
PATHOZYMEDENGUE G Ref OD217 
ELISA metoda detekující IgG protilátky proti Dengue v lidském séru. 
Skladujte při 2°C až 8°C. NESMÍ ZMRZNOUT. 
Pouze pro in-vitro použití. 

 
ÚVOD 

 
PATHOZYME DENGUE soupravy jsou nepřímé EIA metody, 
které prokazují protilátky IgG a IgM v lidském séru při 
onemocnění Dengue. Původcem horečky Dengue je virus, 
který se rozlišuje na 4 imunologické typy (DEN 1, DEN 2, DEN 
3, DEN 4). Tento virus již byl zaznamenán ve více než 100 
zemích a ohrožuje  přibližně 2/5 světové populace. Není-li toto 
onemocnění včas diagnostikováno a léčeno může se  rozvinout 
do vážné formy onemocnění jako je dengue hemorrhagická 
horečka (DHF) a dengue šokový syndrom (DSS). Při 
onemocnění DHF nebo DSS míra úmrtnosti může dosahovat 
až 15%. Nejrizikovější skupinou jsou děti pod 15 rokem věku.  
Toto onemocnění se šíří štípnutím  samičky komára Aedes 
aegypti v tropických a subtropických zemích a v současné 
době se prokazuje zvýšený výskyt tohoto onemocnění i u 
turistů ze západních zemí. Příčinou je dostupnější cestování do 
exotických zemí. U všech imunologických typů byla zjištěna 
celoživotní imunita, přičemž v průběhu života mohou být u 
jednotlivého pacienta zjištěny všechny čtyři typy. Sekundární 
infekce zvyšuje riziko vzniku onemocnění DHF a DSS. 
Charakteristické příznaky horečky Dengue jsou – horečka, 
bolest hlavy, vyrážka, nausea a zvracení po dobu 4-6 týdnů od 
doby nakažení. U DHF se objevuje spontánní krvácení a náhlé 
zvýšení horečky. Prevencí u onemocnění DSS je včasné 
rozpoznání ztráty tekutin a jejich rychlé doplnění.  Asi 10% 
DSS vznikne z DHF, které vede k tkáňové anoxii, orgánovému 
selhání a smrti. Při primární infekci je zaznamenána zvýšená 
produkce protilátek IgM , které jsou detekovatelné po 5 dnech 
od počátku onemocnění, jejich hladina se postupně snižuje po 
dobu několika měsíců. IgG protilátky jsou detekovatelné po 
několika týdnech od nakažení. Při sekundární infekci je  
snížená hladina  IgM protilátek a velmi vysoká hladina IgG 
protilátek, které lze detekovat již po 2 dnech od počátku 
onemocnění. 

 
POUŽITÍ 

 
PATHOZYME DENGUE G je in-vitro diagnostická souprava ke 
screeningovému  stanovení IgG protilátek, které jsou v primární 
i sekundární infekci způsobené všemi 4 sérotypy viru Dengue. 
Jen pro profesionální použití. 
 

PRINCIP TESTU 
 
Purifikovaný Dengue antigen typ 2 je navázán na povrch 
mikrotitrační jamky. Do jamek se aplikují zředěná séra. 
Specifické protilátky se naváží na antigen v jamce. 
Nenavázaný materiál je odstraněn promytím a poté je 
aplikován konjugovaný peroxidásou značený anti-lidský IgG. 
Konjugát se naváže na protilátky, jsou-li navázány na antigen v 
jamce.   
Nenavázaný materiál je opět odstraněn promytím. Dalším 
krokem je přidání substrátu, stabilizovaného  3,3´, 
5,5´tetramethyl benzidinem (TMB), který se barevně projeví 
pouze v jamkách, kde je enzym přítomen a indikuje přítomnost 
lidské protilátky proti Dengue. Enzymatická reakce je 
zastavena po přidání ředěné kyseliny sírové a absorbance je 
měřena na fotometru při vlnové dálce 450 nm.  
Pro kvalitativní stanovení jsou naměřené absorbance vzorků 
vyšší než hladina Cut-Off považovány za positivní nález. 
Tento test byl kalibrován podle domácích standardů. Pro tento 
test neexistuje mezinárodní standard. 
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Microtitre Plate 12 x 8 jamek x 1 

Stripy jamek jsou potažené specifickým antigenem , 
stripy jsou překryty folií, skladované v uzavíratelném 
sáčku se silikagelem. 

