
PATHOZYMEDENGUE G Ref OD217 
Enzyme-Immunoassay (EIA) a Dengue elleni IgG antitestek 
kimutatására humán szérumból 
Tárolás: 2oC - 8oC-on.  NE FAGYASSZUK! 
Csak in-vitro diagnosztikai célra használható. 

 
BEVEZETÉS 

 
A PATHOZYME DENGUE indirekt EIA kit a Dengue elleni IgG 
vagy IgM antitestek kimutatásásra humán szérumból. A Dengue 
lázat egy vírus okozza, amelynek négy szerotípusa van (DEN 1, 
DEN 2, DEN 3, DEN 4). A vírust kb. 100 országban mutatták ki, és 
a világ népességének két ötödét veszélyezteti. A meghatározatlan 
és kezeletlen esetekből a sokkal veszélyesebb Dengue 
haemorrhagiás láz (DHF) és Dengue shock szindróma (DSS) 
fejlődhet ki. A DHF és DSS esetén a halálozási arány akár a 15 
%-ot is elérheti. A 15 év alatti gyerekek a legveszélyeztetettebbek. 
A trópusi és szubtrópusi országokban a fertőzés átviteléért a 
fertőzött nőstény Aedes aegypti szúnyogok csípése a felelős, és 
az utóbbi időben a nyugati utazók körében is nőtt a fertőzések 
száma. Minden altípussal szemben életreszóló immunitás fejlődik 
ki, és egy ember életében mind a négy altípussal történő 
fertőződés előfordulhat. Egy másodlagos fertőzés növeli a DHF és 
DSS kifejlődésének lehetőségét. A Dengue lázat 4 – 6 napig tartó 
láz, fejfájás, kiütés, hányinger és hányás jellemzi. A DHF-ben 
plazmaszivárgás, és gyors testhőmérséklet emelkedés 
tapasztalható. A plazmaszivárgás korai felismerésével és 
folyadékpótlással a DSS kifejlődése megelőzhető. A DSS a DHF 
esetek 10 %-ából fejlődik ki, és szöveti oxigénhiányhoz, 
szervpusztuláshoz majd halálhoz vezet. Elsődleged fertőzésekben 
az IgM antitestek száma növekszik, a növekedés a betegség 
kezdetétől számított 5 napig figyelhető meg, majd fokozatosan 
csökken néhány hónapon keresztül. IgG antitestek csak a 
fertőzéstől számított néhány hét múlva jelennek meg. Másodlagos 
fertőzésekben  az IgM szint alacsony, és nagyon magas IgG 
antitest szint mutatható ki a betegség kezdetétől számított 2 nap 
múlva.  

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 

A PATHOZYME DENGUE G in-vitro diagnosztikai teszt a Dengue 
IgG antitestek szűrésére, mind a 4 szerotípus okozta elsődleges 

és másodlagos fertőzésekben.  Csak professzionális használatra.  
  

A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 

A mikrotitráló lemezek mélyedései tisztított Dengue 2-es típusú 
antigénnel vannak bevonva. Higított teszt-szérumot használunk. A 
specifikus antitestek a mélyedésben lévő antigénhez kötődnek. A 
nem kötődött anyagot kimossuk, és peroxidázzal jelzett anti-
humán IgG-t használunk. Ha megkötődtek antitestek a 
mélyedésekben, akkor a konjugátum ezekhez az antitestekhez fog 
kapcsolódni.  

A nem kötődött anyagot ismét kimossuk. A szubsztrát - stabilizált 
3,3’, 5,5’, tetramethyl benzidin (TMB) - hozzáadása után a szín 
csak azokban a mélyedésekben jelenik meg, amelyekben enzim 
van, jelezve a humán anti-Dengue antitestek jelenlétét. Ezután az 
enzimreakciót higított kénsav hozzáadásával állítjuk le,  majd 
mérjük az abszorbciót 450 nm-en. Minden, a cut off szintnél 
nagyobb optikai denzitású (OD) eredményt pozitívnak kell 
tekinteni. 

A tesztet saját standardokhoz kalibráltuk. Nincsen nemzetközi 
standard ehhez a teszthez.   

                                                                                  Ref      

                                                                                OD217  

 

Microtitre Plate 12 x 8 wells x 1 

Törhető lyukak, specifikus antigénnel bevonva, egy újra zárható fólia 

zacskóban, nedvszívóval. 
 

