  в 
пробірку для забору зразків, що містять буфер для екстрагування. 
Загвинтити кришечку пробірки для забору зразків, потім енергійно 
струсити її для змішування зразка та буфера для екстрагування.  
3.Довести герметичну упаковку тесту до кімнатної температури перед 
відкриттям. Вилучити тест-касету з герметичної упаковки і використати її 
якомога швидше. Найкращі результати можна отримати, якщо тестування 
здійснити відразу ж після відкриття герметичної упаковки.  
4. Утримувати пробірку для забору зразків вертикально і відгвинтити 
кришечку пробірки. За допомогою крапельниці відібрати і перенести 3 
повних краплі зразка (приблизно 120 мкл) в отвір для зразка (S) тест 
касети, потім запустити таймер. Уникати утворення бульбашок повітря. 
Дивись нижче ілюстрації. 
5. Результати інтерпретуйте через 5 хвилин після додавання до отвору 
зразка. Не інтерпретуйте результати після 15 хвилин після додавання до 
отвору зразка. 
Примітка: Якщо зразок не мігрує (по причині наявності частинок), 
потрібно центрифугувати витягнуті зразки з буфером. Зібрати 120 мкл 
центрифугованого зразку та внести до отвору для зразка (S) нової тест 
касети і почати нове дослідження, згідно з інструкціям, вказаним вище.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
(Будь ласка, перегляньте рисунки вище) 
ПОЗИТИВНИЙ: * з'являються дві лінії. Одна забарвлена лінія повинна 
бути в зоні контрольної лінії (C), а інша очевидна забарвлена лінія 
повинна бути в зоні тестової лінії (T). 
* ПРИМІТКА. Інтенсивність забарвлення в області тестової лінії (Т) буде 
змінюватися в залежності від концентрації антитіл S. Typhi, присутніх у 
зразку. Тому будь-який відтінок забарвлення в зоні тестової лінії (T) слід 
вважати позитивним. 
НЕГАТИВНИЙ: у зоні контрольної лінії (C) з'являється одна забарвлена 
лінія. В області тестової лінії смужка не з'являється (T). 
НЕДІЙСНИЙ: не з'являється забарвлена лінія. Недостатній об'єм зразка 
або невірні процедурні методи є найбільш ймовірними причинами 
відсутності контрольної смужки. Переглянути процедуру та повторити 
випробування за допомогою нового тесту. Якщо проблема не зникне, 
негайно припинити використання тест-набору та звернутися до місцевого 
дистриб'ютора. 
 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Випробувальний пристрій містить внутрішній контроль якості. Забарвлена 
лінія в контрольній зоні «С» є внутрішнім позитивним контролем 
процедури, що підтверджує достатній обсяг зразка і коректність техніки 
процедури.  
Стандартні зразки для контролю не поставляються з тест-пристроєм. 
Рекомендується, щоб позитивні і негативні тести проводилися згідно з 
належною лабораторною практикою для підтвердження процедури 
аналізу та коректності проведення тесту. 
 
ОБМЕЖЕННЯ 
1. Швидкий тест для виявлення антигену S.typhi, касета (фекалії) 
призначена тільки для діагностики in vitro. Цей тест повинен 
використовуватися для виявлення антигенів S. typhi лише у зразках калу. 
Ані кількісний показник, ані швидкість збільшення концентрації антигену S. 
typhi неможливо визначити за допомогою цього якісного тесту. 
2. Швидкий тест для виявлення антигену S.typhi, касета (фекалії) покаже 
лише наявність S. typhi у зразку. 
3. Як і у випадку використання будь-яких діагностичних тестів, усі 
результати повинні бути інтерпретовані разом з іншою клінічною 
інформацією, доступною лікареві. 
4. Якщо результат тесту є негативним, а клінічні симптоми зберігаються, 
рекомендується додаткове тестування з використанням інших клінічних 
методів. Негативний результат у будь-який час не виключає можливості 
зараження S. typhi. 
5. Після певної антибіотикотерапії концентрація антигенів S. typhi може 
зменшуватися до концентрації, нижчої за мінімальний рівень виявлення. 
Тому діагноз слід встановлювати з обережністю під час лікування 
антибіотиками. 
 
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест для виявлення антигену S.typhi, касета (фекалії) 
порівнювався з іншою касетною системою Rapid Test, демонструючи 
загальну точність 98,3%.  
 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Чутливість – специфічність: 
Швидкий тест для виявлення антигену S.typhi, касета (фекалії) оцінювали 
зразками, отриманими з популяції осіб із симптомами та без симптомів. 
Результат показує, що чутливість швидкого тесту для виявлення антигену 
S.typhi, касета (фекалії) становить 96,2%, а специфічність - 99,2% 
порівняно з іншою касетою швидкого тесту. 

Відносна чутливість: 96.2% (95%CI*: 87.0%-99.5%);   
Відносна специфічність: 99.2% (95%CI*: 95.7%-100%); 
Загальна точність: 98.3% (95%CI*: 95.2%-99.7%).        
* довірчий інтервал. 

 
 
 

Метод 
Результати 
ендоскопічного 
дослідження 

Загальні 
результати 

Швидкий тест 
для виявлення 
антигену 
S.typhi, касета 
(фекалії) 

Результати Позитивний Негативний 

Позитивний 51 1 52 

Негативний 2 125 127 

Загальні результати 53 126 179 



Точність 
Внутрішній аналіз 

Повторюваність і відтворюваність 
Точність визначення всередині серії визначалась за допомогою 15 
повторень чотирьох зразків: негативних, позитивних з низьким титром, 
позитивних з середнім титром і позитивних зразків з високим титром. 
Зразки були правильно ідентифіковані у > 99% випадків. 
Між серійна точність (відтворюваність) була визначена 15 незалежними 
аналізами на тих же чотирьох зразках: негативний, позитивний з низьким 
титром, позитивний з середнім титром і позитивний зразок з високим 
титром. Три серії швидкого тесту для виявлення антигену S.typhi, касета 
(фекалії) були випробувані на цих зразках. Зразки були правильно 
ідентифіковані у > 99% випадків. 

Інтерференція 
Перехресна реакція була протестована на позитивних зразках с 
наступними патогенними мікроорганізмами та визнана негативною: 
Acinetobacter calcoaceticus Acinetobacter spp  
Branhamella catarrhalis Candida albicans  
Chlamydia trachomatis Enterococcus faecium 
E.coli   Enterococcus faecalis             
Gardnerella vaginalis  Group A Streptococcus    
Group B Streptococcus          Group C Streptococcus  
Hemophilus influenza  Klebsiella pneumonia             
Neisseria gonorrhea   Neisseria meningitides Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris   Pseudomonas aeruginosa  
Rotavirus   Helicobacter Pylori 
Staphylococcus aureus Adenovirus 
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