
 

Бет 3 
BTC болжам 1217 KZ 

Бет 2 
BTC болжам 1217 KZ 

Жалпы ақпарат  
Бұл тест-жүйесі ірі қара малдардың, ешкілер, 
қойлар мен бұғылардың қан сарысу мен 
плазмасында Блутанг вирусының VP7 ақуызына 
қарсы  антиденелерді  анықтауға арналған.  

Сипаттама және іс-қимылдар 
принципі 
Микропланшеттердің ұңғымалары Блутанг 
вирусының тазартылған рекомбинантты VP7 
антигенмен қапталған. 

Блутаңг вирусына тән сынама сарысуының және 
бақылау сырасының үлгілері микропластың 
ұңғыларына қосылып, антиген-антидене 
кешендерін қалыптастыратын қатты фазаға 
қосылады. 

Бос антигендерге байланыстыратын пероксидазбен 
(HRP) таңбаланған анти-VP7 түйіні микропластың 
ұңғымаларында антиген-антидене-HRP коньюгата 
кешенін қалыптастырады. 

Жабық емес компоненттерді жуудан кейін 
ұңғымаға субстрат ерітіндісі, хромоген (ТМБ) 
қосылады. Пероксидаза реакциясы тоқтау 
реагентін қосу арқылы тоқтатылады. 

Ұңғымаларда ерітіндінің боялуы сынақ үлгілерінде 
Блутанг вирусына қарсы антиденелердің болмауы 
немесе бар екендігін көрсетеді: 

-Антиденелер болмаған жағдайда, ерітінді тоқтау 
реагенттің қосылғаннан кейін сары түске боялған 
көк түске ие болады. 

-Антиденелер болған жағдайда, ерітінді бітелмейді. 

Ерітіндідің оптикалық тығыздығы 450 нм толқын 
ұзындығымен өлшенеді. 

 

Компонент тізбеcі 

Реагенттер * 

Шұңқырықтар VP7 антигенімен адсобцияланған 
микропланшет  

Коньюгат концентраты (10х) 

Оң бақылау 

Теріс бақылау 

2 буферлік ерітінді 

Шаю ерітіндісінің концентраты (20х) 

Субстратты ерітінді 

Стоп-реагент (0.5 M) 

* Компонеттердін жеткізілетін саны жинақтың 
этикеткасында белгіленген. 

1. Конъюгат, бақылау сарысулары және субстратты 
ерітіндіні +5°С (±3°С) температурасында сақтайды. 

2. Басқа реактивтерді +2°С және +26°С 
температурасында сақтайды.  

3. Ашылған және/немесе сұйылтылған компоненттерді 
сақтау жағдайлары бойынша толығырақ авқпарат алу 
үшін https://www.id-vet.com/fr/support/faq сілтемесіне 
жүгініңіз. 

4. Шайғыш және стоп-реагент IDvet өнімдерінің 
барлық диапазонына қолданылуы мүмкін. Сәйкес 
серия нөмірлері бірдей субстрат ерітінділері мен 
сұйылту буферлері бір-бірімен алмастырылады. 

Жинақпен бірге жеткізілмейтін қосымша 
материалдар 

1. 10μl, 100 μl және 500 μl өлшемдегі 1 каналды және 
8 каналды пипеткалар. 

2. Бір рет қолданысқа арналған пипетка сүңгілері. 

3. Үлгілерді алдын ала сұйылтуға арналған 96-
шұңқырлы микропланшет. 

4. Дистиллденген және деонизирленген су. 

5. Қолды және автоматтық жуғыш құрылғы. 

6. 96-шұңқыршықты микропланшетке арналған 
оптикалық тығыздықты фотометр. 

Қауіпсіздік шаралар 
1. Ерітінділерді ауызымен пипеткаға соруға 

болмайды. 

2. Кейбір реагенттер тері мен көзге тигенде, 
тітіркендіруі мүмкін. Тері және көзге тиуін 
болдырмаңыз. Зертханалық корғаныс киімдері, 
бірреттік резеңке қолғаптар және қорғаныс 
көзілдірігін пайдаланыңыз. Стоп-реагент (0,5 М) 
құрамында қышқыл бар және жұтылған кезде 
зиянды болуы мүмкін. 

3. Ерітінділер мен реагенттерді күннің көзіне 
қалдырмай, тотықтандырудан сақтау қажет. 

4. Барлық қалдықтар утилизация алдында тиісті 
түрде дезактивациялануы керек. Дезактивация 
қалдықтарды утилизациялау және 
залалсыздандыру туралы жергілікті санитарлық 
ережелерге сәйкес жүргізілуі тиіс. 

Толығырақ ақпарат алу үшін info@innovative-
diagnostics.com сілтемесі бойынша сұраныммен 
берілетін Өнімнің қауіпсіздік паспортына жүгінуіңізді 
сұраймыз. 

Үлгілерді дайындау  
Үлгілерді инкубациялау уақытындағы 
айырмашылықты болдырмау үшін, алдын ала барлық 
үлгілер мен бақылауларды  96-қуыстық 
микропланшетке енгізіп, одан кейін көп арналы 
дозатормен жұмыс микропланшетіне салу қажет.  

Шаю ерітіндісін дайындау 
Араластырудың алдында жуып-шаятын ерітінді 
концентратында (20X) бөлмелік температура 21°C (  
5°C) сақталуы тиіс. Егер кристалдардың бары 
байқалса, ондаоларды  араластыру арқылы жоюға 
тырысу қажет.  

