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Vitrotest® Anti-Toxocara
ELISA test-kit for the detection of antibodies to Toxocara canis

1. INTENDED USE

The test-kit Vitrotest Anti-Toxocara is an enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) for the 
detection of antibodies to Toxocara canis in human serum or plasma. The test-kit might be applied 
for the ELISA using both automatic pipettes and standard equipment as well as open system au-
tomated ELISA analyzers.

2. CLINICAL VALUE

Toxocariasis is a zoonotic disease caused by parasitizing of larvae of roundworms belonging to 
the genus Toxocara in humans with concomitant damage to eyes and internal organs. The disease 
is widespread in all countries and often affects children. Several species of this genus are known, 
and the majority of studies have shown the role Toxocara canis (worms affecting mainly dogs) and 
to a lesser extent Toxocara cati (affects mainly cats) in human disease.

The sources of human infestation are mainly dogs that contaminate the soil with eggs of Toxo-
cara excreting them with their faeces. The rate of dog infection with this helminth is about 15-50%, 
but in some areas it reaches 90%. Since mature forms are not formed in the human body infected 
people cannot be the source of Toxocara. 

Humans are infected with toxocaras by ingestion of eggs with food or water contaminated with 
animal faeces, as well as by direct contact with infected animals. Larvae emerging from eggs 
migrate through the intestinal wall into the bloodstream and enter various organs and tissues 
where they encapsulate and maintaining long-term biological activity cause the larval form of the 
disease. While migrating within the human body, the larvae injure tissues causing necrosis and 
inflammatory processes.

Clinical symptoms of toxocariasis depend on the location and intensity of the parasite invasion. 
In the clinical course of the disease two forms of invasion are distinguishable: visceral syndrome 
of “migrating   larvae” (visceral larva migrans) and ocular toxocariasis (ocular larva migrans). Vis-
ceral toxocariasis manifests itself with a recurrent fever lasting for several weeks or even months. 
Enlargement of individual lymph nodes and  diseases effecting the respiratory system such as 
bronchitis and pneumonia may also occur. Almost all cases of toxocariasis are characterized by 
eosinophilia.

The intravitam parasitological diagnosis of toxocariasis is almost impossible to discover due to 
the difficulty of detection of  the migrating  larvae.   Histological studies (biopsies) are only useful 
in some cases. At the same time, numerous studies have shown that serological testing, including 
ELISA, using purified antigens of larvae, is a sensitive and specific diagnostic method. To date it 
is possible to detect specific antibodies for excretory-secretory and somatic antigens of T. сanis 
larvae.

3. PRINCIPLE OF THE TEST

Detection of antibodies to Toxocara canis in the test-kit Vitrotest Anti-Toxocara is based on a 
solid phase, indirect ELISA in a two-step incubation procedure. Microwells are coated with T. сanis 
larva antigens. During the first incubation step, the specific antibodies to T. сanis, if present, will be 
bound to the solid phase precoated antigens. The wells are washed to remove unbound antibod-
ies, leaving only the specific antigen-antibody complexes. A secondary antibody (anti-IgG) which 
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is conjugated to horseradish peroxidase (HRP) is added next and binds to the immune complexes 
on the solid phase. Unbound components are removed by washing. Antigen-antibody complexes 
are revealed by addition of chromogen solution containing 3,3’,5,5’- tetramethylbenzidine (TMB) 
and hydrogen peroxide. After 30 minutes the reaction has been stopped, the absorbance values 
are read using a spectrophotometer at 450/620-695 nm. The absorbance measured for a sample 
allows to detect the presence or absence of antibodies to Toxocara canis. The colour intensity is 
proportional to the quantity of antibodies bound on the solid phase.

4. MATERIALS AND EQUIPMENT

4.1. Composition of the test-kit

ELISA STRIPS 1x96 wells

Microplate
Each well is coated with T. сanis larva antigens. The 
wells can be separated. Once opened, place unused 
strips in a resealable bag and store at 2-8°C for 3 
months.

CONTROL + 1x0.3ml
Positive control
Solution of human specific antibodies to T. сanis and 
preservative (pink). 

CONTROL – 1x0.5ml
Negative control
Negative human serum and preservative (yellow).

SAMPLE DILUENT 1x 12ml
Sample diluent
Buffer, milk extract, detergent and preservative 
(brown-green).

CONJUGATE SOLUTION 1x 12ml
Conjugate solution (ready to use)
Monoclonal antibodies to human IgG conjugated to 
HRP, buffer, stabilizers and preservative (green).

TMB SOLUTION 1x 12ml
TMB solution (ready to use)
TMB, H2O2, stabilizers and preservative (colourless).

WASH TWEEN 20X 1x 50ml

Washing solution TWEEN (20x concentrated)
Phosphate buffer, NaCl, Tween-20 20X concentrate 
(colourless)
Dilute washing solution 1:20 with distilled/deionised 
(DI) water before use (e.g. 4ml concentrate + 76ml wa-
ter is sufficient for 8 wells). Once diluted it is stable for 
1 week at 2-8°C.

STOP SOLUTION 1x 12ml
Stop Solution (ready to use)
0.5 M H2SO4 (colourless).

 
Adhesive films (2 items), sera identification plan (1 item) and instruction for use.

