
Жалпы ақпарат 
Аталған жинақ үлгілердің әр түрлерінен күйіс 
қайыратын ұсақ малдардың PPRV оба вирусын 
анықтау үшін сэндвич-тәсілмен иммуноферментті 
талдау жүргізуге арналған. Ол анықтау үшін HRP-
мен бірге қарсы денелерді және қарсы-N 
моноклонды қарсы денелерді қармау үшін қарсы-
нуклеопротеинді (N) пайдаланады. Ол тірі 
малдарды диагностикалау үшін немесе 
сойылғаннан кейін тін үлгілерінде пайдаланылуы 
мүмкін. Сәйкес үліглер аурудың эрозиялық фазасы 
кезінде зақымдалған жердің аймағынан алынуы 
керек, өйткені PPR вирустық антиген негізінен 
асқазан-ішек жолдарында, тыныс және зәр шығару 
жолдарында болады. 
Үлгі түрлері алынады: 
- Ауыз - назальды жұғынды көмегімен. 
- Тікішектік жұғындысынан (құрғақ немесе сұйық 

ортасының сақталуымен). 
- Жас сұйықтығынан. 
- Тін үлгілерінен: өкпе, бауыр, көкбауыр, жүрек, 

бүйрек, ішек немесе лимфалық түйіндер. 
- Ауыз қуысынан қалақша көмегімен: үлгілер 

шырышты қызыл иектің зақымдалған аймағынан 
алынады. 

- PBMC көмегімен (Қанның шеткі мононуклеарлы 
жасушалары). 

Жан-жақты толық ақпарат алу үшін Библиография 
(4-бет) бөліміне немесе FAO веб-парақшасына 
жүгініңіз. 
http://www.fao.org/docrep/003/x1703e/x1703e00.htm
#Diagnosis of PPR 

Сипаты және іс-қимылдар 
принципі 
Микропланшеттің қуыстары қарсы-PPRV-N қарсы 
денелермен жабылған. 
Микропланшет қуыстарына зерттелетін сарысулар 
мен бақылауларды енгізген кезде PPRV бар болса, 
ол қарсы дене-антигенді құрайды. Шаю кезеңінен 
кейін қуыстарға қарсы дене-антиген-Mab-HRP 
құрайтын пероксидазбен (HPR) таңбаланған анти-
PPRV-N Mab конъюгаты енгізіледі. 
Микропланшет жуылғаннан кейін қуыстарға 
қуыстардағы ерітінділердің боялуына әкелетін 
субстрат ерітіндісін (ТМБ) қосады. 
Реакцияны Тоқтату ерітіндісі қосу арқылы 
тоқтатады. 
Ерітіндінің боялуы сыналатын үлгілердегі PPRV 
көлемімен байланысты: 
- Үлгіде PPRV болған жағдайда ол Стоп-реагентті 

қосқаннан кейін сарғаятын көк түске боялады. 
- Үлгіде PPRV болмаған жағдайда ол боялмайды. 
Ерітіндінің оптикалық тығыздығын толқынның  
450 нм ұзындығы кезінде фотометриялық түрмен 
өлшейді. 

Компоненттер 
Реагенттер* 
Қуыстары анти-PPRV-N қарсы денелермен 
жабылған микропланшет 
Анти-PPRV-N Mab–HRP (10X) конъюгаты 
концентраты 
Оң бақылау, лиофилизирленген 

Оң бақылауға арналған қалпына келтіретін ерітінді 

Теріс бақылау 
Буферлік ерітінді 13 

Буферлік ерітінді 19 

Шаю ерітіндісінің концентраты (20X) 

Субстратты ертініді 

Тоқтату ерітіндісі (0.5 M) 

* Компоненттердің қамтамасыз етілетін көлемі 
жинақ зат белгісінде көрсетілген. 

1. Коньюгат, бақылау сарысуларын және субстратты 
ерітіндіні +5°C (± 3°C) температура кезінде сақтау 
керек. 

2. Қалған реактивтерді +2°C и +26°C температура 
кезінде сақтау керек. 

