
Жалпы ақпарат 

Жиынтық әр түрлі малдың (қой, ешкі, сиыр және 
енеке) қанындағы сарысу мен плазмадағы 
paratuberculosis (Map), сонымен қатар жанама 
иммунды-ферментті талдама (ИФТ) әдісімен сиыр 
сүтінде анти- Mycobacterium avium subsp анти 
денелерді анықтау үшін арналған. 

Бұл нұсқау Сарысу және қан плазмасы үшін. Сүттің 
сынамалары үшін нұсқау 2/2 қолдану керек 

Сипаты және іс-қимылдар 
принципі 
Бұл әдіс OIE “Manual of Recommended Diagnostic 
Techniques and Requirements volume III -
Paratuberculosis 5B/009” ұсыныстарында 
сипатталған. 

Микропланшеттің қуыстары тазартылған MAP 
сығындысымен сенсибилизацияланған. 

Кросс-реакциялардан құтылу үшін зерттелетін 
үлгілер алдын ала құрамында Mycobacterium phlei 
(6 буферлік ерітінді) бар бейтарап ерітіндіде 
инкубацияланады және кейін микропланшетке 
жайғастырылады. 

Микропланшеттің қуыстарына зерттелетін 
үлгілерді, Mycobacterium paratuberculosis 
байланысты айрықша антиденелерді енгізу кезінде   
олар қатты кезеңде антигеналармен жалғасып, 
антидене-антиген кешендерін қалыптастырады. 
Жуып-шаю кезеңінен кейін қуыстарға 
пероксидазамен белгіленген айрықша иммунды-
ферментті коньюгат енгізіледі, ол Mab-пен 
айрықша антиденелер арқылы жалғасып,  антиген-
антидене-коньюгат кешендерін қалыптастырады. 
Байланыспаған компонеттерді жуып-шаюдан кейін 
қуытарға айқындағыштың субстратты ерітіндісі 
хромоген (ТМВ) құйылады. Тоқтату реагентін қоса 
отырып, пероксидазды реакция тоқтатылады. 

Қуыстардағы колорация зерттелетін үлгілерде 
Mycobacterium paratuberculosis қатысты айрықша 
антиденелердің барын немесе жоқтығын 
куәландырады: 

- егер зерттелетін үлгілерде антиденелер 
болса, онда көк реңк байқалып, тоқтату 
ерітіндісі қосылғаннан кейін ол сары реңкке 
боялады. 

- егер зерттелетін үлгілерде антиденелер 
болмаса, онда ешбір түс байқалмайды. 

Оптикалық тығыздық толқынның ұзындығы 450 нм 
құраған жағдайда өлшенеді. 

Компоненттер 
Реагенттер* 

Қуыстарында MAP антигенінің адсорбцияланған 
сіріндісі бар микропланшет 

Коньюгат концентраты (10X) 

Оң бақылау 

Теріс бақылау 

6 буферлік ерітінді 

3 буферлік ерітінді 

Шаю ерітіндісінің концентраты (20 х) 

Субстратты ерітін 

Тоқтату ерітіндіcі (0,5 M) 

* Компоненттердің жеткізілетін саны жинақтың 
заттаңбасында белгіленген 

1. Коньюгат, бақылау сарысулары және субстратты 
ертіндіні Т +5°C (± 3°C) температурасында сақтайды. 

2. Басқа реактивтерді Т +2°C и +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 және 
жабдықтар 
1. 10 мкл, 100 мкл и 500 мкл көлемдеріне калибрленген 

бір арналық және көпарналық тамызғыштар. 

2. Тамызғыштардың бір рет пайдалануға арналған 
ұштары. 

3. 96-қуыстық микропланшетке арналған оптикалық 
тығыздық фотометрі. 

4. Дистильденген және ионсыздандырылған су. 

5. Қолмен немесе автоматты түрде шаю қондырғысы. 

6. Алдын-ала сұйылтуға арналған 96-қуыстық 
микропланшет. 

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. 

Шаю ерітіндісін дайындау 
Араластыру алдында шаю ерітіндісінің концентратын 
(20х) бөлме температурасына дейін жеткізіңіз.  

Шаю ерітіндісін дайындау үшін (1X) шаю ерітіндісінің 
концентратын (20X) 1/20 қатынастағы 
дистильденген/ионисыздандырылған суда араластыру 
қажет. 