4.2. Material required but not provided
Variable volume automatic pipettes (10μl–1000μl), disposable pipette tips, volumetric labo-

ratory glassware (10–1000ml), distilled/DI water, incubator thermostatically controlled at 37°C,  
automatic/semiautomatic plate washer (optional), spectrophotometer/plate reader (450/620–
695nm), appropriate waste containers for potentially contaminated materials, absorbent paper, 
timer, disposable gloves, disinfectants.
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5. PRECAUTIONS AND SAFETY

5.1. Precautions
The ELISA assays are time and temperature sensitive. Strictly follow the test procedure and 

do not modify it.
 – do not use expired reagents;
 – do not use for analyses and do not mix reagents from different lots or from test-kits of differ-

ent nosology as well as other manufacturer’s reagents with Vitrotest® kits;
Note: it is possible to use WASH TWEEN 20X , TMB SOLUTION  and STOP SOLUTION  from 

other Vitrotest® ELISA kits.
 – close reagents after use only with appropriate caps;
 – control the filling and full aspiration of the solution in the wells;
 – use a new tip for each sample and reagent;
 – avoid exposure of kit reagents to direct sunlight;
 – TMB SOLUTION  must be colourless before use. If TMB SOLUTION  is blue or yellow, it can-

not be used. Avoid any contact of TMB SOLUTION  with metals or metal ions. Use glassware 
thoroughly washed and rinsed with distilled/DI water;

 – never use the same glassware for CONJUGATE SOLUTION  and TMB SOLUTION .
The manufacturer is not responsible or liable for any incorrect results and/or incidents taking 

place as a result of any violation of the instruction. The manufacturer is not responsible for visual 
readings of samples (without using a plate reader).

5.2. Safety
 – all reagents included in the kit are intended for in vitro diagnostic use only;
 – the test-kit is designed for use by qualified personnel only;
 – disposable gloves and safety glasses must be worn at all times while performing analysis;
 – never eat, drink, smoke, or apply cosmetics in the assay laboratory;
 – never pipette solutions by mouth;
 – controls of test-kit Vitrotest Anti-Toxocara were tested and found negative for anti-HIV1/2, an-

ti-HCV, anti-T.pallidum antibodies and HBsAg. Nevertheless, all controls and patient samples 
should be regarded and handled as potentially infectious;

 – the liquid waste must be inactivated, for example, with hydrogen peroxide solution at the final 
concentration of 6% for 3 hours at room temperature, or with sodium hypochlorite at the final 
concentration of 5% for 30 minutes, or with other approved disinfectants;

 – the solid waste must be inactivated by autoclaving at 121°С for 1 hour;
 – dispose of inactivated waste in accordance of national laws and regulations;
 – do not autoclave the solutions that contain sodium azide or sodium hypochlorite;
 – some components of the test-kit contain low concentrations of harmful compounds and 

could cause irritation of the skin and the mucosa. In the case of contact of TMB SOLUTION ,  
STOP SOLUTION  or CONJUGATE SOLUTION  with skin or mucosa, the place of contact 
should be immediately rinsed with large amounts of water;

 – in case of spilling of solutions that do not contain acid, e.g. sera, rinse the surface with disin-
fectant, then dry it with absorbent paper. If the contaminating fluid is an acid, spills must be 
initially neutralized with sodium bicarbonate, and then treated as described.
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6. STORAGE AND STABILITY

Reagents are stable until stated expiration date on the label when stored refrigerated (2-8°C). 
Do not freeze. The kit should be shipped at 2-8°C. Single transportation at the temperature up to 
23°С for two days is possible. 

7. SPECIMEN COLLECTION

The fresh serum or plasma samples can be stored for 3 days at 2-8°С, or frozen for longer period 
at -20 – -70°С. Frozen samples must be thawed and kept at room temperature for at least 30 min-
utes before use. Do not use preheated samples. Mix thawed samples thoroughly to homogeneity. 
Avoid repeated freezing/thawing. Samples containing aggregates must be clarified by centrifu-
gation (3000rpm for 10-15min). Do not use hyperlipeamic, hyperhaemolysed or contaminated by 
microorganisms serum (or plasma) specimens. The presence of bilirubin up to concentration of 
0.21mg/ml (361.8μM/l), haemoglobin up to concentration of 10mg/ml and triglycerides up to con-
centration of 10 mg/ml (11.3mM/l) are allowed.

8. REAGENT PREPARATION

It is very important to keep all test components for at least 30 min at room temperature (18-
25°С) before the assay!

8.1. ELISA STRIPS  preparation
Before opening the bag with the ELISA STRIPS , keep it at room temperature for 30 minutes 

to avoid water condensation inside the wells. Open the vacuum bag and take out the necessary 
number of wells. Once opened, the bag with the remaining strips and desiccant must be resealed 
with the zip-lock immediately and kept refrigerated at 2-8°С for no more than 3 months.

8.2. Washing solution preparation
Check the WASH TWEEN 20X  for the presence of salt crystals. If crystals have formed, re-solu-

bilise it by warming at 37°C, until crystals have dissolved (15-20min). Dilute the WASH TWEEN 20X  
1:20 (1+19) with distilled/DI water before use. For example, 4ml concentrate + 76ml water is sufficient 
for 8 wells. Once diluted it is stable at 2-8°C for 1 week.

9. ASSAY PROCEDURE

 9.1. Take out from the protective bag the support frame and the necessary number of the wells 
(the number of specimens + 4 for controls). Place the wells into the frame. Wells with the con-
trols must be included in every test.

