
Жалпы ақпарат 
Тауық және күркетауық сарысуы мен плазмасында 
Mycoplasma gallisepticum (MG) және Mycoplasma 
synoviae (MS) қарсы антиденелерді анықтауға 
арналған рекомбинантты протеин негізіндегі тура 
емес иммуноферментті талдау. 

Басқа түрлерде пайдалану үшін бізге 
хабарласыңыз. 

Сипаты және әрекет ету принципі 
Микропланшеттің шұңқырлары MG және МS 
антигендерінің рекомбинантты протеинімен 
жабылған. 

Бақылау үлгілері тестілеуге арналған және үлгілер 
шұңқырларға қосылады. Анти-MG немесе анти-МS 
антиденелері, егер олар бар болған жағдайда, 
антиген-антидене кешенін түзеді. 

Жуып тазарқаннан кейін, шұңқырларға антиген – 
антидене – конъюгат – HRP кешендерін түзе 
отырып, антиденелермен байланысатын 
пероксидазамен (HRP) белгіленген тауықтардың 
анти-IgG конъюгаты салынады. Микропланшетті 
жуып тазартқаннан кейін шұңқырларға субстрат 
ерітіндісі (ТМБ) қосылады. Реакция стоп-реагентті 
қосу арқылы тоқтатылады. 

Алынған бояу тестілеуге арналған сынамадағы 
айрықша антиденелер мөлшеріне байланысты: 

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

- Антиденелер болмаған кезде ерітінді 
боялмайды. 

Ерітіндінің оптикалық тығыздығы толқынның 
ұзындығы 450 нм болған кезде фотометриялық 
тұрғыда өлшенеді. 

Жиынтық компоненттері 

Реагенттері* 

MG және МS антигендерінің рекомбинантты 
протеинімен жабылған микропланшеттің 
шұңқырлары 

Оң бақылау 

Теріс бақылау 

14 буферлік ерітіндісі 

Коньюгат концентраты (10X) 

3 буферлік ерітіндісі 

Шаю ерітіндісінің концентраты (20X) 

Субстрат ерітіндісі 

Стоп-реагент (0,5M) 

*Құрамдастардың жеткізілетін мөлшерлері 
жиынтықтың заттаңбасында белгіленген. 

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

2. Басқа реактивтер +2°C және +26°C 
температурада сақталады. 

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. 

Жиынтықпен бірге жеткізілмейтін 
қосымша материалдар мен 
жабдықтар 
1. 10 мкл, 100 мкл және 500 мкл көлемдеріне 

калибрленген бір немесе көпканалды 
микропипеткалар. 

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. 

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. 

Талдау ресімі 
Жинақтың барлық реагенттері қолданылар алдында 
бөлме температурасына (21°C ± 5°C) жеткізілуі және 
біртектілікке ие болуы тиіс (флаконды қолданар 
алдында сілкіп алыңыз немесе Вортексті 
пайдаланыңыз). 
Жинаққа қоса берілетін бақылау сарысулары 
қолданысқа дайын түрде жеткізіледі. A1, B1, C1 
және D1 шұңқырларына буферлік ерітіндіні 

ҚОСПАҢЫЗ – оң және теріс бақылаулар 
СҰЙЫЛТЫЛМАҒАН түрде қосылады. 
Дегенмен, үлгілер 1:50 қорытынды сұйылтуы 
кезінде тестіленеді. 

1. Алдын-ала сұйылтуға арналған микропланшетке  
A1, B1, C1 және D1 шұңқырларын бос қалдыра 
отырып, қосыңыз: 

- қалған шұңқыршықтарға 5 мкл тестіленетін үлгілер, 
- 14 Буферлік ерітіндісінің 245 мкл әрбір 

шұңқыршыққа, A1, B1, C1 жіне D1 бақылау 
шұңқырларынан БАСҚА. 

Ескерту: Әрбір шұңқыршықты визуалды бақылау 
мүмкіндігіне ие болу үшін үлгілерді салудың көрсетілген 
тәртібін сақтау ұсынылады. 