 

 

DIL SPE   100 ml 

Ředící roztok pro séra. Pufr obsahuje stabilizační 
proteiny. Připraveno k použití. Oranžové 

 

 

Control -   2 ml 

Čistý roztok lidského séra, který neobsahuje 
protilátky IgG  proti Dengue. Připraveno k použití. 
Modré. 

 

 

Control L   2 ml 

Čistý roztok lidského séra, který obsahuje nízkou 
hladinu IgG protilátek proti Dengue. Připraveno 
k použití. Zelené. 

 

 

Control H   2 ml 

Čistý roztok lidského séra, který obsahuje vysokou 
hladinu IgG protilátek proti Dengue. Připraveno k 
použití. Červené. 

 

 

Wasbuf 20X   50 ml 

Koncentrovaný promývací roztok. Obsahuje 
promývací prostředek. Bezbarvý. 

 

 

Conj   11 ml 

Protilátka proti lidským IgG  značená křenovou 
peroxidásou. Připraveno k použití. Purpurové. 

 

 
 

Subs TMB                   11 ml 

Roztok substrátu: 3,3´, 5,5´Tetramethyl benzidin 
v citrátovém pufru. Připraveno k použití. Bezbarvé. 

 

 

Soln Stop H2SO4 0.2M   11ml 

Zastavovací roztok – kyselina sírová v purifikované 
vodě .Připraveno k použití. Bezbarvé 

 

 

 

Návod a EIA tabulka k záznamu údajů.                                    1 + 1 
 

 
 

 

 

DALŠÍ POTŘEBNÝ MATERIÁL, NENÍ SOUČÁSTÍ 
SOUPRAVY 

 

Mikropipety: 100l, 200l, 1000l and 5000l 
Špičky na jedno použití 
Zkumavky k ředění vzorku 
Centrifuga 

Inkubátor: teplota 37C +/- 1C 
Filtrační papír; buničina 
Fotometr pro mikrotitrační destičky s filtrem 450 nm 
Papír do tiskárny 
Čisté laboratorní sklo 

UPOZORNĚNÍ 
 
PATHOZYME DENGUE G obsahuje materiál lidského původu, 
který byl testován a konfirmován jako negativní na protilátky 
HIV I+II, HCV a na HBsAg metodami doporučenými FDA.  
Protože žádný test neposkytne úplnou jistotu, že produkty 
odvozené z lidského zdroje nepřenesou infekční agens, 
doporučuje se, aby s reagenciemi v této soupravě bylo 
zacházeno opatrně a pozorně při použití i likvidaci.. Se všemi 
reagenciemi by mělo být zacházeno jako s potenciálně 
biorizikovými při použití  i likvidaci. Nesmí se požít. 
 
PATHOZYME  DENGUE G reagencie neobsahují nebezpečné 
chemické substance, které jsou dány směrnicemi pro 
chemikálie Velké Británie. (Hazardous Information and 
Packaging for Supply).  Všechny reagencie by však měly být 
považovány za potenciálně infekční při použití a likvidaci. 
Konečná likvidace soupravy musí být v souladu s místními 
předpisy. 
 
PATHOZYME  DENGUE G zastavovací roztok je ředěná 0,2 M 
kyselina sírová, která  má korozivní vlastnosti. Zacházejte s ní 
opatrně. V případě kontaktu, důkladně opláchněte postižené 
místo vodou. 
 
PATHOZYME  DENGUE G reagencie obsahují 0,05% 

Proclin 300 jako konzervační látku, která je při požití 
toxická. V případě kontaktu, důkladně opláchněte pod tekoucí 
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 

Proclin™300 je výrobek společnosti ROHMHAAS. 
 

SKLADOVÁNÍ 
 
Reagencie musí být skladovány při teplotě +2°C až  +8°C. 
 