 9.2. Complete the sera identification plan.
 9.3. Prepare washing solution (see 8.2.).
 9.4. Dispense 90µl of SAMPLE DILUENT  into each well.
 9.5. Add 10µl of controls and patient samples into the wells in the following order: A1 – 

CONTROL + , B1, C1 and D1 – CONTROL – , other wells – patient samples. Pipette gently to 
avoid foaming. The colour of the sample diluent changes from brown-green to blue.

 9.6. Cover strips with an adhesive film and incubate for 30 min at 37°С.
 9.7. Remove and discard the adhesive film and wash all wells 5 times with automatic washer or 

8-channel pipette as follows:
 - aspirate the contents of all wells into a liquid waste container and add immediately a 



Edition 7 6/16

minimum of 300µl of diluted washing solution to each well;
 - soak each well for 30 seconds between each wash cycle;
 - aspirate again. The residual volume must be lower than 5μl.
 - repeat the washing step 4 times;
 - after the final washing cycle, turn down the plate onto an absorbent paper and tap it to 

remove any residual buffer.
 9.8. Dispense 100μl of CONJUGATE SOLUTION  per well. Cover strips with a new adhesive film, 

incubate for 30 min at 37°С.
 9.9. Remove and discard the adhesive film and wash all wells five times as described above (see 

9.7.).
 9.10. Dispense 100μl TMB SOLUTION  to each well. Do not touch the walls and bottoms of the 

wells to avoid contamination.
 9.11. Incubate the strips for 30 minutes at room temperature (18-25°С) in the dark. Do not use an 

adhesive film in this step.
 9.12. Add 100μl STOP SOLUTION  to each well in the same order and at the same rate as for 

TMB SOLUTION .
 9.13. Read the optical density (OD) of the wells at 450/620-695nm using a plate reader within 5 

minutes after adding the STOP SOLUTION . Pay attention to the cleanness of the plate bot-
tom and absence of bubbles in the wells before reading.

Measurement in the single-wave procedure at 450nm is possible. Reserve blank well to ad-
just spectrophotometer in such analysis. Only TMB SOLUTION  and STOP SOLUTION  must be 
added in blank well.

10. CALCULATION AND INTERPRETATION OF RESULTS

10.1. Calculation of results
Calculate the mean absorbance value for 3 negative controls (Nc), Cut off value (CO) and Sample 

Index of Positivity (IPsample).
 

Nc = (Nc1 + Nc2 + Nc3)/3; 
CO = Nc + 0.3;     IPsample=ODsample/CO

10.2. Validation of the test
The test run may be considered valid provided the following criteria are met:

CONTROL + OD ≥ 0.800

CONTROL – OD ≤ 0.150

CONTROL – Nc × 0.5 ≤ Ncn ≤ Nc × 2.0

If one of the negative control absorbances does not match the above criteria, this value should 
be discarded and a mean value should be calculated using the other two values. If more than one 
negative control absorbance does not meet the criteria, the test is invalid and must be re-tested.

10.3. Interpretation of results

 IPsample > 1.1 POSITIVE

0.9 ≤ IPsample ≤ 1.1 DOUBTFUL*

 IPsample < 0.9 NEGATIVE

* If the result is doubtful, repeat the test. If it remains doubtful, collect a new serum sample.
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11. PERFORMANCE CHARACTERISTICS

11.1. Specificity and sensitivity
The relative sensitivity was 86.0% and the relative specificity was 87.1% on 224 serum speci-

mens from donors compared to a CE marked ELISA kit. The clinical sensitivity of the kit was 97.4% 
on 76 serologically confirmed samples.

11.2. Accuracy
Intra assay repeatability
Coefficient of variation (CV) was calculated by measuring 3 samples with various specific anti-

body levels in 24-replicate determinations in 1 ELISA performance.

Serum No. ODmean IPmean CV, %
0374 0.638 1.94 3.8
0547 0.501 1.52 3.9
0539 1.772 5.38 3.6

Inter assay reproducibility
Coefficient of variation (CV) was calculated by measuring 3 samples with various specific anti-

body levels in 4 ELISA performances during 4 days, in 8-replicate determinations.

Serum No. ODmean IPmean CV, %
0374 0.694 2.1 6.12
0547 0.515 1.5 4.70
0539 1.778 5.3 2.07

12. LIMITATIONS OF THE PROCEDURE

A positive result in the Vitrotest Anti-Toxocara indicates the presence of specific antibodies IgG 
to Toxocara canis. The presence of the antibodies in newborn infants cannot be held as proof of 
Toxocara canis invasion.

Indeterminate results might indicate the invasion of Toxocara canis in anamnesis.
A negative result in the Vitrotest Anti-Toxocara test-kit indicates either the absence of antibod-

ies to Toxocara canis in the sample tested, or that the concentration of specific antibodies is below 
the detection threshold of the test. 