DIL SPE   100 ml 

Szérum diluens: Tris alapú puffer, mely stabilizáló fehérjéket tartalmaz. 

Használatra kész reagens. (Narancs)   

 

Control -   2 ml 

Negatív kontroll. Humán szérum tiszta oldata, amely nem tartalmaz Dengue 

elleni IgG antitesteket. Használatra kész reagens. (Kék)   

 

Control L   2 ml 

Alacsony pozitív kontroll. Humán szérum tiszta oldata, amely Dengue elleni 

IgG antitestek kis mennnyiségét tartalmazza.  

Használatra kész reagens. (Zöld) 

 

Control H    2 ml 

Magas pozitív kontroll. Humán szérum tiszta oldata, amely Dengue elleni IgG 

antitestek nagy mennnyiségét tartalmazza.  

Használatra kész reagens. (Vörös) 
 

Wasbuf 20X   50 ml 

Mosó puffer koncentrátum: Tris alapú puffer, mely detergenst tartalmaz. 

(Színtelen) 
 

Conj     11 ml 

Anti-humán IgG HRP konjugátum: Torma-peroxidázhoz kötött anti-

humán IgG.  Használatra kész reagens. (Bíbor) 

Subs TMB   11 ml 

Szubsztrát oldat: 3,3’, 5,5’ -tetramethyl -benzidin citrát pufferben. 

Használatra kész reagens. (Színtelen) 

 

Soln Stop H2SO4 0.2M               11ml 

Stop oldat: Tisztított vízzel higított kénsav.  

Használatra kész reagens. (Színtelen) 

 

Használati utasítás és  EIA adatfelvételi lap                                   1 + 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

SZÜKSÉGES, DE A KITBEN NEM TALÁLHATÓ ANYAGOK 

Mikropipetták: 100l, 200l, 1000l és 5000l 
Eldobható pipettahegyek 
Csövek a minta higításához 
Vortex keverő 

Termosztát: 37C +/- 1C hőmérséklet 
Nedvszívó papír 
Microplate leolvasó,  450nm-es filterrel 
Milliméterpapír 
Alaposan megtisztított laboratóriumi üvegedények.  
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 

A PATHOZYME-DENGUE G reagensei humán eredetű anyagokat 
tartalmaznak, melyeket az FDA által jóváhagyott eljárással, 
donoronként megvizsgáltak, és negatívnak találtak HCV-re, HIV I 
és HIV II antitestekre és HBsAg-re. Mivel egyetlen teszt sem ad 
teljes biztonságot arra vonatkozóan, hogy az emberi eredetű 
termékek nem visznek át fertőző ágenseket, ezért szükséges, 
hogy a kit reagenseit fokozott óvatossággal és figyelemmel 
kezeljük a használat és a kiöntés során. A használat és a kiöntés 
során az összes reagenst potenciális környezetszennyezőként kell 
kezelni.  A reagenseket ne nyeljük le. 

A PATHOZYME DENGUE G reagensei nem tartalmaznak 
veszélyes alkotóelemeket  a jelenlegi UK Chemicals (Hazardous 
Information and Packaging for Supply) előírásai szerint. Ennek 
ellenére, a használat és a kiöntés során az összes reagenst 
potenciális környezetszennyező anyagként kell kezelni. A végső 
megsemmisítést a helyileg érvényes törvények szerint kell 
elvégezni.  

A PATHOZYME-DENGUE G  Stop oldata 0.2 M-os kénsav, és így 
korrozív. Kezelje óvatosan. Ha a kénsav a bőrére kerül, öblítse le 
alaposan folyóvíz alatt.  

A PATHOZYME-DENGUE G reagensek konzerválószerként 

0.05% Proclin 300 
TM 

 tartalmaznak, amely lenyelve toxikus lehet. 
Ha a bőrére kerül, öblítse le alaposan folyóvíz alatt.  

  A Proclin 300
TM

  a  ROHM and HAAS Limited védjegye. 

TÁROLÁS 

A reagenseket 2
 
– 8 

o
C között kell tárolni. 

A kit a dobozon és a komponenseken feltüntetett lejárati időig fog 
a specifikációk szerint működni. A lejárati idő annak a hónapnak 
az utolsó napja, amely a doboz címkéjén és az üvegeken fel van 
tüntetve. Ne használja a reagenseket a lejárati idő eltelte után.  