Жуу ретінің сапасы нәтижелерге ықпал етуі мүмкін. 
Жуудың алдында торша толығымен бос екеніне 
көзіңізді жеткізіңіз. Автоматты жуғыш машинаны 
қолданған жағдайда машинаның параметрлерін дұрыс 
енгізген өте маңызды (тәртіп, аспирацияның түрі, 
аспирацияның биіктігі). Қосымша ақпарат алу үшін 
қолжетімді "IDvet Washing Guide" құжатына жүгініңіз. 

Талдау рәсімі Сарысу және қан 
плазмасы үшін 
Барлық реагенттер жинағы қолданар алдында бөлме 
температурасында (21°C ± 5°C) және біркелкі болуы 
тиіс (қолданар алдында құтыны айналдырамыз немесе 
Vortex көмегімен орналастырамыз). 

1. Алдын ала зерттелетін және бақылау 
сынамаларын 6 Буферлік ерітіндімен 1/12 
арақатынасында 96 қуысты микропланшетте 
араластыру керек. Бөлу қажет: 

- A1 және В1 қуыстарына Теріс бақылауды 10 µl 
- C1 және D1 қуыстарына Оң бақылауды 10 µl 
- қалған қуыстарға әрбір зерттелетін сынаманың 

10 µl. 
- әрбір қуысқа 6 Буферлік ерітіндінің 110 µl. 

Ескерту: Араластыру арақатынасы дұрыс сақталған 
жағдайда (мәселен, сарысудың талдамасы үшін 15 µl 

сынамалары + 165 µl 6 Буферлік ерітінді) сынамалар 
мен буферлік ерітіндінің үлкен көлемімен жұмыс істеуге 
мүмкіндік бар. Егер қажеттігі туындаса, онда 6 Буферлік 
ерітіндінің қосымша санын Innovative Diagnostics 
орнату қажет. 

2. 21°C (± 5°C) Микропланшетті жабу және 
температурасы кезінде 5-тен 45-минутқа дейін 
инкубациялау. 

3. Бұған дейін араластырылған (1б.қараңыз) 
сынамалар мен бақылауларды ИФТ 
микропланшетіне 100 µl көшіріңіз. 

4. 21°C (± 5°C) Микропланшетті жабу және 
температурасы кезінде 45 минут ± 4 минут немесе 
5°C (± 3°C) температурасы кезінде 16 – 20 caғат 
түні бойы инкубациялаңыз. 

5. Микропланшеттің ұяшықтарын босатыңыз. Әрбір 
қуысты Жуып-шаятын ерітіндімен 300 µl (кем 
дегенде) үш рет жуу қажет. Жуу кезеңдері 
арасында қуыстардың құрғап кетуіне жол бермеу 
керек. 

6. Араластыруға арналған 3 буферде 1/10 (шағын 
инкубация үшін) және 1/25 (түннен кейінгі 
инкубация үшін) сәйкес 10х Қойылтылған 
конъюгатты араластыру арқылы коньюгатты 
әзірлеу 

7. Әрбір қуысқа конъюгаттың 100 µl қосу қажет 

8. 21°C (± 5°C) Микропланшетті жабу және 
температура кезінде 30 минут ± 3 минут уақыт 
инкубациялау керек. 

9. Микропланшеттің ұяшықтарын босатыңыз. Әрбір 
қуысты Жуып-шаятын ерітіндімен 300 µl (кем 
дегенде) үш рет жуу қажет. 

10. Әрбір қуысқа Субстратты ерітіндінің 100 µ,-нен 
енгізу қажет. 

11. 21°C (± 5°C) Микропланшетті жабу және 
температура кезінде қараңғы жерде 15 минут ± 2 
минут уақыт инкубациялау керек. 

12. Реакцияны тоқтату үшін әрбір қуысқа Тоқтату-
реагентінің 100 µl-нен құю керек. Стоп-реагент 
№10 қадамдағыдай тәртіппен енгізілуі тиіс. 

13. Қуыстардағы оптикалық тығыздықты ОТ өлшеу 
керек, жиілігі - 450 нм. 
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Валидациялау 
Жасалған анализ дұрыс деп саналады, егер:: 

 Оң бақылаудағы (ОПк+) оптикалық тығыздықтың 
орташа мәні 0,350 артық болса. 

ОП𝐊𝐊+ > 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎     

 Оң бақылаудағы (ОПк+) оптикалық тығыздықтың 
және Теріс бақылаудың (ОПк-) орташа мәндерінің 
арақатынасы 3 артық болса. 