Diagnosis of an infectious disease should not be established on the basis of a single test result. 
A precise diagnosis, in fact, should take into consideration as well as clinical history, symptoma-
tology and serological data. The possibility of cross-reactions with antibodies to antigens of other 
helminths cannot be completely excluded.
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13. TROUBLESHOOTING

Possible causes Solutions

High background in all wells

Contaminated washer Contaminated washer 

Low quality water or contaminated water Low quality water or contaminated water

Using contaminated glassware Using contaminated glassware 

Using chlorine based disinfectants Using chlorine based disinfectants 

Using contaminated tips Using contaminated tips

Increased time of incubation or temperature 
regimen was changed

Increased time of incubation or temperature 
regimen was changed

High background in all wells

TMB SOLUTION was added more than once Add TMB SOLUTION once

Pipette shaft was contaminated with CONJU-
GATE SOLUTION Clean the pipette; pipette the liquids carefully

One the channels of the washer was contam-
inated Clean the washer channel, clean the washer

OD of the positive control below normal

CONJUGATE SOLUTION/TMB SOLUTION 
was added improperly or not added

Run ELISA repeatedly, CONJUGATE SOLU-
TION / TMB SOLUTION add properly

Reduced incubation time in one of the stages Follow incubation regimen according to the 
instruction for use

Visual colour intensity of the wells does not correspond to

The optical beam or another component of the 
reader is misaligned or malfunctioning Test the absorbance reader’s performance

REFERENCE 

 1. Brunello F, Falagiani P, Genchi C. Enzyme immunoassay (ELISA) for the detection of specific 
IgG antibodies to Toxocara canis ES antigens. // Boll. Ist. Sieroter. Milan. – 1986 – V.65 N.1 – 
p.54-60.

 2. Carlier Y., Yang J., Bout D. and Capron A. The use of an excretory-secretory antigen for an ELI-
SA specific sero-diagnosis of visceral larva migrans. // Biomed Pharmacother – 1982. – V.36 
N.1 – p.39-42.

 3. Jacoquier P., Gottstein B., Stingelin Y. and Eckert J. Immunodiagnosis of toxocarosis in hu-
mans: evaluation of e new enzyme-linked immunosorbent assay kit. // J. Cli. Microbiol. - 1991. 
– V. 29 N.9 – p.1831–1835.

 4. Magnaval J.F., Glickman L.T., Dorchies Ph., Morassin B. Highlights of human toxocariasis. // J. 
Clin. Microbiol. – 2001. – V 39, N.8 – P. 2991-2994. 

 5. Noordin R., Smith H.V., Mohamad S., et. al. Comparision of IgG-ELISA and IgG4-ELISA for 
Toxocara serodiagnosis. // Acta Tropica. – 2005 - V. 93 – P. 57-62.



Редакція 7 9/16

Vitrotest® Anti-Toxocara
Імуноферментна тест-система для виявлення антитіл до Toxocara canis

1. ПРИЗНАЧЕННЯ
Імуноферментна тест-система «Vitrotest Anti-Toxocara» призначена для виявлення антитіл 

до Toxocara canis у сироватці чи плазмі крові людини. Тест-набір може бути застосований як 
для проведення імуноферментного аналізу (ІФА) з використанням автоматичних піпеток та 
стандартного обладнання, так і для постановки на автоматичному імуноферментному ана-
лізаторі відкритого типу.

2. КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
Токсокароз – зоонозне захворювання, зумовлене паразитуванням в організмі людини 

личинок круглих червів роду Toxocara, що часто протікає з ураженням внутрішніх органів 
та очей. Захворювання широко поширене в усіх країнах світу, найчастіше підлягають ура-
женню діти. Відомі декілька видів цього роду, в патології людини найбільше вивчена роль 
Toxocara canis (гельмінт, що уражує переважно родину собачих), менше – Toxocara cati (ура-
жує переважно представників родини кошачих).

Джерелом інвазії для людини найчастіше являються собаки, які забруднюють грунт яйця-
ми токсокар, виділяючи їх разом з фекаліями. Інфікованість собак цим гельмінтом складає 
приблизно 15-50%, але в деяких регіонах сягає 90%. Хворі люди не являються джерелом 
інвазії, оскільки в їхньому організмі цикл розвитку токсокар неповний (статевозрілі форми 
не утворюються). 

Люди заражаються токсокарозом при проковтуванні яєць токсокар з їжею чи водою, за-
брудненими виділеннями тварин, а також при контакті із зараженими тваринами. Личинки, 
що виходять з яєць, мігрують крізь стінки кишечника у кровоносне русло і потрапляють в 
різні органи та тканини, де інкапсулюються і, зберігаючи тривалий час біологічну актив-
ність, викликають личинкову форму захворювання. Мігруючи в організмі людини, личинки 
травмують тканини, залишаючи некрози та запальні процеси.

Клінічні прояви токсокарозу залежать від локалізації паразитів та інтенсивності інвазії. У 
клінічному перебігу виділяють дві форми інвазії: вісцеральний синдром «мігруючої личин-
ки» (visceral larva migrans) та токсокароз очей (ocular larva migrans). Вісцеральний токсока-
роз часто проявляється лихоманкою з рецидивами протягом кількох тижнів і навіть місяців. 
Відмічається збільшення окремих лімфатичних вузлів, спостерігається ураження органів 
респіраторної системи (бронхіти та бронхопневмонії). Практично для всіх випадків харак-
терною є еозинофілія.

Прижиттєвий паразитологічний діагноз токсокарозу є практично неможливим, оскільки 
виявити мігруючі личинки в організмі важко. Гістологічні дослідження біоптатів лише в ряді 
випадків дозволяють виявити личинки токсокар та встановити паразитологічний діагноз. 
В той же час чисельні дослідження показали, що серологічні дослідження з використан-
ням очищених антигенів личинок, зокрема імуноферментний аналіз, є досить чутливим та 
специфічним методом діагностики. На сьогоднішній день цим методом виявляють антитіла, 
специфічні до екскреторно-секреторних та соматичних антигенів личинок Toxocara canis.