Óvjuk a reagenseket extrém hőmérsékletektől. Ne tegyük őket 
közvetlen napsütéses helyre. 

EGYETLEN REAGENST SE FAGYASSZUNK LE, mivel az 
irreverzibilis károsodást okozna. 

MINTAGYŰJTÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 

Mintaként vénás vért használjunk, melyet az alvadék 
képződéséig, majd összehúzódásáig állni hagyunk.  
Centrifugáljuk, majd a mintát a tiszta szérumból vegyük. Friss 
szérum-minta szükséges. 
 
Ne használjunk hemolizált,  szennyezett  vagy lipémiás szérumot 
a vizsgálathoz, mert ez károsan befolyásolja az eredményeket. 
 
A szérum 2 – 8 

o
C-on max. 48 órahosszat tárolható  vizsgálat 

előtt. Ha hosszabb tárolás szükséges, a mintát  –20 
o
C-on max. 1 

évig  tárolhatjuk. A felolvasztott mintákat keverjük fel a vizsgálat 
előtt.  
 
Ne használjon nátrium azidot konzerválószerként, mivel az 
gátolhatja a peroxidáz enzim rendszert.  

Ismétel lefagyasztás – felolvasztás elkerülendő, mivel ez fals 
eredményekhez vezet.  
 

A SZÉRUM HIGÍTÁSA: 1/100. Minden teszthez 100l 1/100 

higítású szérumot használjon. A higítás elkészítése: adjon 10l 

szérumot 1000l szérum diluenshez.  
A higított szérum mintákat ne tárolja, használja fel 8 órán belül.  

A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 

Használat előtt hagyja a ragenseket szobahőmérsékletűre  (20
 
- 

25
o
C) felmelegedni, és finoman keverje fel. Vigyázzon, hogy ne 

habosodjanak fel a reagensek.  

Mosó puffer:  
Higítsa a mosó puffer koncentrátumot, 1 rész mosó puffer 
koncentrátumot és 19 rész desztillált vizet használva. Minden 8 
lyukú törhető csíkhoz készítsen 25 ml higított mosó puffert úgy, 
hogy 1,25 ml mosó puffer koncentrátumot ad 23,75 ml desztillált 
vízhez. Minden vizsgálatsor előtt készítsen friss mosó puffer 
higítást. Plussz mennyiségű mosó puffer található a kitben az 
automata mosó készülék használat előtti átmosására.  
A mosási folyamat a teszt végeredménye szempontjából kritikus 
szakasz. Az elégtelen mosás gyengíti a precizitást, és fals magas 
abszorbciós értékeket okozhat.  

A KIT TARTALMA 
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A TESZT KORLÁTAI 
 
Ebben a tesztben csak szérumot használhatunk. Nincs újrahasználati protokol a termékre vonatkozóan. A tesz 
értékelésénél nagyon tanácsos az összes klinikai adatot és epidemiológiai faktort figyelembe venni. Egy 
néhány hetes perióduson keresztül páros minták vizsgálata szükséges. A diagnózis nem állítható fel kizárólag 
egy klinikai vizsgálat eredményeire alapozva, mivel  nem biztos, hogy mérhető mennyiségű antitest  keletkezik 
az infekció korai szakaszában. 
 

A VIZSGÁLAT MENETE 
 
1. A vizsgálat megkezdése előtt melegítse fel az összes reagenst és a szérumot szobahőmérsékletűre 

(20C  -  25C).  
2. Minden mintával párhuzamosan egy sorozat kontroll szérumot kell futtatni. Helyezze el  a szükséges 

mennyiségű csíkot a tartóban. A mellékelt EIA adatrögzítő lapra jegyezze fel a kontroll szérum és a 
minta szérum helyét.  

3. A fel nem használt csíkokat helyezze vissza a nedvszívót tartalmazó fólia zacskóba, a simítózárat 

zárja be, mielőtt a zacskót visszatenné a 2C  -  8C-os hűtőbe.  

4. Higítsa a minta szérumot 1/100 arányban úgy, hogy adjon 10l szérumot  1000l szérum higítóhoz. 
NE HIGÍTSA A KONTROLLOKAT!  

