
Жалпы ақпарат 
Бұл диагностикалық жинақ Ұсақ күйіс қайыратын 
жануарлар обасы (PPR) вирусының 
нуклеопротеиніне қарсы бағытталған 
антиденелерді анықтауға арналған 

Оны қой, ешкі, түйе және шошқаның сарысуы 
немесе плазмасымен қолдануға болады. Басқа 
сезімтал түрлермен қолдану үшін, Innovative 
Diagnostics компаниясына хабарласыңыз. 

Сипаттамасы және әрекет ету 
қағидаты 
Шұңқыршықтар тазартылған рекомбинантты 
нуклеопротеинмен (NP) жабылған.  

Тестіленетін үлгілер және бақылаулар 
микрошұңқыршықтарына қосылады. Анти-NP 
антиденелер, бар болған жағдайда, антидене-антиген 
кешенін құрады, ол NP эпитоптарын жабады. 

Анти-пероксидаза (HRP) конъюгат 
микрошұңқыршықтарға қосылады. Ол қалған бос 
NP эпитоптарымен байланысады, антиген-
конъюгат-HRP кешенін құрайды.  

Жуғаннан кейін артық конъюгатты кетіру үшін 
субстрат ерітіндісі (TMB) қосылады. 

Алынған түс сынақ үлгісінде болатын 
спецификалық антиденелердің санына 
байланысты: 

- Антиденелер болмаса, ерітінді көк түске 
боялады, ол стоп-реагент қосқаннан кейін, 
сары түске айналады; 

- Антиденелер болса, ерітінді боялмайды. 

Микропланшет 450нм-де оқылады. 

Компоненттер тізбесі 
Реагенттер* 

PPR рекомбинантты нуклеопротеинімен жабылған 
микропланшеттер 

Анти-NP+HRP концентрацияланған конъюгат (10Х) 

Оң бақылау 

Теріс бақылау 

13 буферлік ерітінді 

4 буферлік ерітінді 

Шаю концентраты (20X) 

Субстрат ерітіндісі 

Стоп-реагент (0.5 М) 

* Компоненттердің жеткізілетін саны жинақтың 
этикеткасында белгіленген. 

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

2. Басқа реагенттер +2°C и +26°C температурасында 
сақтайды. 

3. Ашылған және/немесе сұйылтылған компоненттерді 
сақтау жағдайлары бойынша толығырақ ақпарат алу 
үшін https://www.id-vet.com/fr/support/faq сілтемесіне 
жүгініңіз. 

4. Шаю ерітіндісі және стоп-реагент IDvet өнімдерінің 
барлық диапазонына қолданылуы мүмкін. Серия 
нөмірлері бірдей субстрат ерітінділері мен сұйылту 
буферлері бір-бірімен алмастырылады. 

Қосымша материалдар мен 
жабдықтар 
1. 10 мкл, 100 мкл и 500 мкл көлемдеріне 

калибрленген бір арналық және көпарналық 
тамызғыштар. 

2. Бірреттік ұштықтар. 

3. Алдын ала сұйылтуға арналған 96 шұңқыршықты 
микропланшет. 

4. Дистильденген және деионизацияланған су. 

5. Қолмен немесе автоматты түрде шаю қондырғысы. 

6. 96-шұңқыршықты қ микропланшетке арналған оқу 
құралы. 

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) 
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 
жергілікті 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-шұңқыршықтық микропланшетке 
енгізіп, одан кейін көп арналы дозатормен жұмыс 
микропланшетіне салу қажет. 

Шаю ерітіндісін дайындау 
Араластыру алдында шаю ерітіндісінің концентратын 
(20х) бөлме температурасына (21°C ± 5°C) дейін 
жеткізіңіз. Кристаллдар болған жағдайда, мұқият 
араластыру қажет. 

Шаю ерітіндісін (1X) дайындау үшін шаю ерітіндісінің 
(20X) концентратын 1:20 қатынасында 
дистилляцияланған/деионизацияланған сумен сұйылту 
керек. Шаю сапасы талдау нәтижелеріне біршама әсер 
етуі мүмкін. Шаю арасында шұңқыршықтарда 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 ± 5)°C 
бөлме температурасында болуы және араластырылуы 
тиіс. 