3. ПРИНЦИП АНАЛІЗУ
Виявлення антитіл специфічних до T. сanis в тест-системі «Vitrotest Anti-Toxocara» базу-

ється на принципі «непрямого» твердофазного ІФА у двоетапній інкубації. В лунках план-
шету  засорбовані  антигени личинок T. сanis. Під час першого етапу інкубації досліджу-
ваних зразків в лунках ІФА-планшета, специфічні до T. сanis антитіла, якщо вони присутні, 
зв’язуються з антигенами на твердій фазі. Лунки відмиваються для видалення незв’язаних 
антитіл, залишаються лише специфічні комплекси антиген-антитіло. Після цього додається 
кон’югат антивидових анти-IgG моноклональних антитіл з пероксидазою хрону, який зв’язу-
ється з імунними комплексами на твердій фазі. Незв’язані компоненти видаляються під час 
відмивання. Комплекси антиген-антитіло виявляються шляхом додавання розчину хромоге-
ну 3,3’,5,5’-тетраметилбензидину (ТМБ) з перекисом водню. Після 30-ти хвилинної інкубації 
реакція зупиняється і оптична густина (ОГ) в лунках визначається на спектрофотометрі при 
довжині хвилі 450/620-695нм. Значення ОГ, отримане для зразку, дозволяє виявити наяв-
ність або відсутність антитіл до T. сanis. Інтенсивність жовтого забарвлення пропорційна 
кількості антитіл у зразку.
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4. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

4.1. Склад набору

ELISA STRIPS 1x96 
лунок

ІФА-планшет
У кожній лунці планшету засорбовані антигени 
личинок T. сanis. Лунки можна відокремлювати. 
Після першого відкриття зберігайте невикори-
стані стрипи в упаковці за температури 2-8°C не 
більше 3 місяців.

CONTROL + 1x0.3мл
Позитивний контроль
Розчин імуноглобулінів людини, специфічних до 
T. сanis з консервантом (рожевий). 

CONTROL – 1x0.5мл
Негативний контроль
Негативна сироватка крові людини з консерван-
том (жовтий).

SAMPLE DILUENT 1x 12мл
Розчин для розведення сироваток
Буферний розчин з екстрактом молока, детерген-
том та консервантом (коричнево-зелений).

CONJUGATE SOLUTION 1x 12мл

Розчин кон’югату (готовий до використання)
Буферний розчин моноклональних антитіл до IgG 
людини, кон’югованих з пероксидазою хрону, зі 
стабілізаторами та консервантом (зелений).

TMB SOLUTION 1x 12мл
Розчин ТМБ (готовий до використання)
Розчин ТМБ, Н2О2, стабілізатор, консервант (без-
барвний).

WASH TWEEN 20X 1x 50мл

Розчин для промивання TWEEN (20-й концентрат)
20-ти кратний концентрат фосфатного буферу з 
Твіном-20 та NaCl (безбарвний). Розвести розчин 
для промивання 1:20 дистильованою або деіо-
нізованою водою перед використанням (напри-
клад, 4мл концентрату + 76мл води для 8 лунок). 
Розведений розчин зберігати за температури 
2-8°С не більше 7 діб.

STOP SOLUTION 1x 12мл Стоп-реагент (готовий до використання)
Розчин 0,5 М H2SO4 (безбарвний).

Клейка плівка (2), бланк внесення проб (1) та інструкція з використання.

4.2. Додаткові реактиви, матеріали та обладнання
Автоматичні піпетки змінного об’єму на 10–1000мкл та наконечники до них, мірний лабо-

раторній посуд (10-1000мл), деіонізована або дистильована вода, термостат на 37°С, автома-
тичний або напівавтоматичний промивач планшетів (вошер) (необов’язковий), одно- або ба-
гатоканальний спектрофотометр (рідер) для мікропланшетів на 450/620-695нм, відповідні 
контейнери для відходів потенційно зараженого матеріалу, таймер, фільтрувальний папір, 
одноразові рукавички, дезінфікуючі засоби.

5. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ
5.1. Застереження

Дотримання часу інкубації та температури є надзвичайно важливим для коректного ре-
зультату ІФА.
 – не використовуйте компоненти тест-системи після закінчення строку придатності;
 – не використовуйте під час аналізу та не змішуйте компоненти різних серій, компоненти 

із тест-систем різних нозологій або реагенти інших виробників у поєднанні з наборами 
Vitrotest®;

Примітка: допускається використання WASH TWEEN 20X , TMB SOLUTION  та  STOP SOLUTION  
інших серій.
 – після використання реагенту закривайте кожен флакон своєю кришкою;
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 – під час промивання контролюйте наповнення та повну аспірацію розчину з лунок;
 – кожного разу використовуйте новий наконечник піпетки для внесення зразків або ре-

агентів;
 – уникайте потрапляння прямих сонячних променів на реагенти тест-системи;
 – TMB SOLUTION  має бути безбарвним перед використанням, якщо розчин забарв-

лений в синій або жовтий колір, його не можна використовувати. Уникайте контакту  
TMB SOLUTION  з металами або іонами металів. Для роботи використовуйте лише чи-
стий, ретельно виполосканий дистильованою водою посуд;

 – ні в якому разі не використовуйте один й той же посуд для CONJUGATE SOLUTION  та  
TMB SOLUTION .

