
 

Жалпы ақпарат 
Бұл диагностикалық жинақ шошқалардың қан 
сарысуындағы және плазмасындағы Е2 
гликопротеиніне антиденелерді анықтауға 
арналған. ИФА әдісімен Е2 антигеніне 
антиденелерді анықтау табиғи инфекциялауға 
немесе вакцинациялауға вирустың әсерін 
растайды. 

Сипаты және іс-қимылдар 
принципі 
Қуыстарға Е2 рекомбинантты гликопротеинін 
енгізеді. 

Үлгілерді тестілейді және қуыстарға бақылау 
ерітінділерін қосады. Антиденелер болған кезде 
Е2 антигеніне антиген-антидене кешенін түзе 
отырып, Е2 эпитоптарын жасырады. 

Микроқуыстарға Е2 (HRP) антигені бар пероксидаз 
конъюгатын қосады. Ол антиген – антидене- 
конъюгат – пероксидаз кешенін құра отырып, Е2 
бос эпитоптарымен байланысады. 

Микропланшетті жуғаннан кейін, қуыстарға 
субстратты ерітіндіні (ТМБ) қосады. 

Қуыстардағы ерітіндінің боялуы тәни 
антиденелердің жоқтығын немесе болуын 
куәландырады: 

- Антиденелер болса, ерітінді көк түске 
боялады, ол стоп ерітіндісі қосқаннан кейін, 
сары түске айналады. 

- Антиденелер болмаса, ерітінді боялмайды. 

Ерітіндінің оптикалық тығыздығын 450нм. толқын 
ұзындығындағы фотометриялық түрде өлшейді. 

 

Компоненттер 

Реагенттер* 

Енгізілген заттары бар микропланшеттер 

Коньюгат концентраты (10X) 

Оң бақылау 

Теріс бақылау 

8-буферлік ерітінді 

12-буферлік ерітінді 

Шаю ерітіндісінің концентраты (20X) 

Субстратты ерітін 

Стоп ерітіндісі (0,5 M) 

* Компоненттердің жеткізілетін саны жинақтың 
этикеткасында белгіленген. 

1. 8-буферлік ерітінді, коньюгат, бақылау 
сарысулары және субстратты ерітіндіні 5°C  
(± 3°C) температурасында сақтайды. 

2. Басқа реактивтерді Т +2°C және +26°C 
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. 

Қосымша материалдар мен 
жабдықтар 

1. 10 мкл, 100 мкл және 500 мкл көлемдеріне 
калибрленген бір арналы және көп арналы 
тамызғыштар. 

2. Тамызғыштардың бір рет пайдалануға арналған 
ұштары. 

3. Алдын ала сұйылтуға арналған 96 ойықты 
микропланшет. 

4. Дистильденген және деонизирленген су. 

5. Қолмен немесе автоматты түрде шаю 
қондырғысы. 

6. 96-қуыстық микропланшетке арналған оптикалық 
тығыздық фотометрі. 

Сақтық шаралары 
1. Ерітіндіні ауызбен тамызуға 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. Субстратты ерітіндіні тікелей күн сәулесінің 
әсеріне қалдыруға және оның қышқылдануына 
жол бермеу 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 
Араластыру алдында шаю ерітіндісінің концентратын 
(20х) бөлме температурасына дейін (21°C ± 5°C) 
жеткізіңіз. 

Жуу ерітіндісін (1X) дайындау үшін 
дистилденген/ионсыздандырылған суда 1:20 
арақатынасында жуу ерітіндісінің (20Х) концентратын 
еріту қажет. 

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. 

Талдау рәсімі 
Пайдаланудың алдында барлық реагенттер (21°C +/-5) 
бөлме температурасында болуы және араластырылуы 
тиіс (қолдану алдында флаконды сілку қажет. 

1. қосу: 

- әр бір қуысқа 50 мкл 8-буферлік ерітінді. 
- A1 және B1 қуыстарына 50 мкл оң  бақылау. 

- C1 және D1 қуыстарына 50 мкл теріс бақылау. 

- Қалған қуыстарға әр бір үлгінің 50 мкл. 

2. Микропланшетті жауып, 37°C (± 2°C) 
температурада 45 мин ± 4 мин инкубациялау 
(қысқа хаттама) және 16-20 сағ. 21°С (± 5°С) 
температурада (түнгі хаттама). 

3. 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. 

4. 10Х конъюгатын концентраты еріту арқылы 1Х 
конъюгатын 1:10 пропорциясында 12-
буферлік ерітіндіні дайындау. 

5. Әр бір қуысқа 100 мкл 1X конъюгат енгізу қажет. 

6. Микропланшетті жауып, 21°C (± 5°C) 
температурада 30 мин ± 3 мин инкубациялау. 

7. 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. 

8. Әр бір қуысқа 100 мкл Субстратты ерітінді 
енгізу қажет. 

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

10. Реакцияны тоқтату үшін әр бір қуысқа 100 мкл 
стоп ерітіндісін енгізу қажет. Стоп-реагент №8 
қадамдағыдай тәртіппен енгізілуі тиіс. 

11. 450 нм. оптикалық тығыздықты (ОТ) өлшеу. 
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Валидациялау 
Мына жағдайларда сынақ жарамды болып 
саналады: 

 Теріс бақылаудың ОТ орташа мәні (ОТтб) 
0.7-нен үлкен болса. 

ОТТБ > 𝟎𝟎.𝟕𝟕 

 Оң бақылаудың ОТ орташа мәні (ОТоб) 
ОТтб-дан 30 % –ға аз болса. 

ОТОБ ОТТБ < 𝟎𝟎.𝟑𝟑 

 

Нәтижелерді түсіндіру 
Зерттелетін әр бір үлгі үшін бәсекелестік пайызы 
(S/N%) есептеледі. 

𝐒𝐒/𝐍𝐍% =
ОТ үлгі
ОТТБ

  𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

S/N% мәні бар үлгілер: 

- 50%-дан аз немесе оған тең болса, оң болып 
саналады. 

- 50%-дан артық және 60%-дан аз немесе оған 
тең болса, күдікті болып саналады. 

- 60%-дан артық болса, теріс болып саналады. 

Нәтиже Мәртебесі 

S/N% ≤ 50% ОҢ 

50% < S/N% ≤ 60% КҮДІКТІ 

S/N% > 60% ТЕРІС 

 
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. 
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ID Screen® 
Classical Swine Fever E2 

Competition 
 
 
 
 
 
 

Шошқа қан сарысуы мен плазмасы үлгілерінде шошқа классикалық 

чумасының Е2 антигеніне антиденелерді иммуноферментті әдіспен 

анықтауға арналған жинақ 

 
Зертханаларда 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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