ОП 𝐊𝐊+ ОП𝐊𝐊−  ⁄ > 𝟑𝟑.𝟎𝟎 

Нәтижелерді түсіндіру 
Әрбір зерттелетін сынама үшін S/P (S/P%) пайыздық 
мәні есептеледі: 

𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ % =
ОПүлгі − ОП𝐊𝐊−
ОП𝐊𝐊+ − ОП𝐊𝐊−

 𝐱𝐱𝐱𝐱𝟎𝟎𝟎𝟎 

Қысқы және түнгі инкубация кезінде сарысудың 
сынамалары және ешкі, қой және сиыр 
плазмалары үшін 

S/P% пайыздық мәні бар сынамалар талдамасының 
нәтиелері: 

- 60% аз немесе тең – теріс саналады. 
- 60% және 70 % аралығында белгісіз 

саналады 
- 70% артық немесе тең - оң саналады. 

Нәтиже Мәртебе 

S/P % ≤ 60% ТЕРІС 

60% < S/P % < 70% БЕЛГІСІЗ 

S/P % ≥ 70% ОҢ 

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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Нұсқау 1 / 2 

Ешкі, қой, ірі қара мал немесе енеке сарысуы немесе плазмасында немесе 
сиыр сүтінде (жеке немесе ірі сүт) Mycobacterium avium subspecies 

paratuberculosis қарсы антиденелерді анықтауға арналған тура емес 
иммуноферментті талдау (ELISA) 

 

Сарысу және қан плазмасы үшін 
Сүттің сынамалары үшін нұсқау 2/2 қолдану керек 

Қысқа немесе түнгі инкубация 

In vitro да қолдану үшін 
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Жалпы ақпарат 

Жиынтық әр түрлі малдың (қой, ешкі, сиыр және 
енеке) қанындағы сарысу мен плазмадағы 
paratuberculosis (Map), сонымен қатар жанама 
иммунды-ферментті талдама (ИФТ) әдісімен сиыр 
сүтінде анти- Mycobacterium avium subsp анти 
денелерді анықтау үшін арналған. 

Бұл нұсқау Сүттің сынамалары үшін. Сарысу және 
қан плазмасы үшін нұсқау 1/2 қолдану керек 

Сипаты және іс-қимылдар 
принципі 
Бұл әдіс OIE “Manual of Recommended Diagnostic 
Techniques and Requirements volume III -
Paratuberculosis 5B/009” ұсыныстарында 
сипатталған. 

Микропланшеттің қуыстары тазартылған 
Mycobacterium avium subsp сығындысымен 
сенсибилизацияланған. Paratuberculosis. 

Кросс-реакциялардан құтылу үшін зерттелетін 
үлгілер алдын ала құрамында Mycobacterium phlei 
(6 буферлік ерітінді) бар бейтарап ерітіндіде 
инкубацияланады және кейін микропланшетке 
жайғастырылады. 

Микропланшеттің қуыстарына зерттелетін 
үлгілерді, Mycobacterium paratuberculosis 
байланысты айрықша антиденелерді енгізу кезінде   
олар қатты кезеңде антигеналармен жалғасып, 
антидене-антиген кешендерін қалыптастырады. 
Жуып-шаю кезеңінен кейін қуыстарға 
пероксидазамен белгіленген айрықша иммунды-
ферментті коньюгат енгізіледі, ол Mab-пен 
айрықша антиденелер арқылы жалғасып,  антиген-
антидене-коньюгат кешендерін қалыптастырады. 
Байланыспаған компонеттерді жуып-шаюдан кейін 
қуытарға айқындағыштың субстратты ерітіндісі 
хромоген (ТМВ) құйылады. Тоқтату реагентін қоса 
отырып, пероксидазды реакция тоқтатылады. 

Қуыстардағы колорация зерттелетін үлгілерде 
Mycobacterium paratuberculosis қатысты айрықша 
антиденелердің барын немесе жоқтығын 
куәландырады: 

- егер зерттелетін үлгілерде антиденелер 
болса, онда көк реңк байқалып, тоқтату 
ерітіндісі қосылғаннан кейін ол сары реңкке 
боялады. 

- егер зерттелетін үлгілерде антиденелер 
болмаса, онда ешбір түс байқалмайды. 