Виробник не несе відповідальність за будь-які некоректні результати та несприятливі 
випадки, що виникли внаслідок порушень вищенаведених застережень. Виробник не несе 
відповідальність за візуальний облік результатів аналізу (без використання рідера).

5.2. Техніка безпеки
 – всі реагенти набору призначені лише для in vitro діагностики і можуть використовува-

тись тільки кваліфікованим персоналом;
 – постановку аналізу проводити лише в одноразових рукавичках та захисних окулярах;
 – не допускається приймати їжу, пити, курити або користуватися косметикою у кімнаті 

виконання тесту;
 – не піпетувати розчини ротом;
 – контролі тест-системи «Vitrotest Anti-Toxocara» протестовані та визнані негативними на 

антитіла до ВІЛ1/2, ВГС, Treponema pallidum та HBsAg, однак працювати із контролями та 
досліджуваними зразками слід як із потенційно небезпечним інфекційним матеріалом;

 – рідкі відходи слід інактивувати, наприклад, розчином перекису водню у кінцевій кон-
центрації 6% упродовж 3 годин при кімнатній температурі, або гіпохлоритом натрію у 
кінцевій концентрації 5% протягом 30 хвилин, або іншими дозволеними дезінфікуючи-
ми засобами;

 – тверді відходи слід інактивувати шляхом автоклавування за температури 121°С упро-
довж 1 години;

 – утилізацію інактивованих відходів проводити згідно діючого національного законодав-
ства;

 – не автоклавуйте розчини, що містять азид натрію або гіпохлорит натрію;
 – деякі компоненти тест-системи містять низькі концентрації шкідливих речовин та 

можуть спричинити подразнення шкіри та слизових оболонок. При потраплянні 
TMB SOLUTION , STOP SOLUTION  та  CONJUGATE SOLUTION  на слизові оболонки та шкіру 
необхідно негайно промити уражене місце великою кількістю води;

 – у разі розбризкування розчинів, що не містять кислоту, наприклад, сироваток, оброби-
ти поверхню дезінфікуючим засобом, а потім витерти насухо фільтрувальним папером. 
В іншому випадку, кислоту спочатку потрібно нейтралізувати розчином бікарбонату на-
трію, а потім витерти поверхню як описано вище.

6. ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ
Реагенти тест-системи стабільні протягом строку придатності, вказаного на етикетці, 

якщо їх зберігати за температури 2-8°С. Не допускається заморожування тест-системи. 
Транспортувати набір за температури 2-8ºС. Допускається одноразове транспортування за 
температури не вище 23ºС протягом двох діб.

7. ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ
Зразки сироватки чи плазми крові зберігати за температури 2-8ºС не більше 3 діб після 

забору. Для більш тривалого зберігання зразки тримати у морозильній камері за температу-
ри від -20 до -70°С. Заморожені зразки перед використанням розморожують та витримують 
за кімнатної температури упродовж 30 хвилин. Не можна використовувати прогріті зразки. 
Після розморожування зразки слід перемішати задля досягнення однорідності. Уникайте 
повторного заморожування-відтаювання досліджуваних зразків. У разі помутніння сиро-
ватки (чи плазми) звільняються від нерозчинних включень центрифугуванням при 3000 об./
хв. протягом 10-15 хвилин. Не використовуйте зразки сироваток (чи плазми) із вираженою 
ліпідемією, гемолізом, а також бактерійним проростом. На результати аналізу не впливає 
присутність у зразку білірубіну в концентрації до 0,21мг/мл (361,8мкмоль/л), гемоглобіну в 
концентрації до 10мг/мл і тригліцеридів в концентрації до 10мг/мл (11,3ммоль/л).
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8. ПІДГОТОВКА РЕАГЕНТІВ
Дуже важливо витримати всі реагенти тест-системи за кімнатної температури 18-25°С 

протягом 30 хвилин перед використанням!

8.1. Підготовка ІФА-планшета
Для попередження конденсації води в лунках відкривайте ELISA STRIPS  лише після ви-

тримування 30 хвилин за кімнатної температури. Розкрийте вакуумну упаковку, відокрем-
те необхідну кількість лунок, а решту відразу ж ретельно упакуйте з вологопоглиначем та 
зберігайте щільно закритими на замок (zip-lock) за температури 2-8°С. Зберігання в такий 
спосіб упакованого планшета забезпечує його стабільність протягом 3 місяців.

8.2. Приготування розчину для промивання
Для приготування розчину для промивання розведіть концентрат WASH TWEEN 20X  1:20 

(1+19) дистильованою або деіонізованою водою, потім перемішайте. Наприклад, 4мл кон-
центрату + 76мл води, що достатньо для 8 лунок. У випадку наявності кристалів в концен-
траті розчину для промивання прогрійте флакон за температури 37°С до повного розчи-
нення кристалів (15 - 20хв.). Розведений розчин можна зберігати за температури 2-8°С не 
більше 7 діб.

9. ПРОЦЕДУРА АНАЛІЗУ
9.1. Підготувати необхідну кількість лунок для аналізу (кількість досліджуваних зразків та 

чотири лунки для контролів), вставити їх в рамку ІФА-планшета. Лунки з контролями 
обов’язково включати до кожної постановки аналізу.

