
Швидкий тест на FOB, тест-касета 

 (кал)  

REF TFO-602 
Швидкий, одноступеневий тест для якісного визначення прихованої крові у фекаліях людини. 
Тільки для професійної діагностики in vitro. 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ: 
Швидкий тест на приховану кров (FOB), касета (кал) - це швидкий хроматографічний аналіз для якісного 
виявлення прихованої крові у фекаліях людини.  

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ: 

Багато захворювань можуть викликати появу прихованої крові у фекаліях. Прихована кров також відома 

як окультна кров у фекаліях (FOB), касета, окультна кров чи гемоглобін людини. На ранніх стадіях такі 

проблеми шлунково-кишкового тракту, як рак товстої кишки, виразки, поліпи, коліт, дивертикуліт та 

тріщини, можуть не містити видимих симптомів: окультну кров. Традиційні методи, а саме гваякова 

проба, не мають високої чутливості та специфічності, і мають дієтичні обмеження перед тестуванням.
1,2 

Швидкий тест на приховану кров (FOB), касета (кал) - це швидкий тест для якісного виявлення низьких 

рівнів окультної крові у фекалії. Тест використовує сандвіч аналіз подвійного антитіла для селективного 

виявлення окультної крові у фекаліях в кількості 50нг / мл або вище або 6мкг / г фекалій. Окрім цього, на 

відміну від аналізу гваякова проба, точність швидкого тесту не впливає на дієту пацієнтів.  

 

ПРИНЦИП: 
Швидкий тест на приховану кров (FOB), касета (кал) - це якісний імуноаналіз для виявлення людської 
прихованої крові у фекаліях. Мембрана попередньо покрита анти-гемоглобін антитілом в зоні тестової 

лінії тесту. Під час тестування зразок реагує з частинками, вкритими анти-гемоглобін антитілом. Суміш 

мігрує вздовж мембрани хроматографічно під дією капілярних сил, та реагує з анти-гемоглобін 

антитілом на мембрані і генерує забарвлену лінію. Наявність забарвленої лінії в тестовій зоні вказує на 
позитивний результат, а її відсутність - на негативний результат. Для контролю якості процедури 

забарвлена лінія повинна завжди з’являтися в контрольній зоні, вказуючи на те, що був внесений 

належний обсяг зразка і  реагенти тесту працюють. 

 

РЕАГЕНТИ: 
Тест містить частинки анти-гемоглобін антитіла та  анти-гемоглобін антитіла людини, що нанесені на 

мембрану. 

 

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: 

1. Тільки для діагностики в лабораторних умовах. Не використовувати після закінчення терміну 

придатності. 

2. Не можна приймати їжу, напої або курити в місцях зберігання зразків або реагентів набору.  
3. Не використовувати тестовий пристрій, якщо упаковка пошкоджена. 

4. Дотримуватись встановлених запобіжних заходів мікробіологічної безпеки протягом всієї процедури і 

слідувати стандартним процедурам для правильної утилізації зразків.  
5. Носити захисний одяг, наприклад, халат, одноразові рукавички і засоби захисту очей, при тестуванні 

зразків. 

6. Використані матеріали тестування повинні бути утилізовані відповідно до місцевих нормативних 
документів.  

7. Враховувати, що вологість і температура можуть вплинути на результати. 

 

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ: 
Тестовий пристрій слід зберігати в герметичній упаковці при кімнатній температурі або в холодильнику 

(2-30 °С). Тестовий пристрій стабільний до кінця терміну придатності, зазначеного на герметичній 

упаковці. Тестовий пристрій повинен залишатися в герметичній упаковці до моменту застосування. Не 

заморожувати. Не використовувати після закінчення терміну придатності. 

 

ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ: 

 • Зразки не слід збирати протягом трьох днів менструального циклу або протягом трьох днів після циклу, 

та якщо пацієнт страждає на кровотечу геморою або кров у сечі. 

• Алкоголь, аспірин та інші ліки, що приймаються у надлишку, можуть спричинити подразнення слизової 

оболонки шлунково-кишкового тракту, що призводить до окультної кровотечі. Прийом таких препаратів 

слід припинити щонайменше за 48 годин до тестування. 

• Перед тестуванням швидким тестом на приховану кров (FOB), касета (кал) не потрібно дотримуватися 

дієти. 

 

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. 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ (ПРОЦЕДУРА): 

Довести тест касети, зразки, буфер і матеріали до кімнатної температури (15-30° С) перед 

тестування. 

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 слід зберігати при температурі нижче -20 ° с. 

2. Для обробки зразків калу: 

• Для твердих зразків: 

Відгвинтити кришку на пробірці, аплікатором відокремити в щонайменше трьох довільно обраних 

місцях відібраного зразка близько 50 мг калу (що еквівалентно ¼ горошини), внести до пробірки, що 

містить буфер. 

• Для рідких зразків: 

Утримувати піпетку вертикально, за допомогою піпетки втягнути фекальний зразок і приблизно 80 μL 

зразка внести до пробірки, що містить буфер. 