5. Adagoljon 100l higított mintát vagy kontroll szérumot a megfelelő lyukakba. Óvatosan rázza 5 
másodpercig.  

6. Fedje le a lemezt a mellékelt lemez takaróval, tegye a lemezt nedvszívó papíron 20 percig 37ºC-ra.   
7. Az inkubálási periódus végén távolítsa el a lemezek tartalmát egy veszélyes hulladék tartályba. 

Ezután erősen ütögesse hozzá a lemezt a nedvszívó papírhoz.  Gondoskodjon róla, hogy a 
veszélyes hulladék tartályban a megfelelő fertőtlenítőszer legyen.  

8. Kézi mosás: Töltsön minden lyukba minimum 300l mosó puffert. Rázza bele a lemez tartalmát a 
veszélyes hulladék tartályba. Ezután erősen ütögesse hozzá a lemezt a nedvszívó papírhoz. Mossa 
át az üres lyukakat háromszor. 

9. Ütögesse a lemezt erősen a nedvszívó papírhoz vagy papírtörlőhöz, hogy a maradék vízcseppeket is 
eltávolítsa.  

10. Gépi mosás: Gondoskodjon róla, hogy minden lyukba 300l mosó puffer kerüljön,  és a megfelelő 
fertőtlenítő oldat legyen a hulladékgyűjtő tartályban. Mossa az üres lemezeket háromszor. Mosás 
után távolítsa el a fölösleges folyadékot a lemezt erősen a nedvszívó papírhoz vagy papírtörlőhöz 
ütögetve, hogy az összes maradék vízcseppet eltávolítsa.  

11. Adagoljon 100l anti-humán HRP konjugátumot minden lyukba. Rázogassa óvatosan 5 
másodpercig, mielőtt a fedőt ráhelyezi a lemezre, és a lemezt visszahelyezi a termosztátba, egy 
nedvszívó papírra. Inkubálja 37 ºC-on 20 percig.  

12. Mossa át a lemezt a fentebb leírtak szerint.  

13. Adagoljon 100l stabilizált szubsztrát oldatot minden lyukba. Rázogassa óvatosan 5 másodpercig, 

mielőtt a fedőt ráhelyezi a lemezre, és a lemezt sötét helyen, szobahőméréskleten (20C  -  30ºC) 
inkubálja 10 percig.  

14. Állítsa le a reakciót úgy, hogy 100l Stop oldatot pipettáz minden lyukba. Ez színváltozást fog okozni 
(kéktől sárgáig) az enzimet tartalmazó lyukakban, ami az anti-Dengue antitestek jelenlétét jelzi. 
Nullázza a lemezolvasót levegővel szemben. Mérje meg minden lemez abszorbcióját 450 nm-en a 
reakció leállítása után AZONNAL.  

 
AZ EREDMÉNYEK LEOLVASÁSA 

 
A leolvasót 450 nm-re kell állítani, és levegővel szemben nullázni. Olvassa le minden minden minta és kontroll 
abszorbcióját. Ne használjon referencia filtert, mivel ez megváltoztatná a kontrollok várt értékét.  
 

HIBAFORRÁSOK 
 
A felhasználónak legalább minimális laboratóriumi gyakorlattal kell rendelkeznie.  
Ne használja a kit reagenseit, ha azok sérültek vagy szennyezettek.  
 
Minden mintához külön eldobható pipettahegyet használjon, hogy megelőzze a keresztszennyeződést. 
 
Bár a kontroll szérumokhoz és minden minta szérumhoz párhuzamos minta használata nem kötelező, de 
ajánlott.   
 
A kontroll szérumot és a minta szérumot egyidőben kell futtatni, hogy a vizsgálati körülmények azonosak 
legyenek.  
 
Ajánlott, hogy kézi pipettázás esetén egyszerre maximum 32 lyukat használjon egy vizsgálat során, mivel az 
összes standard és minta pipettázásának 3 percen belül be kell fejeződnie. A teljes, 96 lyukas lemezt 
automata pipettázás esetén használhatja.  
 
Csavarja vissza az összes reagens kupakját a használat után azonnal.  
 
Óvakodjon a  megismételt pipettázástól a tartalék reagensekből, mivel ez a reagensek szennyeződését 
okozhatja.  
 
Csak azonos kitből származó reagenseket és bevont csíkokat használjon. Vigyázzon, hogy amikor a lyukakba 
adagol, ne érintse a lyukak felületét.  
 