9.2. Заповнити бланк внесення проб.
9.3. Приготувати розчин для промивання згідно з пунктом 8.2.
9.4. Внести в усі лунки планшета по 90мкл  SAMPLE DILUENT .
9.5. Внести в лунки по 10мкл контролів та досліджуваних зразків: в лунку А1 – CONTROL + ,  

в лунки B1, C1 та D1 – CONTROL – . В решту лунок – досліджувані зразки. Обережно 
піпетувати суміш в лунках, не допускаючи піноутворення. Під час внесення зразків від-
бувається зміна кольору розчину в лунках з коричнево-зеленого на синій.

9.6. Заклеїти стрипи клейкою плівкою та інкубувати протягом 30 хвилин за температури 
37°С.

9.7. По закінченні інкубації обережно зняти клейку плівку та промити лунки п’ять разів з 
використанням автоматичного промивача або 8-канальної піпетки наступним чином:
 - видалити вміст лунок в контейнер для рідких відходів; 
 - наповнити лунки не менш ніж по 300мкл розчином для промивання, залишити не 

менш як на 30 секунд;
 - аспірувати розчин з лунок, залишковий об’єм розчину після аспірації на всіх етапах 

промивання має складати не більше 5мкл;
 - повторити процедуру промивання ще чотири рази;
 - після останньої аспірації позбавитись зайвої вологи, постукуючи планшетом по 

фільтрувальному паперу.
9.8. В лунки внести по 100мкл CONJUGATE SOLUTION . Стрипи накрити новою клейкою плів-

кою та інкубувати протягом 30 хвилин за температури 37°С.
9.9. По закінченні інкубації обережно зняти клейку плівку та промити лунки п’ять разів, як 

описано в п. 9.7.
9.10. Не торкаючись дна та стінок лунок планшета, внести по 100 мкл TMB SOLUTION  в лунки.
9.11. Інкубувати стрипи протягом 30 хвилин в темному місці за кімнатної температури 18-

25°С. Не використовувати клейку плівку на даному етапі.
9.12. Для зупинення ферментативної реакції внести в лунки по 100мкл STOP SOLUTION , до-

тримуючись тієї ж послідовності, що і при внесенні TMB SOLUTION .
9.13. Виміряти на рідері ОГ в кожній лунці при довжині хвилі 450/620-695нм протягом 5 хви-

лин після зупинення реакції. До проведення вимірювання переконайтеся у чистоті зов-
нішньої поверхні дна лунок та відсутності бульбашок.

Облік результатів аналізу можна проводити в однохвильовому режимі при довжині хвилі 
450нм, в цьому випадку слід залишити лунку для встановлення бланку (в таку лунку вно-
сити лише TMB SOLUTION  та  STOP SOLUTION ).
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10. ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ
10.1. Облік результатів аналізу

Розрахувати середнє значення ОГ негативного контролю (Nc), рівень граничного значен-
ня  (Cut off - CO) та індекс позитивності зразка  (IPsample).

 
Nc = (Nc1 + Nc2 + Nc3)/3;     CO = Nc + 0.3;     IPsample=ODsample/CO;     де ODsample – ОГзразка

10.2. Достовірність результатів аналізу
Дані тесту вважаються достовірними, якщо вони відповідають наступним вимогам:

CONTROL + OГ ≥ 0.800

CONTROL – OГ ≤ 0.150

CONTROL – Nc × 0.5 ≤ Ncn ≤ Nc × 2.0

Якщо одне із значень ОГ негативного контролю виходить за межі вказаного вище інтер-
валу, його відкидають і розраховують Nc за рештою значень ОГ негативного контролю. 
Якщо більш ніж одне значення ОГ негативного контролю не відповідає зазначеним вимо-
гам, то тест вважається некоректним і потребує повторного аналізу.

10.3. Інтерпретація результатів

 IPsample > 1.1 ПОЗИТИВНИЙ

0.9 ≤ IPsample ≤ 1.1 НЕВИЗНАЧЕНИЙ*

 IPsample < 0.9 НЕГАТИВНИЙ

* Невизначені зразки рекомендується дослідити повторно. Якщо результати знову будуть в 
межах невизначених, слід провести відбір нового зразка.

11. ДІАГНОСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТУ
11.1. Специфічність та чутливість

В порівняльних дослідженнях тест-системи «Vitrotest Anti-Toxocara» з іншою тест-систе-
мою, що має СЕ маркування, було проаналізовано 224 зразки сироваток крові донорів. При 
цьому відносна чутливість набору склала 86,0%, а відносна специфічність – 87,1%.

При дослідженні 76 серологічно підтверджених зразків, показник клінічної чутливості 
становив 97,4%.

11.2. Точність
Повторюваність результатів в межах однієї постановки аналізу  (Intra assay repeatability)
Коефіцієнт варіації (CV) для 3 сироваток з різним рівнем специфічних антитіл оцінювали в 

24 повторах на одній серії тест-системи.

№ сироватки ОГсер IPсер CV, %
0374 0.638 1.94 3.8
0547 0.501 1.52 3.9
0539 1.772 5.38 3.6

Відтворюваність результатів між різними постановками аналізу (Inter assay reproducibility)
Коефіцієнт варіації (CV) для 3 сироваток з різним рівнем специфічних антитіл оцінювали 

протягом 4 днів в 4 постановках аналізу по 8 повторів в кожному аналізі.

