
Жалпы ақпарат 
Бұл диагностикалық жиынтық BHV-1 вирусына 
қарсы бағыттылған антиденелерді анықтау үшін 
құралыстырған. 

Ол қысқа және түнгі инкубацияларды пайдалана 
отырып, малдың немесе буфалдың сарысуымен 
немесе плазмамен бірге қолданылуы мүмкін. 

Сипаты және әрекет ету принципі 
Қуыстары тазалған BHV-1 лизатпен қапталған. 

Сынақтамаға және бақылауға жататын үлгілер 
шағын қуыстарға салынады. BHV-1вырусын қарсы 
антиденелер антидене антиген кешені түрінде 
ұсылынады. 

Анти-руминант пероксидаза (HRP) коньюгаты 
жуып-шайылғаннан соң, микроқуыстарға 
салынады. Ол антиденелерге бекітіліп, антиген-
антител және пероксидазды коньюгаттан кешенді 
қалыптастырады. 

Жуып-шаюдан кейін артылған коньюгаттан арылу 
үшін субстратта ерітіндісі құйылады (TMB). 

кейін алынатын түс 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. 

Жиынтық құрамдастары 

Реагенттер* 

Микропланшеттер тазартылған BHV-1 лизатымен 
қапталған 
Қолдануға дайын коньюгат 

Оң бақылау 

Теріс бақылау 

2 буферлік ерітіндісі 

Шаю ерітіндісінің концентраты (20X) 

Субстрат ерітіндісі 

Стоп-реагентті (0,5 M) 

* Құрамдастардың жеткізілетін мөлшерлері 
жиынтықтың заттаңбасында белгіленген. 

1. Коньюгат, бақылау сарысулары және субстрат 
ерітіндісі +5°C (± 3°C) ауқымындағы Т жағдайында 
сақталады. 

2. Басқа реактивтер +2°C және +26°C ауқымындағы 
Т жағдайында сақталады. 

3. Ашылған және/немесе сұйылтылған 
компоненттерді сақтау жағдайлары бойынша 
толығырақ авқпарат алу үшін  
www.innovative-diagnostics.com/storage-conditions 
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 тамшуырлар. 

2. Тамшуырлардың бір реттік ұштықтары. 

3. 96 ойықты микропланшет. 

4. Дистилденген және ионсыздандырылған су. 

5. Қолмен немесе автоматты түрде басқарылатын 
шайғыш қондырғы. 

6. 96 ойықты микропланшетке арналған оптикалық 
тығыздық фотометрі. 

Сақтық шаралары 
1. Ерітінділерді ауызбен тамшуырламаңыз. 

2. Құрамында теріңізге және көздеріңізге зиян 
келтіретін және тері байланысымен сезімталуға 
себеп болуы мүмкін компоненттер бар. Көздер 
мен терімен контакттан сақтану. Қорғаныс халат, 
бір жақты қолғап және қауіпсіздік көзілдірігін 
пайдаланыңыз. Стоп-реагентті (0,5 М қышқылы) 
жұтып қойған кезде зиянды болуы мүмкін. 

3. Субстрат ерітіндісін ашық жарыққа немесе 
тотықтырғыш заттарға әсер етпеңіз. 

4. Барлық қалдықтар жоюдың алдында тиісті түрде 
залалсыздандырылуы керек. Жергілікті 
ережелерге сәйкес жойыңыз. 

Толық ақпарат алу үшін info@innovative-
diagnostics.com сайтында сұратуы бойынша қол 
жетімді Материалдық қауіпсіздік туралы мәлімет 
парағын қараңыз. 

Үлгілерді дайындау 
Үлгілер арасында инкубациялау уақытындағы 
айырмашылыққа жол бермеу үшін, ИФА планшетіне 
көшіруге дейін тестілік және бақылау үлгілері бар  
96 қуысты планшетті көпарналы пипетті қолдану 
арқылы дайындалу мүмкін. 

Шаю ерітіндісін дайындау 
Қажетті туындаса, жуып-шаятын концентраты (20Х) 
бөлме температурасына жеткізіп және жуып-шаятын 
концентрат (20X) толық еріп кетуі үшін мұқият 
араластыру қажет. 

Жуып-шаятын ерітінді (1Х) әзірлеу тазартылған / 
деионизаяланған суға 1/20 жуып-шаятын 
концентратты (20Х) араластыру арқылы жүзеге 
асады. 