Оптикалық тығыздық толқынның ұзындығы 450 нм 
құраған жағдайда өлшенеді. 

Компоненттер 

Реагенттер* 

Қуыстарында MAP антигенінің адсорбцияланған 
сіріндісі бар микропланшет 

Коньюгат концентраты (10 х) 

Оң бақылау 

Теріс бақылау 

6 буферлік ерітінді  

3 буферлік ерітінді  

Шаю ерітіндісінің концентраты (20 х) 

Субстратты ерітін 

Тоқтату ерітіндіcі (0,5 M) 

* Компоненттердің жеткізілетін саны жинақтың 
заттаңбасында белгіленген 

1. Коньюгат, бақылау сарысулары және субстратты 
ертіндіні Т +5°C (± 3°C) температурасында 
сақтайды. 

2. Басқа реактивтерді Т +2°C и +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 және 
жабдықтар 
1. 10 мкл, 100 мкл и 500 мкл көлемдеріне 

калибрленген бір арналық және көпарналық 
тамызғыштар. 

2. Тамызғыштардың бір рет пайдалануға арналған 
ұштары. 

3. 96-қуыстық микропланшетке арналған оптикалық 
тығыздық фотометрі. 

4. Дистильденген және ионсыздандырылған су. 

5. Қолмен немесе автоматты түрде шаю қондырғысы. 

6. Алдын-ала сұйылтуға арналған 96-қуыстық 
микропланшет 

Сақтық шаралары 

1. Ерітіндіні ауызбен тамызуға болмайды. 

2. Субстратты ерітінді терімен жанасса, тітіркендіруі 
мүмкін. 

3. 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. 

4. Субстратты ерітіндіні тікелей күн сәулесінің әсеріне 
қалдыруға және оның қышқылдануына жол бермеу 
қажет 

5. 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 
Араластыру алдында шаю ерітіндісінің концентратын 
(20х) бөлме температурасына дейін  жеткізіңіз. 

Шаю ерітіндісін дайындау үшін (1X) шаю ерітіндісінің 
концентратын (20X) 1/20 қатынастағы 
дистильденген/ионисыздандырылған суда араластыру 
қажет. 

Жуу ретінің сапасы нәтижелерге ықпал етуі мүмкін. 
Жуудың алдында торша толығымен бос екеніне 
көзіңізді жеткізіңіз. Автоматты жуғыш машинаны 
қолданған жағдайда машинаның параметрлерін дұрыс 
енгізген өте маңызды (тәртіп, аспирацияның түрі, 
аспирацияның биіктігі). Қосымша ақпарат алу үшін 
қолжетімді "IDvet Washing Guide" құжатына жүгініңіз. 

Талдау рәсімі жеке сүттің 
сынамалары үшін және қоспа 
сынамалары үшін 
Барлық реагенттер жинағы қолданар алдында бөлме 
температурасында (21°C ± 5°C) және біркелкі болуы 
тиіс (қолданар алдында құтыны айналдырамыз 
немесе Vortex көмегімен орналастырамыз). 
Қаймақты сары судан ажырату үшін(қаймақ үстінде, 
сары су астында) әрбір сүт үлгісін центрифугиялау 
қажет (немесе біраз уақытқа қозғалыссыз 

қалдырыңыз). Қалыптаскан қабаттарды толықтай бөлу 
үшін дозатордың ұшы сары су ішінде орналасуы тиіс 
(керек антиданелер сүт сары суында табылады). 

1. Алдын ала зерттелетін және бақылау 
сынамаларын 6 Буферлік ерітіндімен 1/2 
(сынамалар үшін) және 1/12 (бақылаулар үшін) 
арақатынасында 96 қуысты микропланшетте 
араластыру керек. Қосу: 

- A1 және В1 қуыстарына Теріс бақылауды 10 µl 
және 6 Буферлік ерітіндінің 110 µl 

- C1 және D1 қуыстарына Оң бақылаудың 10 µl 
және 6 Буферлік ерітіндінің 110 µl 

- қалған қуыстарға 80 µl әрбір зерттелетін 
сынамаға 6 Буферлік ерітіндінің 80 µl. 

2. 21°C (± 5°C) Микропланшетті жабу және 
температурасы кезінде 5-тен 45 минутқа дейін 
инкубациялау. 

3. Бұған дейін 100 µl араластырылған (1 б. қараң.) 
сынамалар мен бақылауларды ИФТ 
микропланшетіне көшіріңіз. 