№ сироватки ОГсер IPсер CV, %
0374 0.694 2.1 6.12
0547 0.515 1.5 4.70
0539 1.778 5.3 2.07
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12. ОБМЕЖЕННЯ АНАЛІЗУ
Позитивний результат в тест-системі «Vitrotest Anti-Toxocara» є свідченням наявності у 

пацієнта антитіл класу IgG, специфічних до Toxocara canis. Наявність антитіл цього класу у 
новонароджених не є доказом інвазії Toxocara canis.

Невизначені  результати можуть свідчити про інвазію Toxocara canis в анамнезі.
Негативний результат у тест-системі «Vitrotest Anti-Toxocara» свідчить про відсутність у 

досліджуваному зразку антитіл, специфічних до Toxocara canis, або концентрація специфіч-
них антитіл нижче межі чутливості аналізу.

Остаточний діагноз не може бути встановлений лише на підставі результатів серологічно-
го тесту. При встановленні діагнозу слід враховувати результати комплексу лабораторних 
та інструментальних досліджень, а також клінічні прояви захворювання. Не можна повністю 
виключити перехресні реакції з антитілами до антигенів інших гельмінтів.

13. ПРОБЛЕМИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ІФА  
ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Можливі причини Способи усунення проблем

Високий фон в лунках всього планшету

Забруднений промивач
Почистити головку промивача та промити 
30% розчином етилового спирту, потім 
дистильованою водою

Низька якість або забруднення води Використовувати очищену воду з питомим 
опором ≥ 10 МΩ∙см.

Використання погано помитого посуду Використовувати хімічно чистий посуд

Використання дезінфікуючих засобів, що 
містять хлор

Не використовувати хлорвмісні 
дезінфікуючі засоби

Використання забруднених наконечників Використовувати нові наконечники

Збільшено час інкубації або змінено 
температурний режим

Дотримуватися режиму інкубації 
відповідно до інструкції з використання

Високий фон в окремих рядах

Повторне внесення розчину ТМБ Розчин ТМБ вносити один раз

Забруднення конусу автоматичної піпетки 
розчином кон’югату

Прочистити піпетку і обережно набирати 
рідину

Забруднений один із каналів промивача Почистити канал промивача, промити 
вошер

Значення ОГ позитивного контролю нижче встановленої межі

Неправильно внесений або відсутній один 
із реагентів (кон’югат або розчин ТМБ)

Повторно провести ІФА, звернути увагу на 
правильність внесення цих реагентів

Скорочено час інкубації на одному з етапів Проводити інкубацію відповідно до 
інструкції з використання

Інтенсивність забарвлення лунок не відповідає отриманій оптичній густині

Зміщений оптичний промінь Перевірити коректність роботи рідера
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For questions and suggestions regarding the kit, contact the manufacturer: 
З питаннями та побажаннями щодо роботи набору звертайтесь до виробника: 

  IPC Ramintek Ltd, 40-richchya Zhovtnya av. 7, Kyiv, 03039, Ukraine (legal address)  
Sholudenka street, 19, Vyshgorod, Kyiv region, 07300, Ukraine (manufacturer’s address)

ТОВ «ІВК «Рамінтек»,  
пр-т 40-річчя Жовтня, 7, м. Київ, 03039, Україна (юридична адреса)
вул. Шолуденка,19, м. Вишгород, Київська обл., 07300, Україна (місцезнаходження виробника)

tel./fax.: +38(044)585-53-84, tel.: +38(044)222-76-72,
e-mail: info@ramintek.com, www.ramintek.com

  Vitrotest Sp. z O.O.  
Grunwaldzka Al. 472, Gdansk, 80-309, Poland 
tel.: +48-88-2950379, e-mail: info@vitrotest.pl



Keep all reagents and specimens for at least 30 min at 18-25°C before use

Dispense 90µl of SAMPLE DILUENT  into the wells
(brown-green colour)

Dispense 10µl of controls and samples into the wells:
А1 – CONTROL + ,
В1, C1, D1 – CONTROL – ,
E1 and other wells – patient samples
(colour changes from brown-green to blue)

30
min

37
°C Cover wells with an adhesive film, incubate for 30 min at 37°С

Rinse the wells 5 times with diluted 1:20 (1+19) washing solution TWEEN 
(300µl per well)

Add 100µl of CONJUGATE SOLUTION  to each well
(green colour)

30
min

37
°C Cover wells with an adhesive film, incubate for 30 min at 37°С

Rinse the wells 5 times with diluted 1:20 (1+19) washing solution TWEEN 
(300µl per well)

Add 100 μl of TMB SOLUTION  to each well

Incubate the plate for 30 min in the dark at 18-25°С

Stop the reaction by adding 100μl of STOP SOLUTION
(colour changes from blue to yellow)

Determine the optical density (OD) at 450/620-695nm

 IPsample > 1.1 POSITIVE

0.9 ≤ IPsample ≤ 1.1 DOUBTFUL

 IPsample < 0.9 NEGATIVE

ASSAY PROCEDURE

CALCULATION INTERPRETATION

Nc = (Nc1 + Nc2 + Nc3)/3;     CO = Nc + 0.3;     
IPsample=ODsample/CO;

Nc - OD mean for 3 CONTROL – , 
CO - Cut off, IP- Index of Positivity


