
                                       Швидкий тест на трансферин/приховану 
кров (FOB), тест-касета 

(кал)  
REF TTFC-625 

Швидкий одноступневий  тест для якісного виявлення прихованої крові 
та трансферину в калі людини. 
Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. 
 
ПРИЗНАЧЕННЯ: 
Швидкий тест на трансферин/приховану кров (FOB), касета (кал) - це 
швидкий хроматографічний аналіз для якісного виявлення прихованої 
крові та трансферину у фекаліях людини, що може мати практичне 
значення для діагностики кровоточивих розладів шлунково-кишкового 
тракту. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Колоректальний рак - рак, що виникає в товстій кишці або прямій кишці, і 
вражає як чоловіків так і жінок всіх расових та етнічних груп, і 
найчастіше зустрічається у людей віком від 50 років. Для чоловіків рак 
товстої кишки є третім найбільш поширеним раком після раку 
передміхурової залози та легенів. Для жінок рак товстої кишки є третім 
найбільш поширеним раком після раку молочної залози та легенів. 
Окультна (прихована)  кров має бути важливим показником у 
діагностичній оцінці пацієнтів з підозрою на шлунково-кишкові кровотечі 
будь-якої етіології, а не лише як показання колоректального раку. 
Швидкий тест на наявність прихованої крові в фекаліях є недостатнім 
скринінговим тестом на рак шлунку (верхніх відділів шлунково-
кишкового тракту) через те, що гемоглобін людини, отриманий з верхніх 
травних шляхів, руйнується в кишковому тракті (антигенність 
втрачається). 
Виявлення фекального трансферину, який є більш стійким у калі, ніж 
гемоглобін, забезпечує альтернативний спосіб діагностування 
захворювання у верхніх відділах травного тракту. 
Кров у калі може бути єдиним симптомом раку, але не вся кров у калі 
обумовлена діагнозом раку. Інші умови, які можуть обумовлювати кров у 
фекаліях, включають: геморой, анальні тріщини, поліпи товстої кишки, 
виразки печінки, виразковий коліт, гастроезофагеальна рефлюксна 
хвороба (ГЕРХ), хвороба Крона, використання нестероїдних 
протизапальних засобів (НПЗЗ). 
 
ПРИНЦИП 
Швидкий тест на трансферин/приховану кров (FOB), касета (кал) - це 
якісний імуноаналіз для виявлення людської прихованої крові та 
трансферину у фекаліях. Мембрана попередньо покрита антитілами до 
гемоглобіну та антитілами до трансферину в зоні тестових ліній FOB і 
трансферину. Під час тестування зразок  реагує з частинками, покритими 
антитілами до гемоглобіну та  антитілами до трансферину. Суміш мігрує 
мембраною вгору хроматографічно під впливом  капілярних сил, та 
реагує з антитілами до гемоглобіну  і / або антитілами до трансферину на 
мембрані і генерують забарвлені лінії. Наявність цих кзабарвлених ліній в 
тестовій зоні вказує на позитивний результат, а їх відсутність вказує на 
негативний результат. Для контролю якості процедури, забарвлена лінія 
завжди буде з'являтись у зоні контрольної лінії, що вказує на те, що був 
доданий відповідний об'єм зразка і реагенти тесту працюють. 
 
РЕАГЕНТИ 
Тест містить частинки, покритіантитілами догемоглобіну і антитілами до 
трансферину та антитіла до гемоглобіну і антитіла до трансферину, що 
нанесені на мембрану. 

 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
• Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Не 
використовувати після закінчення терміну придатності. 
• Тест повинен залишатись у герметичній упаковці до моменту 
використання. 

• Не можна приймати їжу, напої або курити в місцях зберігання зразків 
або реагентів набору. 
• Обробляти всі зразки так, ніби вони містять інфекційні агенти. 
Дотримуватись встановлених запобіжних заходів щодо мікробіологічних 
небезпек у всіх процедурах та дотримуватись стандартної процедури 
правильної утилізації. 
• Носити захисний одяг, наприклад, халат, одноразові рукавички і засоби 
захисту очей, при тестуванні зразків.. 
• Використаний тест повинен бути утилізованим згідно з місцевими 
правилами. 
• Вологість та температура можуть негативно вплинути на результати. 
 
ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Комплект можна зберігати при кімнатній температурі або в холодильнику 
(2-30 ° C). Тест-касета 
придатна до використання протягом  терміну придатності, що 
надрукований на упаковці. Тест-касета повинна залишатись у 
герметичній упаковці до використання. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. Не 
використовувати після закінчення терміну придатності. 
 
ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 

 • Не слід здійснювати забір зразків протягом трьох днів менструального 
циклу або протягом трьох днів після циклу, та якщо пацієнт страждає на 
кровотечу по причині геморою або кров  є у сечі пацієнта. 
• Алкоголь, аспірин та інші ліки, що приймаються у надлишку, можуть 
спричинити подразнення слизової оболонки шлунково-кишкового тракту, 
що призводить до окультної (прихованої) кровотечі. Прийом таких 
препаратів слід припинити щонайменше за 48 годин до тестування. 
• Перед тестуванням швидким тестом на трансферин/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.     
   
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ (ПРОЦЕДУРА): 
Довести тест касети, зразки, буфер і матеріали до кімнатної 
температури (15-30° С) перед тестування. 
 
1.Для забору зразків калу: 
Зібрати кал в чистий, сухий контейнер для забору зразків. 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. 
2.Для обробки зразків калу: 
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 
Загвинтитити кришечку на пробірці для збору зразка, а потім спокійно 
струшувати пробірку із зразком калу так, щоб змішати зразок калу з  
буфером для екстракції. Зразки, підготовлені в пробірціі для збору зразків, 
можуть зберігатися протягом 6 місяців при температурі-20 ° С і 7 днів 
при кімнатній температурі, якщо тест не проведено протягом 1 години 
після приготування. 
3. Перед тим, як відкрити тест-касету, довести запечатану касету до 
кімнатної температури. Витягнути тест-касету з герметичної упаковки та 
використовувати її протягом однієї години. Найкращі результати будуть 
отримані, якщо тест буде виконаний негайно після відкриття герметичної  
упаковки. 

4. Тримати пробірку для забору зразків у вертикальному положенні та 
відгвинтити ковпачок на ній. Перевернути пробірку для забору зразка та 
внести 3 повнихкраплі екстрагованого зразка (приблизно 120мкл) до 
отвору для зразків (S) тест-касети, а потім запустити таймер. Уникати 
утворення бульбашок повітря при додаванні підготовлених зразків до 
отвору(S). Див нижче ілюстрації. 
5. Результати інтерпретувати через 5 хвилин після додавання до отвору 
зразка. Не інтерпретувати результати після 10 хвилин після додавання до 
отвору зразка. 

 
 
          
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
     
                      
                                                       

 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ: 
(Будь ласка, перегляньте рисунки вище) 

Трансферин ПОЗИТИВНИЙ:* З'являються дві лінії. Одна забарвлена 
лінія повинна бути в  контрольній зоні  (C), а інша чітка забарвлена лінія 
повинна бути в тестовій зоні лінії трансферину (Tf). 
FOB ПОЗИТИВНИЙ: * з'являються дві лінії. Одна забарвлена лінія 
повинна бути в контрольній зоні (C), а інша чітка забарвлена лінія 
повинна бути в тестовій зоні лінії прихованої крові (FOB). 
FOB і Трансферин ПОЗИТИВНИЙ: * з'являються три лінії. Одна 
забарвлена лінія повинна бути в контрольній зоні (C), а ще дві забарвлені 
лінії з'являються в тестовій зоні (Т) лінії FOB і лінії Tf. 
* ПРИМІТКА. Інтенсивність забарвлення лінії FOB і лінії Tf в області 
тестової зони (Т) буде змінюватись залежно від концентрації прихованої 
крові людини та / або трансферину людини, присутніх у зразку. Тому 
будь-який відтінок забарвлення  лінії FOB та / або лінії (Tf) слід вважати 
позитивним. 
НЕГАТИВН ИЙ: в контрольній зоні (C) з'являється одна забарвлена 
лінія. У зоні лінії FOB та лінії трансферину (Tf) не з'являється жодної 
лінії. 
НЕДІЙСНИЙ: не з'являється контрольна лінія в контрольній зоні (С). 
Недостатній об'єм зразка або невірна методика проведення процедури є 
найбільш ймовірними причинами відсутності контрольної лінії. 
Перегляньте процедуру та повторіть тестування за допомогою нового 
тесту. Якщо проблема не зникне, негайно припиніть використання 
тестового комплекту та зверніться до свого 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 трансфери/приховану кров (FOB), касета (кал) 
призначений  тільки для діагностики in vitro. 
2. Швидкий тест на трансфери/приховану кров (FOB), касета (кал) вказує 
тільки на наявність трансферину/прихованої крові, хоч наявність крові у 
фекаліях необов'язково означає колоректальну кровотечу. 
3. Як і у випадку застосування будь-яких діагностичних тестів, всі 
результати повинні бути розглянуті разом з іншою клінічною 
інформацією, доступною для фахівця. 
4. За наявності сумнівних результатів необхідні інші клінічні 
випробування 
 