Ерітінді концентратын (20X) тазартылған 
/деонизацияланған сумен 1/20 арақатынаста араластыру 
арқылы жуып-шаятын ерітіндіні (1X) әзірлеу қажет.  

Жуу циклдерінің арасында ұңғымаларда ерітінді 
тамшылары қалмайтындығына көз жеткізіңіз. 
Автоматты жуу қондырғысын пайдалану кезінде, 
көрсеткіштерді дұрыс таңдау қажет: режім, аспирация 
түрі, аспирация биіктігі. 

Қосымша ақпарат алу үшін қолжетімді «IDvet Washing 
Guide» құжатына жүгініңіз. 

Талдау процедурасы 
Жинақтың барлық реагенттері қолданар алдында 
бөлме температурасында және біртектілікте болуы 
керек (қолданар алдында бөтелкені құйып, немесе 
Vortex көмегімен араластырыңыз).  
1. Орналастыру: 

- 50 μl Буфер ерітіндісін 2 әр шұңқыршықтарға; 

- 50 μl Оң бақылауды А1 және В1 шұңқыршықтарға; 

- 50 μl Tеріс бақылауды С1 және D1 
шұңқыршықтарға; 

- 50 μl зерттелетін үлгіні қалған шұңқыршықтарға. 

2. Микропланшетті жауып және 21°С (±5°С) 45 минут  
± 4 минут инкубациялау. 

3. Сұйылту арқылы коньюгат 1Х дайындаңыз. 
Коньюгат 10Х концентратының Буферлік ерітіндіге 
2 қатынасы 1:10. 

 

МИКРОПЛАНШЕТТІ ТӨКПЕЙ ЖӘНЕ ШАЙМАЙ 

 
4. 100 μl конъюгаттан 1Х әр шұңқыршыққа енгізу. 

5. Микропланшетті жауып және 21°С (±5°С) 
температурада 30 минут ±3 минут инкубациялау. 

6. Қуыстарды босату қажет. Әр бір қуысқа кем 
дегенде 300 мкл шаю ерітіндісін енгізіп, 
микропланшетті шаю ерітіндісімен 3 рет шаю 
қажет. Шаю кезеңдері арасында қуыстардың кеуіп 
қалуын болдырмау қажет. 

7. 100 μl Субстрат ерітіндісін әр шұңқыршықтарға 
енгізу. 

8. Микропланшетті жауып және 21°С (±5°С) 
температурада 15 минут ±2 минут қараңғы жерде 
инкубациялау. 

9. Реакцияны тоқтату үшін әр бір қуысқа 100 мкл 
стоп-реагент  енгізу қажет. Стоп-реагент №7 
қадамдағыдай тәртіппен енгізілуі тиіс. 

10. 450 нм жиілікте шұңқыршықтарда оптикалық 
тығыздықты өлшеу. 
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Валидациялау 

Жасалған анализ дұрым деп саналады, егер: 

 Теріс бақылаудың оптикалық тығыздығы 
(ОПк-) 0,7 кем емес. 

𝐎𝐎Пк− > 𝟎𝟎.𝟕𝟕 

 Оң бақылаудың оптикалық тығыздығы (ОПк+) 
теріс бақылаудың оптикалық тығыздығынан 
(ОПк-) 30 % аспайды. 

𝐎𝐎Пк+ / 𝐎𝐎Пк−  <  𝟎𝟎.𝟑𝟑 

 

 

Нәтижелерді түсіндіру 

Әр зерттелетін үлгіге бәсекелестік пайыздығы ( S/N %) 
есептелінеді. 

𝐒𝐒 𝐍𝐍⁄ % =
ОПСЫНАМА
ОПк−

  𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

Бәсекелестік пайыздылығы бар үлгі анализінің 
нәтижесі: 

- 40% жоғары теріс деп есептелінеді 

- 40 % кем оң деп саналады. 

НӘТИЖЕ МӘРТЕБЕ 

S/N % < 40% ЖАҒЫМДЫ 

S/N % ≥ 40 % ЖАҒЫМСЫЗ 

ЕСКЕРТПЕ: ID Soft™ деректерін өңдеуге арналған 
бағдарламалық қамсыздандыру тегін ұсынылады. 
Қосымша ақпарат алу үшін 
support.software@innovative-diagnostics.com 
электронды адресі бойынша техникалық қолдау 
көрсету орнымен хабарласыңыз. 

Осы бағдарламалық қамсыздандыру талдаудың түрлі 
көрсеткіштерін есептеуге (валидация өлшемдері, S/P 
немесе S/N мәні, титрлер, екпенің жасы, топтары) және 
зерттелетін жануарлардың серологиялық бейіндерін 
алу үшін кескіндерді алуға мүмкіндік береді.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ID Screen®
 

Bluetongue Competition 
 
 
 
 
 
 

Қойлар, ешкілер, ірі қара малдар және бұғылардың сарысу үлгісінде және 
қан плазмасында Блутанг вирусының Vp7 ақуызына қарсы бағытталған 
антиденелерді бәсекелестік иммуноферменттiк талдау (ELISA) арқылы 

анықтауға арналған диагностикалық жинағы. 

In vitro да қолдану үшін  
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Innovative Diagnostics, 310, rue Louis Pasteur – Grabels - FRANCE 

Tel:+ 33 (0)4 67 41 49 33 - Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95 
www.innovative-diagnostics.com - E-mail: info@innovative-diagnostics.com 
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