Жуып-шаятын кезеңінің сапасы нәтижеге әсер етуі 
мүмкін. Қуыстар жуғыштар арасында толығымен бос 
екеніне көз жетіңіз. Автоматты жуу машинасын 
пайдалану жағдайда, машинаны дұрыс баптау өте 
маңызды (режим, аспирация түрі, аспирация биіктігі). 
Қосымша ақпарат алу үшін, сұратуы бойынша қол 
жетімді «IDvet Washing Guide» қараңыз. 

Талдау ресімі 

Барлық реагенттерді қолданудың алдында бөлме 
температурасына (21°C ± 5°C) дейін жеткізу қажет. 
Барлық реагенттерді шайқау немесе сілку арқылы 
гомогендеу (аралыстыру). 
 
 
 

ҚЫСҚА ИНКУБАЦИЯ (Үлгілерді сұйылту 1/10) 

1. ELISA микропластинасына мыналарды қосыңыз: 
- Әрбір қуысқа 90 мкл Сұйылту буферы 2. 
- А1 жяне В1 қуыстарына 10 мкл Жағымсыз 

бақылауды. 
- С1 және D1 қуыстарына 10 мкл Жағымды 

бақылауды. 
- Қалған қуыстарға санылатын әрбір үлгінің 10 

мкл. 

2. Микропланшетті жабу және 37°C (± 3°C) 
температурада 45 мин ± 4 мин инкубациялаңыз. 

ТҮНІ БОЙЫ ИНКУБЫЦИЯ (Үлгілерді сұйылту 1/20) 

1. ELISA микропластинасына мыналарды қосыңыз: 
- Әрбір қуысқа 190 мкл Сұйылту буферы 2. 
- А1 жяне В1 қуыстарына 10 мкл Жағымсыз 

бақылауды. 
- С1 және D1 қуыстарына 10 мкл Жағымды 

бақылауды. 
- Қалған қуыстарға санылатын әрбір үлгінің 10 

мкл. 

2. Микропланшетті жабу және 5°C (± 3°C) кезінде түн 
бойы инкубациялау (16 с-20 с). 

ӘР ҚАҒИДАТТАРҒА АРНАЛҒАН КЕЗЕҢДЕР 

3. Қуыстрады бостату. Әрбір қуысты кем дегенде  
300 мкл жуып-шаятын ерітіндімен 3 рет жууңыз. 
Жуу арасында қуыстардың кеуіп қалуына жол 
бермеңіз. 

4. Әрбір қуысқа қолдануға дайын коньюгаттың  
100 мкл қосу қажет. 

5. Микропланшетті жабу және 37°C (± 3°C) 
температурада 30 мин ± 3 мин инкубациялаңыз 
(Қысқа инкубация үшін) немесе 21°C (± 5°C) 
температурада (Түн бойы инкубация үшін). 

6. Қуыстрады бостату. Әрбір қуысты кем дегенде  
300 мкл жуып-шаятын ерітіндімен 3 рет жууңыз. 
Жуу арасында қуыстардың кеуіп қалуына жол 
бермеңіз. 

7. Әрбір қуысқа Субстрат ерітіндісінің 100 мкл қосу 
қажет. 

8. Микропланшетті жабу және 21°C (± 5°C) кезінде 15 
мин ± 2 мин инкубациялаңыз. 

9. Реакцияны тоқтату үшін әр ойыққа 100 мкл Стоп-
реагентті енгізу керек. Стоп-реагент №7 
қадамдағыдай тәртіппен енгізілуі тиіс. 

10. 450 нм кезінде оқу және O.D. жазу 
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Валидациялау 
Тесттің нәтижелері бекітіледі, егер (жарамды 
болса): 

 оң бақылаудың оптикалық тығыздығының 
(ОТб+) орташа мәні 0,350-ден артық: 

ОТБ+ > 𝟎𝟎,𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎 

 оң бақылау (ОТб+) және теріс бақылау (ОТб-) 
ОТорташа мәндерінің арасындағы қатынас 3-тен 
артық: 

ОТб+/ОТб− > 𝟑𝟑 

Түсіндіру 
Әр үлгі үшін S/P мәні және антиденелер титрі 
есептеледі: 

𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ % =
ОТүлгілер −  ОТб−
ОТб+ −  ОТб−

 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

Үлгілердің мәртебесі келесі тәсілде жазылған: 

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. 

 
 

S/P мәні Баға мәртебесі 

S/P% ≤ 50% Теріс 

50% < S/P% < 60% КҮМӘНДІ 

S/P% ≥ 60% Оң 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID Screen® 
IBR Indirect 

 
 
 
 

 
Сарысу немесе плазмада BHV-1 қарсы антиденелерді анықтау  

үшін тура емес иммуноферментті талдау. 

Қысқа және түні бойы инкубация 

in vitro -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 

Сертификатталған 
басқару жүйесі 
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