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Загальноприйняті випадки захворювання: виразка дванадцятипалої кишки 
(20-30%), гастридродуоденальна ерозія (20-30%), варикозне розширення 
вен (15-20%), виразка шлунку (10-20%), ерозійний езофагіт (5-10%), 
ангіома (5-10%), артеріовенозно-мальформація (<5%), пухлини 
стромишлунково-кишкового тракту. 
Поширені причини кровотечі з нижнім гепатогенезом (відсотки 
відрізняються за віковою групою): анальні тріщини, ангіодисплазія 
(судинна ектазія), коліт (радіаційний, ішемічний, інфекційний), рак 
товстої кишки, поліпи товстої кишки, дивертикулярне захворювання, 
запальне захворювання кишечника: виразковий, проктит / коліт, хвороба 
Крона, внутрішній геморой 
 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Точність 
Швидкий тест на виявлення трансферину/прихованої крові (FOB), касета 
(кал)   порівняно з іншим провідним комерційним експрес-тестом з 
використанням клінічних зразків. 
 
FOB результати 

Відносна чутливість: 97,9% (95% ДІ *: 94,1% ~ 99,6%);  
Відносна специфічність: 99,7% (95% ДІ *: 98,1% ~ 99,9%); 
Точність: 99,1% (95% ДІ *: 97,7% ~ 99,2%). * Довірчий інтервал 
 
Трансферин результати 

Відносна чутливість: 98,9% (95% ДІ *: 94,1% ~ 99,9%);  
Відносна специфічність: 99,4% (95% ДІ *: 97,9% ~ 99,9%); 
Точність: 99,3% (95% ДІ *: 98,0% ~ 99,9%). * Довірчий інтервал 
 
Чутливість 
Швидкий тест на трансферин/ FOB, касета  (кал) дозволяє виявляти 
рівень фекальної окультної (прихованої) крові до 50нг / мл та 40нг / мл 
людського трансферину. 
Точність  
Intra-аналіз 
Внутрішньо серійна точність  визначалася за допомогою 15 повторень з 
трьох зразків: 50нг / мл, 100нг / мл та 10мкг / мл FOB позитивних зразків. 
Зразки були правильно ідентифіковані у випадках > 99% . 
 

Внутрішньо серійна точність  визначалася за допомогою 15 повторень з 
трьох зразків: 40нг / мл, 80нг / мл та 1мкг / мл позитивних зразків на 
трансферин. Зразки були правильно ідентифіковані у випадках > 99%. 
 
Inter-аналіз 
Міжсерійна точність була визначена за допомогою 15 незалежних 
аналізів  на одних і тих самих 6-ти зразках: 50 г / мл гемоглобіну, 100 г / 
мл гемоглобіну, 10 мкг / мл гемоглобіну, 40 нг / мл трансферину, 80 нг / 
мл трансферину та стандартну пробу 1 г / мл трансферину. Три набори 
швидких тестів на трансферин/приховану кров (FOB), касета (кал)  були  
протестовані, використовуючи ці зразки. Зразки були правильно 
ідентифіковані у випадках >99%. 
 
Перехресна реактивність 
Була проведена оцінка швидкого тесту на трансферин/приховану кров 
(FOB), касета (кал)для визначення перехрестної реактивності та 
обмеження тестування. Не існує  перехресної реактивністі з загальними 
шлунково-кишковими патогенами, іншими організмами та речовинами, 
які іноді присутні в фекаліях. 
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Метод Інший швидкий тест Загальні 
результати 

 
Швидкий тест 
на  FOB, 
касета 

Результати Позитивний Негативний 

Позитивний 143 1 144 

Негативний 3 289 292 

Загальні  результати 146 290 436 

Метод Інший швидкий тест Загальні 
результати 

Швидкий 
тест на 
трансферин, 
касета 

Результати Позитивний Негативний 

Позитивний 91 2 93 
Негативний 1 342 343 

Загальні  результати 92 344 436 


