
Жалпы ақпарат 

Хламидия абортус түсіктің негізгі себебі болып 
табылады. Серологиялық диагноз комплементті 
байланыстырудың реуакциясын (РСК) орнату немесе 
ИФТ әдісі арқылы іске асырылуы мүмкін. Бұл тесттер 
ЛПС немесе барлық бактериялар антигендер ретінде 
қолданылған кезде олар әдетте деңгейлердің төмен 
өзгешелігі мен сезімталдығын көрсетеді және 
тоғысатын реакциялар Chlamydophila pecorum-мен жиі 
байқалады. 

Жиынтық айрықша емес реакциялардың жиілігін 
азайтатын Chlamydophila түсік үшін өзгеше саналатын 
ақуыздың негізгі сыртқы мембранасынан (АНСМ) 
синтетикалық антигенді қолданады. 

Бұл жиынтық күйіс қайыратын жануарларды, 
жылқылар мен шошқаларды қоса алғанда малдың әр 
түрі үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Сипаттамасы және қызмет ету 
қағидасы 

Қуыстар  хламидияның айрықша антигені abortus 
(Момп) қапталады.  

Тестілеуге және бақылауға жататын үлгілер шағын 
қуыстарға қосылған. Егер хламидияларға қарсы 
антиденелер болса, онда антиген-антидене кешені 
пайда болады. 

Жуып-шаюдан кейін қуыстарға ақжелкен 
пероксидазасының көп түрлі коньюгаты қосылады. 

Коньюгат хламидияға қарсы бағытталған 
антиденелерді бекітіп, антиген-антитдене-коньюгат- 
периоксидазды кешенді қалыптастырады.  

Жуып-шаюдан арқылы артылған коньюгатты жою үшін 
субстрата ерітіндісі құйылады (TMB- 
тетраметилбензидин). 

Алынатын реңк сыналатын үлгінің құрамындағы 
айрықша антиденелердің санына тікелей байланысты 
болады.  

- егер антиденелер болса, онда көк ерітінді байқалып, 
тоқтату ерітіндісі қосылғаннан кейін сары реңкке 
боялады.  

- егер антиденелер болмаса, ешбір түс байқалмайды.  

Микропланшет 450 нм кезінде оқылады. 

Жинақтың құраушылары 

Реагенттер* 

Хламидия антигендерімен қапталған 
микропланшеттер 

Койылтылған коньюгат (койыту 10Х) 

Жағымды бақылау 

Жағымсыз бақылау 

13 буферлік ерітінді 

3 буферлік ерітінді 

Койылтылған жуып-шаятын ерітінді (20X) 

Субстрата ерітіндісі 

Тоқтату ерітіндісі (0,5 M) 

* Жеткізілетін компоненттердің саны заттаңбада 
көрсетілген. 

1. Коньюгат, бақылаулар және субстрат ерітіндісі 5°C 
(±3°C) температурасына сәйкес сақталуы тиіс. 

2. Басқа реагенттер +2°C-тан +26°C дейінгі 
температурада сақталуы мүмкін. 

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. 

Қосымша материалдар және 
жабдықтар 

1. 10 мкл, 100 мкл және 500 мкл көлемдерін жеткізуге 
қауқарлы дара немесе көп арналы шағын 
тамызғыштар. 

2. Пипеткаларға арналған бірреттік ұштықтар. 

3. 96-шұңқыршықты микропланшет. 

4. Дистилденген немесе деионизацияланған су. 

5. Қолмен немесе автоматты жуу қондырғысы. 

6. 96-шұңқыршықты алдын-ала сұйылтуға арналған 
микропланшет. 

Сақтық шаралары 

1. Ерітінділерді ауызбен тамшуырламаңыз. 

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. Субстрат ерітіндісін тікелей күн сәулесінің әсері 
астында қалдырмаңыз және олардың 
тотықтануына мүмкіндік бермеңіз. 

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. 

Сынамаларды дайындау 

Үлгілер арасында инкубациялау уақытындағы 
айырмашылыққа жол бермеу үшін көпарналы 
тамызғышты қолданып, ИФА планшетіне көшірмей 
тұрып, құрамында тестілік және бақылау үлгілері 
бар 96 қуысты планшетті әзірлеуге.  

Шаю ерітіндісін дайындау 
Шайғыш ерітіндінің (20X) концентратын 
сұйылтылар алдында бөлме температурасына 
(21°C ± 5°C) жеткізіңіз. Егер кристалдар бар болса, 
ерітіндіні мұқият араластыру керек. 