2. Жұмыс микропланшетіне қосыңыз: 
- A1 және B1 шұңқыршықтарына 100 мкл Теріс бақылау, 
- C1 және D1 шұңқыршықтарына 100 мкл Оң бақылау. 
- Қалған шұңқыршықтарға 100 мкл алдын-ала 

сұйылтылған тестіленетін үлгілер. 

3. Микропланшетті жабыңыз және 21°C (± 5°C) 30 мин 
± 3 мин инкубациялаңыз. 

4. 3 Буферлік ерітіндісінде 1:10 қатынасында 
конъюгат (10X) концентратын сұйылтумен 
Конъюгат (1X) дайындаңыз. 

5. Шұңқыршықтарды босатыңыз. Әрбір шұңқыршыққа 
Шаю ерітіндісінің 1X кем дегенде 300 мкл қосып, 
микропланшетті 3 рет жуып шайыңыз. Жуып шаю 
кезеңдері арасында құрғатуға жол бермеңіз. 

6. Әрбір шұңқыршыққа 100 мкл Конъюгат (1X) 
қосыңыз. 

7. Микропланшетті жабыңыз және 21°C (± 5°C) 
температурада 30 мин ± 3 мин инкубациялаңыз. 

8. Шұңқыршықтарды босатыңыз. Әрбір шұңқыршыққа 
Шаю ерітіндісінің 1X кем дегенде 300 мкл қосып, 
микропланшетті 3 рет жуып шайыңыз. Жуып шаю 
кезеңдері арасында құрғатуға жол бермеңіз 

9. Әрбір шұңқыршыққа 100 мкл Субстрат ерітіндісін 
қосыңыз. 

10. Микропланшетті жабыңыз және 21°C (± 5°C) 15 мин 
± 2 мин инкубациялаңыз. 

11. Реакцияны тоқтату үшін әрбір шұңқыршыққа 100 
мкл Стоп-реагентті қосыңыз. Стоп-реагент №9 
қадамындағыдай ретте қосылуы тиіс. 

12. Оптикалық тығыздықты (ОТ) 450 нм-де өлшеңіз. 
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Валидациялау 

Жүргізілген талдау жұмысы келесі жағдайда дұрыс 

болып саналады: 

оң бақылаудың оптикалық тығыздығының 
орташа мәні (ОТб+) 0,250-тен артық. 

ОТб+ > 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟐𝟐𝟎𝟎 

 оң бақылау (ОТб +) және теріс бақылаудың 
(ОТб-) оптикалық тығыздығының орташа 
мәндері арасындағы қатынас 3-тен артық. 

ОТб+/ОТб− > 𝟑𝟑 

 

Нәтижелерді түсіндіру 

Әр сынама үшін S/P қатынасы және антиденелер титрі 
есептеледі: 

S/P қатынасы 

𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ =
ОТүлгінің −  ОТб−
ОТб+ −  ОТб −   

Антиденелер титрі 

𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟏𝟏𝟎𝟎 (титр) = 𝟎𝟎.𝟖𝟖𝟏𝟏 𝐱𝐱  𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥 𝟏𝟏𝟎𝟎  �𝐒𝐒 𝐏𝐏� �+ 𝟑𝟑.𝟒𝟒𝟐𝟐  

титр =  𝟏𝟏𝟎𝟎𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝟏𝟏𝟎𝟎(титр) 

Түсіндіру нәтижелері кестеде келтірілген: 

Ескерту 1: Оң нәтижелер басқа әдістермен расталуы 
тиіс, мысалы, агглютинация реакциясы (ағыл: Rapid 
Slide Agglutination (RSA)). 

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 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 қатынасы  Антиденелер 
титрі 

MG/MS үшін 
иммундық 
мәртебе 

S/P ≤ 0.3 Titer ≤ 992 Теріс 

S/P > 0.3 Titer > 992 Оң 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Screen® 
MG/MS Indirect 

 
 
 
 
 
 

Тауық және күркетауық сарысуы мен плазмасында Mycoplasma gallisepticum 
және Mycoplasma synoviae қарсы антиденелерді анықтауға арналған 

рекомбинантты протеин негізіндегі тура емес иммуноферментті талдау. 

in vitro қолдану үшін 
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 Жаңа мәндер: 

- S/P қатынасы: 0.5 орнына 0.3 
- антидене титрі 1500 орнына 992 
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