
 Жалпы ақпарат 
Бұл диагностикалық жиынтық каприпоксвирустарға 
(CPV) қарсы антиденелерді анықтауға арналған, 
соның ішінде lumpy skin disease вирустары 
(нодулярлық дерматит), қой шешегі мен ешкі 
шешегі.  

Ірі қара малдың, қойдың, ешкінің және басқа 
сезімтал түрлердің жеке сарысуымен және қан 
плазмасымен бірге қолдануға болады. 

Басқа түрлермен пайдаланған кезде Innovative 
Diagnostics-ке хабарласыңыз. 

 Сипаттама және әсер ету принципі 
Микропланшеттің шұнқырлары тазартылған CPV 
антигенмен абсорбацияланған. 

Зерттелетін үлгілер мен бақылаулар 
микрошұнқырларға қосылады. Анти-CPV 
антиденелер бар болса, антидене-антиген кешенін 
құрастырады. 

Планшеттерді шаяды және шұнқырларға конъюгат 
– пероксидазамен (HPR) белгіленгін тазартылған 
CPV антиген қосады. Ол байланысқан сарысу 
антигенінің бос байланысу аймағына анти-CPV 
антиденелерді түзеді. 

Шаюдан кейін артық конъюгатты жою үшін субстрат 
ерітіндісі (ТМВ) қосылады. 

Алынған бояу зерттелетін үлгінің айрықша 
антиденелерінің мөлшеріне байланысты: 

- Антиденелер бар болса, ерітінді көк түсті 
болады, ол стоп ерітінді қосылғаннан кейін 
сары түске айналады; 

- Антиденелер болмаған кезде ерітінді 
боялмайды. 

Микропланшет 450 нм кезінде оқылады. 

Ескерту: Бұл жиынтықта инфекциялық заттектер 
жоқ. 

 Жиынтықтың компонентері 

Реагенттер* 

Тазартылған CPV антигенмен абсорбацияланған 
микропланшеттер 

Конъюгат концентраты (10X) 

Оң бақылау 

Теріс бақылау 

Буферлік ерітінді №19 

Буферлік ерітінді №12 

Шаю ерітіндісінің концентраты (20X) 

Субстрат ерітіндісі 

Стоп ерітіндісі (0,5 M) 

* Компоненттердің жеткізілетін саны жинақтың 
заттаңбасында белгіленген 

1. Конъюгат, бақылаулар және субстрат ерітіндісі 
5°C (± 3°C) температурада сақтайды. 

2. Басқа реагенттерді +2°C және +26°C арасындағы 
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. 

 Қажетті, бірақ қамтамасыз етілмеген 
материалдар 
1. 50 мкл, 100 мкл және 500 мкл көлемдеріне 

калибрленген бір арналы және көп арналы 
тамызғылар. 

2. Тамызғыларға бір рет қолданылатын ұштықтары. 

3. Алдын-ала сұйылтуға арналған 96-шұңқырды 
микропланшет. 

4. Дистилденген немесе ионсыздандырылған су. 

5. Автоматты немесе қолмен істейтін шаю жүйесі. 

6. 96-шұңқырды микропланшет үшін фотометр. 

 Сақтандыру шаралары 
1. Ерітінділерді ауызбен тамызбау 

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 ашық жарық пен тотықтырғыш 
заттардың әсерінде қалдырмаңыз. 

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. 

 Шаю ерітіндісін дайындау 
Шаю ерітіндісінің концентратын (20X) араластыру 
алдында бөлме температурасына дейін жеткізіңіз және 
Шаю ерітіндісінің концентраты (20Х) толығымен еритін 
болу үшін мұқият араластырыңыз. 

Шаю ерітіндісін (1X) әзірлеу үшін шаю ерітіндісінің 
концентратын (20X) дистилденген/ионсыздандырылған 
суда 1/20 арақатынасында араластыру 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. 

Талдау рәсімі 
Реагенттер қолдану алдында бөлме температурасына 
жеткізіңіз 21°C (± 5°C). Инверсиямен немесе вортексте 
барлық реагенттерді гомогендеңіз. 