1. Енгізу: 

- Әр бір  25 мкл 13 буферлік ерітінді. 
- A1 және B1 шұңқыршықтарына 25 мкл Оң 

бақылау. 
- C1 және D1 шұңқыршықтарына 25 мкл Теріс 

бақылау. 
- Қалған шұңқыршықтарға әр бір зерттелетін үлгінің 

25 мкл. 

2. Планшетті жабыңыз және инкубациялаңыз: 

• Қой, ешкі және шошқа үлгілері үшін: 45 мин ± 4 
мин 37°C (± 3°C) температурада. 

• Түйе үлгілері үшін: 16-20 сағат 21°C (± 5°C) 
температурада. 

3. Шұңқыршықтарды босатыңыз. Әрбір 
шұңқыршықты кем дегенде 300 мкл шаю 
ерітіндісімен 3 рет шайыңыз. Шаю кезеңдері 
арасында шұңқыршықтардың кеуіп қалуын 
болдырмау қажет. 

4. 1X конъюгатты 10X конъюгатты 1:10 қатынасынды 
4 буферлік ерітіндісінде сұйылту арқылы  
дайындау қажет. 

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

6. Микропланшетті жабу және 21°C (±  5°C) 
температурада 30 (± 3) минут инкубациялау қажет. 

7. Шұңқыршықтарды босатыңыз. Әрбір 
шұңқыршықты кем дегенде 300 мкл шаю 
ерітіндісімен 3 рет шайыңыз. Шаю кезеңдері 
арасында шұңқыршықтардың кеуіп қалуын 
болдырмау қажет. 

8. Әр бір шұңқыршыққа 100 мкл Субстратты ертінді 
енгізу қажет. 

9. Микропланшетті жабу және қараңғы жерде 21°C 
(±5°C) температурада 15 минут (± 2 мин) 
инкубациялау қажет. 

10. Әрбір шұңқыршыққа 100 мкл стоп-реагентті №8 
қадамдағыдай тәртіппен енгізілуі тиіс. 
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11. Оптикалық тығыздықты 450 нм-де 
оқыңыз және жазып қойыңыз. 

 

Валидация 
Тест нәтижелері дұрыс болып саналады, егер: 

 Теріс бақылаудың ОТ-ның (ОТБ-) орташа 
мәні 0,7-ден артық. 

ОТБ− > 𝟎𝟎.𝟕𝟕𝟎𝟎𝟎𝟎 

 Оң бақылаудың ОТ-ның (ОТБ+) орташа мәні 
ОТБ- 30%-нан кем болса: 

ОТБ+ / ОТБ− < 𝟎𝟎.𝟑𝟑 

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

есептеледі: 

𝐒𝐒/𝐍𝐍% =
ОТүлгі
ОТБ−

 𝐱𝐱 𝟏𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 

S/N% мәндері келесідей интерпретацияланады:  

Ескерту: ID Soft™ деректерін өңдеуге арналған 
бағдарламалық жабдықтама тегін беріледі. Қосымша 
ақпарат алу үшін support.software@innovative-
diagnostics.com жүгініңіз. 
Бұл бағдарламалық жабдықтама көп параметрлерін 
(валидациялау критерийлері, S/P және S/N мәндері, 
титрлері, вакцинациялау жасы, топтары) есептеуге 
мүмкіндік береді және зерттелетін жануарлардың 
серологиялық профилдерінің кескіндік көрінісін алуға 
мүмкіндік береді. 

Әдебиет 
Development of a competitive ELISA for detecting 
antibodies to the Peste des petits ruminants virus 
using a recombinant nucleoprotein. Libeau G, Préhaud 
C, Lancelot R, Colas F, Guerre L, Bishop DH, Diallo A., 
Res Vet Sci. 1995 Jan;58(1):50-5. 

 

Нәтижесі Статус 

ҚОЙ, ЕШКІ, ТҮЙЕ ҮЛГІЛЕРІ 

S/N % ≤ 50% ОҢ 

50% < S/N % ≤ 60% КҮДІКТІ 

S/N % > 60% ТЕРІС 

ШОШҚА ҮЛГІЛЕРІ 

S/N % ≤ 30% ОҢ 

30% < S/N % ≤ 40% КҮДІКТІ 

S/N % > 40% ТЕРІС 
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Қой, ешкі, түйе, шошқа және басқа сезімтал түрлердің сарысуы немесе 

плазмасында PPRV нуклеопротеиніне қарсы антиденелерді анықтауға 

арналған бәсекелестік ИФТ 

 
in vitro қолдану үшін 
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