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. Зертханалық инкубатор 37°C. 
2. 5 мкл*, 10 мкл, 100 мкл және 500 мкл көлемдеріне 

калибрленген бір каналды және 8 каналды дәрі 
тамызғыштар. 

3. Алдын ала сұйылтуға арналған 96 ойықты 
микропланшет. 

4. Дәрі тамызғыштарға арналған бір реттік 
пайдаланылатын ұштықтар. 

5. Дистиллденген және деонизирделген су. 
6. Қолмен және автоматты түрде шаю құрылғысы. 
7. 96-қуысты микропланшетке арналған оптикалық 

фотометр. 
* Талап етілетін нақтылық = 5 мкл ± 1 мкл 

Сақтық шаралары 
1. Ерітінділерді ауызбен тамшылатпау керек. 

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 түсетін күн 
сәулесінің астында қалдырмау керек және оның 
тотығуына жол бермеу керек. 

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 
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. 

Оң сарысуды дайындау және сақтау 
Жинаққа кіретін Қалпына келтіретін ерітіндімен 
лиофилизирленген Оң бақылауды еріту керек. 
Қосылатын көлемі әр құтының заттаңбасында 
көрсетілген. 5 минут ұстау керек, содан кейін толық 
ерігенге дейін жайлап араластыру керек. 
Қалпына келтірілген оң бақылау сақталынуы мүмкін: 
- 4 апта аралығында: 5°С (± 3°C) температура кезінде. 
- ұзағырақ сақталу үшін кішігірім аликвоталарды бөліп, 

(<-18°C) температурада жинақтың жарамдылық 
мерзімі өткенше сақтаңыз. Әрбір аликвота 
белсенділігін жоғалтай мұздату-ерітудің максимум  
3 циклынан ғана өте алады. 

Үлгілерді дайындау 
• Жағындылар: 
Элюирлеуді келесі түрмен жүргізеді: 50 мкл 
ерітілмеген элюатты 200 мкл буферлік ерітінді 13-ке 
салады (бұдан әрі микропланшетке енгізу кезінде осы 
үлгілері бар қуыстарға 25 мкл буферлік ерітінді 13-ті 
енгізбейді). Элюирлеуді бөлме температурасы кезінде 

2-4 с немесе ылғалды камерада 4°C (± 2°С) 
температура кезінде түні бойы жүргізеді. 
PBS-да үлгілерді элюирлеу ұсынылмайды, өйткені 
антгенді алу Буферлік ерітінді 13-те жақсы жүреді. 
Қосымша ақпарат ату үшін Innovative Diagnostics-пен 
байланысыңыз. 
• Тіндер 
Тіндік гомогенаттарды (салмағы/көлеміне қарай 10-40%) 
алады: 
- PBS ерітіндісінде: Аталған жағдайда микропланшетке 

келесі енгізу кезінде қуыстарға 25 мкл Буферлік 
ерітінді 13 пен 25 мкл аталған үлгілерді енгізеді. 

- Буферлік ерітінді 13-те: Микропланшетке енгізу 
кезінде небәрі 50 мкл гемогенат қосады. Буферлік 
ерітінді 13-ті қоспайды. Назар аударыңыз: тіндерді 
бұзу үшін механикалық құрылғыларды (ribolyser / 
thurax секілді) пайдалану кезінде көбіктің пайда 
болуын болдырмас үшін PBS пайдалану ұсынылады. 

Эппендорф аспаптарында шыны моншақтарды (шыны 
кішкене шарлар) пайдалануға болады. 
Ескерту: үлгілерді инкубациялау кезінде әр 
түрліліктерді болдырмас үшін алдын-ала барлық 
үлгілерді және бақылауларды жеке 96 қуысты 
микропланшетке енгізу ұсынылады, содан кейін көп 
каналды мөлшерлеуішпен жұмыс микропланшетіне 
енгізіледі. 

Талдау рәсімі 
Пайдаланар алдында жинақтың барлық реагенттері 
бөлме температурасында (21 ± 5°C) және бір текті 
болуы керек (құтыны сілку немесе пайдаланар алдында 
Вортекс пайдалану). 