4. 21°C (± 5°C) Микропланшетті жабу және 
температурасы кезінде 45 минут ± 4 минут немесе 
5°C (± 3°C) температурасы кезінде 16 – 20 caғат түні 
бойы инкубациялаңыз. 

5. Микропланшеттің ұяшықтарын босатыңыз. Әрбір 
қуысты  Жуып-шаятын ерітіндімен 300 µl (кем 
дегенде) үш рет жуу қажет. Жуып-шаю кезеңі 
арасында қуыстардың құрғап кетуіне жол бермеу 
қажет. Жуып-шайғаннан кейін қаймақтың ақ іздері 
қалмауы маңынды. Іздер қалмауы үшін жуып-
шаятын ерітінділерді әр жуу аралығында 2-5 
минутқа қалдыру. 

6. Араластыруға арналған 3 буферде 1/10 (шағын 
инкубация үшін) және 1/25 (түннен кейінгі инкубация 
үшін) сәйкес 10х Қойылтылған конъюгатты 
араластыру арқылы коньюгатты әзірлеу. 

7. Әрбір қуысқа Коньюгатты 100 µl-ден енгізу қажет. 

8. 21°C (± 5°C) Микропланшетті жабу және температура 
кезінде 30 минут ± 3 минут инкубациялау қажет. 

9. Микропланшеттің ұяшықтарын босатыңыз. Әрбір 
қуысты  Жуып-шаятын ерітіндімен 300 µl (кем 
дегенде) үш рет жуу қажет. 

10. Әрбір қуысқа Субстратты ерітіндінің 100 µl-нен 
енгізу қажет. 

11. 21°C (± 5°C) Микропланшетті жабу және температура 
кезінде қараңғы жерде 15 минут ± 2 минут уақыт 
инкубациялау керек. 
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12. Реакцияны тоқтату үшін әрбір қуысқа Тоқтату-
реагентінің 100 µl-нен құю керек. Стоп-реагент 
№10 қадамдағыдай тәртіппен енгізілуі тиіс. 

13. Қуыстардағы оптикалық тығыздықты ОТ өлшеу 
керек, жиілігі - 450 нм. 

 

Валидациялау 

Жасалған анализ дұрыс деп саналады, егер: 

 Оң бақылаудағы (ОПк+) оптикалық 
тығыздықтың орташа мәні 0,350 артық болса 

ОП𝐊𝐊+ > 𝟎𝟎.𝟑𝟑𝟑𝟑𝟎𝟎     

 Оң бақылаудағы (ОПк+) оптикалық 
тығыздықтың және Теріс бақылаудың (ОП к - ) 
орташа мәндерінің арақатынасы 3 артық болса. 

ОП 𝐊𝐊+ ОП𝐊𝐊−  ⁄ > 𝟑𝟑.𝟎𝟎 

Нәтижелерді түсіндіру  
Әрбір зерттелетін сынама үшін S/P (S/P%) пайыздық 
мәні есептеледі: 

𝐒𝐒 𝐏𝐏⁄ % =
ОПүлгі − ОП𝐊𝐊−
ОП𝐊𝐊+ − ОП𝐊𝐊−

 𝐱𝐱𝐱𝐱𝟎𝟎𝟎𝟎 

Сүттің сынамалары үшін 

- 30% аз немесе тең теріс саналады. 

- 30 % артық оң саналады. 

Қоспа сынамалары үшін 

- 15% аз немесе тең теріс саналады. 

- 15 % артық оң саналады. 
 

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 Мәртебе 

S/P % ≤ 30% ТЕРІС 

S/P % >30% ОҢ 

Нәтиже Мәртебе 

S/P % ≤ 15% ТЕРІС 

S/P % >15% ОҢ 
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ID Screen® 
Paratuberculosis Indirect 

Screening test 
 

 
 
 
 
 

Нұсқау 2 / 2 

Ешкі, қой, ірі қара мал немесе енеке сарысуы немесе плазмасында немесе 
сиыр сүтінде (жеке немесе ірі сүт) Mycobacterium avium subspecies 

paratuberculosis қарсы антиденелерді анықтауға арналған тура емес 
иммуноферментті талдау (ELISA) 

 

Сүттің сынамалары үшін  

Сарысу және қан плазмасы үшін нұсқау 1/2 қолдану керек 
In vitro да қолдану үшін  
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