Exspirační datum je poslední den v měsíci označený na 
soupravě a na lahvičkách. Souprava je spolehlivá a přesná do 
uvedeného exspiračního data, který je určený od data výroby a 
je uveden na obalu a na lahvičkách soupravy. 
Nepoužívejte reagencie po uplynutí exspirační doby. 
 
Při vyšší teplotě než je pokojová může dojít k znehodnocení 
reagencií. Nevystavujte reagencie přímému slunečnímu světlu. 
Žádná z reagencií nesmí zmrznout. Došlo by k nenávratnému 
poškození. 
 

ODBĚR A PŘÍPRAVA VZORKŮ 
 
Vzorek venózní krve od pacienta se ponechá stát do vytvoření 
krevního koláče. Po centrifugaci vzorku je oddělené sérum. 
Vyžadujte čerstvý odběr vzorku. 
 
K vyšetření nepoužívejte hemolytické, kontaminované a 
lipemické vzorky, může dojít k falešným výsledkům. 
 
Vzorky smí být skladovány před vyšetřením při +2°C až  8°C 
po dobu 48 hod. Je-li požadována delší doba skladování, 
skladujte při -20°C maximálně 1 rok. Rozmražené vzorky musí 
být před vyšetřením řádně promíchány. 
 
Nepoužívejte Azid sodný jako konzervační prostředek, inhibuje 
peroxidásovou aktivitu systému. 
 
Vzorky opakovaně nezamrazujte, možná příčina falešných 
výsledků. 
 

ŘEDĚNÍ SÉRA 1/100. Příprava: 10l séra se přidá k 1000 l 
Ředícímu roztoku pro séra.  
Naředěné vzorky již neskladujte. Použití do 8 hodin od 
naředění. 
 

PŘÍPRAVA REAGENCIÍ 
 
Nařeďte 20 x koncentrovaný promývací roztok tak, že k 1 dílu  
koncentrovaného promývacího roztoku přidáte 19 dílů 
destilované vody. Pro každý 8- 
jamkový strip je potřeba 25 ml naředěného promývacího pufru, 
což znamená 1,25 ml  
koncentrovaného promývacího pufru se přidá k 23,75 ml 
destilované vody.  
Připravte čerstvý naředěný promývací roztok pro každý běh 
stanovení. 
Zbytek promývacího roztoku lze použít k promytí 
automatického promývacího přístroje. 
 
Promývací postup je rozhodující pro konečný výsledek testu. 
Nedostatečným promytím bude  
výsledek nepřesný a může dojít k nesprávnému odečtení 
zvýšené absorbance. 

SLOŽENÍ  SOUPRAVY 
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BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
Jiné vzorky než  sérum nebyly validovány pro tento test. Pro tento výrobek není jiného použití.   
Nejasný nebo podezřelý positivní výsledek by měl být přehodnocen.  
Při interpretaci výsledků by mělo být přihlédnuto ke všem klinickým vyšetřením a epidemiologickým 
faktorům.  Doporučuje se vyšetřovat každý vzorek znovu po několika týdnech. Séroepidemiologie se 
liší dle oblasti výskytu a proto cut off by mělo být určeno podle místních studií. 
Diagnóza by neměla být uzavíraná pouze z jedné vyšetřovací metody, jelikož infekční pacienti nemusí 
vytvářet detekovatelnou hladinu protilátek v krvi. Jedna metoda není schopna rozlišit stadium 
onemocnění zda se jedná o primární či sekundární infekci. 

 
PRACOVNÍ POSTUP 

 
 1. Před vyšetřením vytemperujte všechny komponenty soupravy a testovací séra na pokojovou teplotu 

(20°C až 25°C). 
 2. Kontroly soupravy by měly být pipetovány s každou sérií vzorků. Označte jejich umístění v   

destičce. Zaznamenejte do EIA data readeru  polohu kontrol a vyšetřovaných vzorků.  
 3. Nepoužité stripy znovu vraťte do foliového sáčku se silikagelem a uzavřete a znovu jej uskladněte 

při +2°C až +8°C. 

 4. Nařeďte testovací sérum 1/100 Ředícím roztokem. K 10l testovacího vzorku se přidá 1000l 
Ředícího roztoku pro séra. NEŘEĎTE KONTROLNÍ SÉRA, již jsou naředěna! 