Ne hagyja, hogy a reagensek a lyukak oldalán lefussanak. A vizsgálat megkezdése előtt melegítse fel az 

összes reagenst szobahőmérsékletűre (20C 
 
-  25

o
C). Óvatosan keverje fel a reagenseket finom fel–le 

fordítással vagy forgatással.   
 
Miután a vizsgálatot elkezdte, a lyukak nem száradhatnak ki a vizsgálat  során.  
 
A szubsztrát oldat ne szennyeződjön, mivel ez az egész kitet működésképtelenné tenné.  
 
A vizsgálaz megkezdése előtt ellenőrizze a használt laboratóriumi készülékek precizitását és pontosságát, így 
biztosítva az eredmények reprodukálhatóságát.  
 
A fel nem használt csíkokat helyezze vissza a nedvszívót tartalmazó fólia zacskóba, a simítózárat zárja be, 

mielőtt a zacskót visszatenné  a 2C  -  8C-os hűtőbe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ EREDMÉNYEK SZÁMÍTÁSA 
 
Minden minta szérumnak és kontroll szérumnak mérje meg az OD értékét. 
A teszt validálása: a negatív kontrollok átlagos OD értkének alacsonyabbnak kell lennie 0,2-nél,  az alacsony 
pozitív kontrolloknak 0,3 és 0,7 közé kell esnie, és a magas pozitív kontrollnak (REAGENT 4) magasabbnak 
kell lennie 0,8-nál ahhoz, hogy a mérési eredményeket érvényesek tekinthessük.   
Az IgG Cut off szintje = a párhuzamos alacsony pozitív kontrollok OD értékének átlagával. 
Az antitest indexek (AI) vizsgálatainak összehasonlítására a következőket kell kiszámítani: 
 
   A minta OD értéke 
AI =   

Az alacsony pozitív kontrollok átlagának OD értéke  
IgG 
AI<1 arra utal, hogy nincs Dengue fertőzés. Néhány nap múlva a vizsgálatot ajánlatos 

megismételni.  
AI>1 arra utal, hogy Dengue fertőzés történt. 

AI  1  2  elsődleges fertőzésre utal. 
AI>2 másodlagos fertőzésre utal, ahol a láz kialakulása után pár nappal nagy számú IgG antitest 

mutatható ki.  
Ha a kontrollok vagy a felhasználó ismert mintáinak szintje nem a várt értéket adja, akkor a mért 
eredményeket érvénytelennek kell tekinteni. 
 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Klinikai tanulmányok szerint a PATHOZYME DENGUE G kiváló korrelációt mutat a haemagglutinációs gátlási 
vizsgálatokkal (HAI), melyet a WHO  a Dengue láz kimutatására ajánl. Az összes klinikai adat kérésre 
rendelkezésre áll.  
 
 
A PATHOZYME DENGUE G variációs koefficiense kisebb vagy egyenlő 10%. 
 

 Pathozyme Dengue G Összes 

 pozitív negatív  

pozitív 52 1 53 

negatív 3 35 38 

 55 36 91 

 
Érzékenység 52/53 = 98.11% 
Specifitás 35/38 = 92.1% 
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GYORS TÁJÉKOZTATÁS A TESZT MENETÉRŐL 
 

1) Higítsa a minta szérumot 1/100 arányban a szérum higítóval, 10l szérumot adva 1000l 
szérum higítóhoz.  
 

2) Adjon 100l higított mintát vagy használatra kész kontroll szérumot minden lyukba. Óvatosan 
rázogassa 5 másodpercig.  
 

3) Inkubálja 37ºC-on 20 percig. 
 

4) Távolítsa el a lyukak tartalmát, majd mossa háromszor. 
 

5) Adagoljon 100l anti-humán HRP IgG konjugátumot minden lyukba. Óvatosan rázogassa 5 
másodpercig. 
 

6) Inkubálja 37ºC-on 20 percig. 
 

7) Ismételje meg a 4-es lépést. 
 

8) Adagoljon 100l szubsztrát oldatot minden lyukba. Óvatosan rázogassa 5 másodpercig. 
 

9) Inkubálja sötét helyen, szobahőmérsékleten (20C  -  30ºC) 10 percig. 
 

10) Adagoljon 100l  Stop oldatot minden lyukba. 
 

11) Olvassa le az OD értékeket EIA leolvasóval, 450 nm-es filterrel. 
 

12) Értékelje az eredményeket az “Eredmények értékelése” részben leírtak szerint.  
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