3. Загвинтити кришку на пробірці, потім вміст пробірки (зразок та буфер) енергійно збовтати. Залишити 

пробірку в спокої в штативі протягом 2 хвилин. 

4. Довести касету в упаковці до кімнатної температури перед ЇЇ відкриттям. Вийняти тест-касету з 
герметичної упаковки і використати її протягом однієї години. Для досягнення найкращих результатів 

тестування тест-касету без герметичної упаковки використовувати якнайшвидше. 

5. Відкрити кришечку піпетки. За допомогою піпетки втягнути вміст пробірки і додати 2 повні краплі 

втягнутого зразка (приблизно 80 μL) до отвору для зразків (S) тест-касети, а потім запустити таймер. 

Уникнути утворення бульбашок повітря при додаванні підготовлених зразків до отвору (S). Див 

нижче ілюстрації. 

6. Результати інтерпретуйте через 5 хвилин після додавання до отвору зразка. Не інтерпретуйте 

результати після 10 хвилин після додавання до отвору зразка. 

Примітка:, Якщо зразок не мігрує (по причині наявності частинок), потрібно центрифугувати витягнуті 

зразки з буфером. Зібрати 80 μL центрифугованого зразка, внести до отвору для зразка (S) нової тест 

касетні і почати нове дослідження, слідуючи інструкціям, згаданим вище.  

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ: 

(Будь ласка, перегляньте рисунки вище) 

ПОЗИТИВНИЙ:* Дві лінії з'являються. Одна забарвлена лінія повинна бути у контрольній зоні (C), а 

інша забарвлена лінія повинна бути у тестовій зоні (T). 

* Примітка : Інтенсивність забарвлення лінії у тестовій зоні (T) залежить від концентрації прихованої 

крові у зразку. Таким чином, будь-яка інтенсивність забарвлення лінії у тестовій зоні (T) може вважатися 

позитивним результатом. 

НЕГАТИВНИЙ: Одна забарвлена лінія з'являється у контрольній зоні (C). Немає забарвленої лінії у 

тестовій зоні (T). 

НЕ ДІЙСНИЙ: Жодної лінії не з’являється в жодній із зон. Недостатній обсяг зразка або неправильна 
методика проведення процедури є найбільш ймовірними причинами відсутності контрольної лінії. 

Потрібно перевірити методику та повторити тест з новим тест-пристроєм. Якщо питання залишаються 

невирішеними, припинити використання тест-набору негайно і звернутись 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 на FOB (кал) призначений тільки для діагностики in vitro.  

2. Швидкий тест на приховану кров (FOB), касета (кал) вказує на наявність прихованої крові, хоч 

наявність крові у фекаліях не обов'язково означає колоректальну кровотечу. 

3. Як і у випадку використання будь-якого діагностичного тесту, остаточний клінічний діагноз повинен 

бути визначений тільки лікарем після оцінки всіх клінічних та лабораторних досліджень. 

4. Якщо результат тесту є негативним і клінічні симптоми зберігаються, рекомендується додаткове 

тестування з використанням інших клінічних методів.  

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ:  

Швидкий тест на FOB (кал) був порівняний з провідним комерційним експрес-тестом. Співвідношення 

між двома системами встановлено 98,6%. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

Точність 

Швидкий тест на FOB (кал) був порівняний з провідним комерційним швидким тестом з використанням 

клінічних зразків.  

 

Відносна чутливість: 189/199=95% (95%CI*: 91%~97.6%);                                  * довірчий інтервал. 

Відносна специфічність: 802/806=99.5% (95%CI*: 98.7%~99.9%); 

Загальна точність: (189+802)/(189+10+4+802) =98.6% (95%CI*: 97.7%~99.2%).        

Чутливість 

Швидкий тест на приховану кров (FOB), касета (кал) може визначати фекальну приховану кров на рівні 

не нижче 50 нг / мл або 6 мкг / г калу. 

 

Точність 

Intra-аналіз 
Внутрішньо серійна точність була визначена за допомогою 15 повторів трьох зразків: 50ng/ml, 100ng/ml 

та 10μg/ml позитивних зразків. Зразки були правильно визначені у випадках > 99%. 

 

Inter-аналіз 
Міжсерійна точність була визначена за допомогою 15 незалежних аналізів на тих же трьох зразках: 

50ng/ml, 100ng/ml та 10μg/ml позитивних зразків. Три різних партії швидкого тесту на FOB, касета (кал) 

були протестовані, використовуючи ці зразки. Зразки були правильно ідентифіковані у випадках >99%. 

 

Перехресна реактивність 

Швидкий тест на приховану кров (FOB), касета (кал) є специфічним до гемоглобіну людини. Зразки, що 

містили нижчу концентрацію вказаної речовини, розбавляли в екстракційному буфері до концентрації 

1,0мг / мл та тестували, як на позитивних, так і на негативних контрольних зразках. Встановлено, що не 

впливають на результати тесту: телячий гемоглобін, курячий гемоглобін, свинячий гемоглобін, козячий 

гемоглобін, конячий гемоглобін, кролячий гемоглобін і гемоглобін індички.  
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