 5. Aplikujte 100l naředěného séra a poté kontrolní séra do příslušných jamek.  
     Jemně promíchejte poklepáním (cca 5 sekund).  
 6. Destičku  překryjte víčkem a umístěte ji na vlhký filtrační papír do inkubátoru a inkubujte při 37°C  

po dobu 20 minut. 
 7. Na konci inkubace vyjměte destičku z inkubátoru a jedním pohybem vyklepněte obsah jamek do 

odpadní nádoby s desinfekčním prostředkem. Poté destičku položte na filtrační papír a důkladně  
vyklepte zbytek obsahu v jamkách.  

 8. Ruční promytí: Naplňte jamky promývacím roztokem min. 300l na jamku.Vyklepněte obsah jamek 
do určené nádoby s desinfekčním prostředkem. Poté destičku  položte na filtrační papír a důkladně 
vyklepte zbytek obsahu v jamkách. Jamky promyjte 3x. 

 9. Vyklepněte prudce zbylý obsah jamek do filtračního papíru nebo do buničiny, který vytáhne zbylé 
kapky. 

10. Přístrojové promývání: Zkontrolujte nastavení promývače – typ destičky, rychlost dávkování pufru 

(300l promývacího pufru na jamku) a odsátí do příslušné nádoby s desinfekčním prostředkem. 
Promyjte jamky 3x.Po promytí destičku položte na filtrační papír nebo na buničinu, který vytáhne 
zbylé kapky. 

11. Aplikujte 100l Anti-human HRP IgG Konjugátu do každé jamky. Jemně promíchejte poklepáním 
(cca 5 vteřin). Překryjte destičku víčkem a umístěte na vlhký filtrační papír zpět do inkubátoru. 
Inkubujte 20 min. při 37°C.  

12. Znovu opakujte promývací kroky, popsáno č.8-10 

13.Aplikujte 100l Stabilizovaného TMB Substrátu do každé jamky. Jemně promíchejte poklepáním 
(cca 5 vteřin) a překryjte destičku víčkem. Inkubujte destičku při pokojové teplotě (20°C  až  30°C) 
v temnu po dobu 10 minut. 

14. Zastavte enzymovou reakci přidáním 100l Zastavovacího roztoku – kyseliny sírové k substrátu do 
každé jamky. Modré zbarvení, vyvolané chromogenem TMB se po přidání zastavovacího roztoku 
změní na žluté.(Toto zbarvení se objeví jen v jamkách,kde budou přítomny anti-Dengue protilátky. 
Blankujte reader na mikrotitrační destičky proti vzduchu. Po přidání kyseliny sírové IHNED změřte 
absorbanci  na fotometru při vlnové délce 450 nm.  

 
ODEČET  VÝSLEDKŮ 

 
Reader pro mikrotitrační destičky musí být  nastaven na vlnovou délku 450 nm. a blankován proti 
vzduchu. Nedoporučujeme používat referenční filtr, jelikož mění očekávané hodnoty absorbancí pro 
kontroly a znemožňuje přesnou validaci. 
 

PŘEDEJÍTÍ PROBLEMŮ 
 
Tuto metodu může stavět pracovník, který absolvoval alespoň minimální základní laboratorní praxi. 
Nepoužívejte poškozené nebo kontaminované komponenty. 
Používejte špičky na jedno použití, aby nedošlo ke kontaminaci. 
I když není vyžadována  duplicitnost všech standardů a vzorků, přesto je doporučena. 
Vzorky a kontrolní séra by měla být stanovena ve stejnou dobu, aby se dodržovaly stejné podmínky 
v testech. 
Je doporučeno, jedná-li se o ruční pipetování, aby nebylo stavěno více než 32 jamek u jednoho běhu. 
Při manuálním pipetování je potřeba, aby od začátku pipetování všech standardů a vzorků neuběhlo 
více jak 3 minuty. U celé mikrotitrační destičky tz. 96 jamek je lepší použít automatického pipetování. 
Ihned po použití vraťte správně uzávěr ke každé reagencii. 
Vyvarujte se opakovanému pipetování reagencií, došlo by ke kontaminaci. 
Nemíchejte reagencie a stripy z různých souprav dohromady.  
Reagencie aplikujte tak, aby nestékaly do jamek podél stěny jamky. Před testováním vytemperujte 
reagencie na pokojovou teplotu (20°C až 25°C).  
Všechny reagencie promíchejte jemným převrácením nebo krouživým pohybem.  
Nedopusťte vyschnutí obsahu používaných stripů během vyšetření . 
Roztok substrátu nesmí být kontaminován, metoda by tím byla neúčinná. 
Zkontrolujte přesnost a správnost používaného laboratorního zařízení pro tuto metodu, aby byla 
zajištěna správná reprodukovatelnost výsledků.  
Nepoužité stripy znovu vraťte a uzavřete do foliového sáčku se silikagelem a znovu jej uskladněte při 
+2°C až +8°C. 