Шайғыш ерітіндіні дайындау (1X) үшін шайғыш 
ерітіндінің (20X) концентратын 1:20 қатынасында 
дистилляцияланған/деионизацияланған сумен 
сұйылту керек. Шаю сапасы талдау нәтижелеріне 
біршама әсер етуі мүмкін. Шаю арасында 
шұңқырларда ерітінді тамшылары қалмағанына көз 
жеткізіңіз. Автоматты түрде басқарылатын шайғыш 
қондырғыны қолдану кезінде параметрлерді: 
режимді, аспирация типін, аспирация биіктігін дұрыс 
таңдау маңызды. Қосымша ақпарат алу үшін 
қолжетімді "IDvet Washing Guide" құжатына жүгініңіз. 

Тестілеу әдістемесі 

Барлық реагенттерді қолданудың алдында 
бөлмелінің температурасына дейін жеткізу қажет 
(21 °C ± 5 °C). Барлық реагенттерді вортексте бұрау 
немесе араластыру арқылы гомогендеу 
(араластыру). 

1. ELISA микропластинасына мыналарды 
қосыңыз: 

- Әрбір шағын қуысқа 13 буфер-
араластырғыштың 90 мкл араластыру 

- A1 және B1 қуыстарына 10 мкл жағымсыз 
бақылауды. 

- C1 және D1 қуыстарына жағымды 
бақылаудың 10 мкл. 

- қалған қуыстарға сыналатын әрбір үлгінің 10 
мкл 

2. 21°C (± 5°C) жағдайында 45 мин + 4 мин 
инкубациялау керек. 

3. Қуыстарды тазалау. Әбір қуысты шамамен 300 
мкл жуып-шаятын ерітіндімен 3 рет жууңыз. Жуу 
арасында қуыстардың кеуіп қалуына жол 
бермеңіз 

4. Араластыруға арналған 3 буферде 1/10 
арақатынасында 10х қойылтылған конъюгатты 
араластыру арқылы 1Х коньюгатты әзірлеу. 

5. Әрбір қуысқа 1х конъюгаттың 100 мкл қосу 
қажет. 

6. 21°C (± 5°C) кезінде 30 мин ± 3 мин 
инкубациялау. 

7. Қуыстарды тазалау. Әбір қуысты шамамен 300 
мкл жуып-шаятын ерітіндімен 3 рет жууңыз. Жуу 
арасында қуыстардың кеуіп қалуына жол 
бермеңіз. 

8. Әрбір қуысқа субстрата ерітіндісінің 100 мкл 
қосыңыз. 

9. 21°C (± 5 °C) кезінде қараңғыда 15 мин  
± 2 мин инкубациялау қажет. 

10. Реакцияны тоқтату үшін әрбір қуысқа тоқтату 
ерітіндісінің 100 мкл қосу керек. 

11. 450 нм кезінде оқу және O.D. жазу. 
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Валидациялау 
Жүргізілген талдау жұмысы келесі жағдайда дұрыс 
болып саналады  

 оң бақылаудың оптикалық тығыздығының 
орташа мәні (ОТб+) 0,350-тен артық. 

ОТб+ > 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎 

 оң бақылау (ОТб +) және теріс бақылаудың (ОТб-

) оптикалық тығыздығының орташа мәндері 
арасындағы қатынас 3-тен артық. 

 

ОТб+/ОТб− > 𝟑𝟑 

Нәтижелерді интерпретациялау 
Әрбір үлгі үшін төмендегі тәсіл арқылы S/P пайызын 
есептеңіз: 

𝐒𝐒 𝐏𝐏 %⁄ =
ОТүлгінің 

ОТб+
 𝒙𝒙 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

Үлгілердің бәсекелесу пайызын ұсыну:  

- 50 % кем немесе оған тең болса, жағымсыз деп 
қарастырылады. 

- 60 % кем және 50 % артық күмәнді деп 
қарастырылады. 

- 60 % артық немесе оған тең болса, жағымсыз деп 
қарастырылады. 

 

 

Ескерту: ID Soft™ деректерін өңдеуге арналған 
бағдарламалық жабдықтама тегін беріледі. Қосымша 
ақпарат алу үшін support.software@innovative-
diagnostics.com электронды мекенжайы бойынша 
техникалық қолдауға жүгініңіз. 
Бұл бағдарламалық жабдықтама талдаудың түрлі 

параметрлерін (валидациялау критерийлері, S/P 

мәндері, титрлері, вакцинациялау жасы, топтары) 

есептеуге мүмкіндік береді және зерттелетін 

жануарлардың серологиялық профилдерінің кескіндік 

көрінісін алуға мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нәтиже Баға мәртебесі 

S/P % ≤ 50% ЖАҒЫМСЫЗ 

50% < S/P % < 60% КҮМӘНДІ 

S/P % ≥ 60% ЖАҒЫМДЫ 
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ID Screen® 
Chlamydophila abortus Indirect 

Multi-species 
 

 

Сарысуда немесе плазмада C. abortus-қа қарсы антиденелерді  
анықтауға арналған жанама ИФТ 

 
Іn vitro диагностикасы үшін 
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