Маңызды: Элюаттар мен сынамаларды дайындау 
туралы ақпаратты «Үлгілерді дайындау» бөлімінен 
оқыңыз. 

1. ИФТ микропланшетіне мыналарды енгізіңіз:: 

- 25 мкл Буферлік ерітінді 13-ті әр қуысқа. 
- 25 мкл Кері бақылауды A1 және B1 қуыстарына. 
- 25 мкл Оң бақылауды C1 және D1 қуыстарына. 
- 25 мкл әр тестіленетін үлгілерді қалған қуыстарға. 

2. Микропланшетті 21°C ± 5°C температура кезінде  
2 мин ± 1 мин аралығында араластырыңыз. 

3. Микропланшетті жабады және 37°C (± 2°C) 
температура кезінде 45 мин ± 5 мин 
инкубациялайды). 

Ескерту: сезімталдығын арттыру үшін 21°C ± 5°C 
температура кезінде түнгі инкубация жүргізу 
ұсынылады (16-20 сағат аралығында). 
4. Қуыстар босатылады. Әр қуысқа кем дегенде  

300 мкл шаю ерітіндісін енгізе отырып 
микропланшет 6 рет шайылады. Шаю кезеңдері 
арасында қуыстардың кеуіп қалуын болдырмау 
керек. 

2 бет 
PPRAG нұсқасы 0616 KZ 

3 бет 
PPRAG нұсқасы 0616 KZ 
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5. Буферлік ерітінді 19-да 1:10 ара қатынаста 
конъюгат концентратын (10X) еріту арқылы 
Конъюгат (1X) дайындалады. 

6. 100 мкл Конъюгатті (1X) әр қуысқа енгізіледі. 
7. Микропланет жабылады және 21°C (± 5°C) 

температура кезінде 30 мин ± 3 мин 
инкубацияланады. 

8. Қуыстар босатылады. Әр қуысқа кем дегенде 
300 мкл шаю ерітіндісін енгізе отырып 
микропланшет 6 рет шайылады. Шаю 
кезеңдері арасында қуыстардың кеуіп қалуын 
болдырмау керек. 

9. Әр қуысқа 100 мкл Субстратты ерітінді 
енгізіледі. 

10. Қараңғыда 21°C (± 5°C) температура кезінде 
15 мин ± 2 мин инкубацияланады. 

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

12. 450 нм кезінде Оптикалық тығыздығы (ОТ) 
өлшенеді. 

Валидациялау 
Тест нәтижелері сенімді деп есептеледі, егер: 
 оң бақылаудың оптикалық тығыздығының 
(ОТб+) орташа мәні 0,500 артық болса: 

ОТб+ >  𝟎𝟎,𝟓𝟓𝟎𝟎𝟎𝟎 

 оң бақылаудың (ОТб+) және кері бақылаудың 
(ОТб-) ОТ орташа мәндерінің арасындағы қарым-
қатынас 3 артық болса: 

ОТб+ / ОТб−  >  𝟑𝟑 

Нәтижелерді түсіндіру 
Тестіленетін үлгілерде PPRV жағымды 
реакциялардың пайыздық деңгейін көрсететін әр 
үлгі үшін S/P% мәнін есептеу: 

𝐒𝐒
𝐏𝐏� % =

ОТЛГІ − ОТБ− 

ОТБ+ − ОТБ−
𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

S/P% бар үлгілер: 
- Кем дегенде 20% кері реакциясы бар үлгілер 

болып есептеледі (үлгілерде PPRV жоқ). 
- 20% жоғары немесе оған тең болса оң реакциясы 

бар деп есептеледі (үлгілерде PPRV бар). 

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 өнім көптеген параметрлерді 
санай алады (валидациялау белгілері, S/P мәндер, 
титрлер, екпе жаcы, топтар) және сынамадан өткен 
жануарлардың серологиялық профилдерінің 
графикалық көрінісін ұсынады. 

Реагенттер 
Вирусты анықтау үшін сынамаларды жинау туралы 
жан-жақты ақпарат алу үшін келесі сілтемелерге 
жүгініңіз: 

1) Recognizing peste des petits ruminants – 
практикалық нұсқаулық, FAO, бөлім: PPR 
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