 
VÝPOČET  VÝSLEDKŮ 

 
U testovacích vzorků a kontrolních sér se zjišťuje OD v příslušných jamkách. 
 
Validace metody: 
Aby metoda byla validována musí splňovat tyto hodnoty: 
Negativní kontrola průměr OD by měla být nižší než 0,2 
Nízká positivní kontrola:  průměr OD by měla být mezi 0,3-0,7 
Vysoce positivní kontrola: měla by být vyšší než 0,8 
 
Cut off hladina pro IgG = Průměr hodnoty OD u duplicitní postavené Nízké positivní kontroly. 
 
Pro srovnání mezi stanoveními musí být vypočítán index protilátek AI: 
 
                                                     Absorbance vzorku 
AI =                           ------------------------------------------------------------- 
                                   Průměr absorbancí Nízce positivní kontroly 
 
IgG 

AI  1        zn. nezachycení Dengue infekce. Doporučuje se znovu testovat vzorek pacienta po několika  
                 týdnech. 

AI  1        zachycení Dengue infekce 

AI 1  2   zachycení primární infekce 

AI  2        zachycení sekundární infekce, kde záchyt vysoké hladiny IgG protilátek může být     
                  prokázán již po několika dnech od horečky. 
 
V případě, že kontroly soupravy nebo známé hodnoty použitých vzorků nevykazují očekávaný 
výsledky, výsledky testu musí být vyhodnoceny jako neplatné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HODNOCENÍ DAT 
 
Dle klinických studií, PATHOZYME DENGUE G prokazují výbornou korelaci s hemaglutinační inhibiční 
metodou /HAI/, která je doporučena WHO k prokazování horečky Dengue. 

 
EVALUATION DATA 

 
Koeficient odchylku PATHOZYME DENGUE G je nižší nebo rovno 10%. 
 

 PATHOZYME DENGUE G Celkem 

 Positivní Negativní  

Positivní 52 1 53 

Negativní 3 35 38 

 55 36 91 

 
Sensitivita 52/53 = 98.11% 
Specificita 35/38 = 92.1% 
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RYCHLÝ PŘEHLED PRACOVNÍHO POSTUPU 

 

1. Nařeďte testovaná séra 1/100 přidáním 10 µl séra k 1000 µl Ředícího roztoku pro séra      

NEŘEĎTE KONTROLY! 

2. Aplikujte 100 µl testovacího séra a kontrolní séra do příslušných jamek podle  

pipetovacíhoschématu.  Jemně promíchejte poklepáním (cca 5 vteřin). 

3. Inkubujte 20 minut při 37°C. 

4. Promyjte 3x promývacím pufrem. Důkladně vyklepejte zbytky promývacího pufru do filtračního 

papíru. 

5. Následně aplikujte 100µl peroxidasou značené protilátky proti lidským IgG.  

Jemně promíchejte poklepáním (cca 5 vteřin). 

6. Inkubujte 20 minut při 37°C. 

7. Opakujte krok č. 4 

8. Aplikujte 100 µl  TMB substrátu do všech testovaných jamek. 

9. Inkubujte při pokojové teplotě (20°C až 30°C) v temnu po dobu 10 minut.  

10. Přidejte do všech jamek 100 µl Zastavovacího roztoku. 

11. Proměřte na fotometru pro mikrotitrační destičky při vlnové délce 450 nm. 

12. Interpretujte výsledky podle popisu v sekci Odečet výsledků.  
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