1. Енгізу: 
- № 19 буферлік ерітніді 50 мкл барлық 

шұңқырларға. 
- Теріс бақылау 50 мкл A1 және B1 шұңқырларына. 
- Оң бақылау 50 мкл C1 және D1 шұңқырларына. 
- әр зерттейтін үлгіні 50 мкл қалған шұңқырларға 

2. Микропланшетті жабу және, 90 ± 5 мин 21°C (± 5°C) 
температурада инкубациялау. 

3. Шұңқырларды босату. Əр шұңқырға кем дегенде 
300 мкл енгізе отырып Шаю ерітіндісімен 
микропланшетті 5 рет шаю. Шаю кезеңдері 
арасында шұңқырларды құрғатуға жол бермеңіз. 

4. №12 буферлік ерітіндінде 1/10 арақатынасында 
10х Конъюгат концентратын араластыру арқылы 
1Х коньюгатты әзірлеу. 

5. Əр шұңқырға 100 мкл 1Х Конъюгатты енгізу. 

6. Микропланшетті жабу және 30 ± 3 мин 21°C (± 5°C) 
температурада инкубациялау. 

7. Шұнқырларды босату. Əр шұңқырға кем дегенде 
300 мкл енгізе отырып Шаю ерітіндісімен 
шағынпланшетті 5 рет шаю. Шаю кезеңдері 
арасында шұңқырларды құрғатуға жол бермеңіз. 

8. Əр шұңқырға 100 мкл Субстрат ерітіндісін енгізу. 

9. Микропланшетті жабу және, 15 мин ± 2 мин 21°C 
(± 5°C) температурада қаранғыда инкубациялау. 

10. Реакцияны тоқтату үшін әр шұңқырға Стоп 
ерітіндісін 100 мкл енгізу. Стоп ерітіндісін 8-ші 
кезеңнің рәсіміне сәйкес енгізу керек. 

11. 450 нм кезінде оптикалық тығыздықты (ОТ) өлшеу 
және жазып алу. 
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Валидациялау 
Тест валидацияланған, егер: 

 Оң бақылаудың оптикалық тығыздығының 
(ОТБ+) орташа мәні 0.350-ден көп болса 

ОТБ+  > 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎 

 Оң бақылау және Теріс бақылаудың 
қатынасының оптикалық тығыздығының 
орташа мәні 3-тен көп болса 

ОТБ+ / ОТБ−  > 𝟑𝟑 

 Нәтижелерді түсіндіру 
Əр зерттелетін үлгі үшін S/P пайыздығы мәні (S/P%) 
есептеледі: 

𝐒𝐒/𝐏𝐏% =
ОТүлгі  −  ОТБ−
ОТБ+  −  ОТБ−

 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

S/P% ұсынылатын үлгілер: 

- 30% аз теріс болып саналады 

- 30% көп немесе тең оң деп саналады 

Нәтиже Мәртебе 

S/P% < 30% ТЕРІС 

S/P% ≥ 30% ОҢ 

Ескерту 1: оң нәтижелерді басқа серологиялық 
әдістермен растауға болады (вирусты бейтараптандыру 
немесе тура емес иммунофлуоресценция). 

Ескерту 2: 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 жасақтама көптеген 
параметрлерді (валидациялау өлшемшарттары, S/P 
немесе S/N мәндері, титрлер, вакциналау шағы, 
топтар) есептей алады және сыналған жануарлардың 
серологиялық профильдерінің графикалық көрінісін 
ұсынады. 
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Ірі қара малдың, қойдың, ешкінің және басқа сезімтал түрлердің сарысуы мен қан 

плазмасында каприпоксвирустер (CPV), соның ішінде lumpy skin disease 

(нодулярлық дерматит) вирустары (LSDV), қой шешегі (SPPV) мен ешкі шешегі 

(GTPV) қарсы антиденелерді анықтау үшін ИФТ қос антиген 

in vitro қолдануға үшін 
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