
Жалпы ақпарат 

Бұл диагностикалық жинақ вирустың еуропалық 
штамма (ЕС-PRRS, 1 тип пен, сонымен қатар, 
LENA, 3 подтип) мен америкалық штамманың (US- 
PRRS, 2 тип) шошқаларының репродуктивті және 
тыныс алу синдромының (PRRS) вирусына қарсы 
бағытталған антиденелерді анықтауға арналған. 

Ол шошқа қанының сарысуы мен плазмасын 
талдау үшін қолданыла алады. 

Сипаты және әрекет еті принципі 

Микропланшет шұңқыры PRRSV ORF7 
рекомбинантты протеинмен қапталған. 

Талдау үлгілері мен бақылау үлгілері шұңқырға 
енгізіледі. Антидене анти-PRRS болған жағдайда 
антиген-антидене кешенін құрайды. 

Шаю кезеңінен кейін шұңқырға антиген-антидене 
конъюгат-НRP кешенін құрып антиденелермен 
байланысатын пероксидазамен таңбаланған 
шошқаның anti-IgG конъюгаты енгізіледі. 

Микропланшетті шайғаннан кейін шұңқырға 
субстарт ерітіндісі (ТМБ) қосылады. Реакцияны 
стоп реагентті қосып тоқтатады. 

Шұңқырдағы ерітіндіні бояу зерттеу үлгілеріндегі 
ерекше антиденелердің көлеміне пропорционал. 

- Антиденелер болған жағдайда ерітіндінің түсі 
көк, тоқтату ерітіндісін қосқаннан кейін сары 
түске өзгереді; 

- Антиденелер болмаған жағдайда ерітінді 
боялмайды. 

Ерітіндінің оптикалық тығыздығы фотометриялық 
толқын ұзындығы 450 нм кезінде өлшенеді. 

Жиынтық компоненттері 

*Құрамдастардың жеткізілетін мөлшерлері 
жиынтықтың заттаңбасында белгіленген 

1. Конъюгат, бақылау үлгілері мен субстратты 
ерітіндіні +5°C (± 3°C) температурасында 
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 
материалдар 
 

1. 5 мкл, 10 мкл, 100 мкл және 500 мкл көлемдеріне 
калибрленген, бір арналы және 8-арналы 
тамшуырлар. 

2. Тамшуырлардың бір реттік ұштықтары. 

3. Дистилденген және ионсыздандырылған су. 

4. Үлгілерді алдын ала араластыруға арналған  96-
шұңқырлы микропланшет. 

5. Қолмен немесе автоматты  түрде басқарылатын 
шайғыш қондырғы. 

6. 96-шұңқырлы микропланшетке арналған оптикалық 
тығыздық фотометрі. 

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. Субстарт 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 

Шаю ерітіндісінің (20х) концентраты сұйылтылар 
алдында бөлме температурасына ие болуы тиіс. Егер 
кристаллдардың бар болуы байқаса, оларды 
араластыру арқылы жоюға тырысу 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 рәсімі 

Тиімді нәтижелер үшін өндіруші дайындаған 
хаттаманы қатаң ұстану қажет. 

Жинақтың барлық реагенттері қолданылар алдында 
бөлме температурасында 21°C (± 5) және Вортекс 
көмегімен араластырылуы тиіс. 

Теріс және оң бақылаулар қолданысқа дайын түрде 
жеткізіледі. A1, B1, C1 және D1 шұңқырларына 
буферлік ерітіндіні ҚОСПАҢЫЗ – тестіленетін 
бақылаулар сұйылтылмаған түрде тестіленеді. 

Дегенмен, үлгілер 1/40 қорытынды сұйылтуы кезінде 
тестіленеді. 

1. 96 шұңқырлы алдын ала сұйылтуға арналған 
микропланшетке бақылау элементтері үшін A1, B1, 
C1 және D1 ұңғымаларын бөлектеңіз және жақсырақ 
осы ретпен қосыңыз*: 

- Әрбір зерттелетін үлгілердің 5 мкл-н , 
- Барлық зерттелетін үлгілердің санына сәйкес 

шұңқырларға 195 мкл 14 Буферлік ерітіндісін (A1, B1, 
C1 жіне D1 бақылау шұңқырларынан БАСҚА) 

*Ескерту: Белгіленген тәртіпті сақтау (алдымен үлгілер, 
содан кейін буферлік ерітінді) нәтиженің жақсырақ 
қайталануын қамтамасыз етеді және үлгілерді қосуды 
көзбен бақылауға мүмкіндік береді. 

2. Жабылған ИФТ микропланшетіне енгізіңіз: 
- АРАЛАСПАҒАН Теріс бақылаудың 100 мкл А1 

және В1 шұңқырларына. 
- АРАЛАСПАҒАН Оң бақылаудың 100 мкл С1 және 

D1 шұңқырларына. 
- 100 мкл алдын ала сұйылтылған үлгілер жоғарыда 

көрсетілгендей дайындалады. 

3. Микропланшетті жабу және 30 мин ± 3 мин бойы 
21°C (± 5°C) температуратурада инкубациялаңыз. 

4. Шұңқырларды босатыңыз. Әр шұңқырға Шаю 
ерітіндісінің (1X) кем дегенде 300 мкл енгізіп, 
микропланшетті 5 рет шайыңыз. Шаю кезеңдері 
арасында шұңқырлардың құрғауына жол бермеңіз. 

5. 1/10 қатынастағы 10X конъюгатты 3 буферлік 
ерітіндісімен сұйылту арқылы 1Х конъюгат 
дайындаңыз. 

6. Әр шұңқырға конъюгаттың (1X) 100 мкл қосыңыз. 

7. Микропланшетті жабу және 30 мин ± 3 мин бойы 
21°C (± 5°C) температуратурада инкубациялаңыз. 

8. Шұңқырларды босатыңыз. Әр шұңқырға Шаю 
ерітіндісінің (1X) кем дегенде 300 мкл енгізіп, 
микропланшетті 5 рет шайыңыз. Шаю кезеңдері 
арасында шұңқырлардың құрғауына жол бермеңіз. 

9. Әр шұңқырға Субстрат ерітіндісінің 100 мкл қосыңыз. 

10. Микропланшетті жабу және 15 мин ± 2 мин бойы 
21°C (± 5°C) температуратурада, қараңғыда 
инкубациялаңыз. 

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

12. Оптикалық тығыздығын (ОТ) өлшеңіз, жиілігі 450 нм. 

Компоненттер* 

Шұңқырлары PRRSV рекомбинантты протеинмен 
қапталған микропланшет 

Конъюгат концентраты (10X) 

Оң бақылау 

Теріс бақылау 

14 буферлік ерітіндісі 

3 буферлік ерітіндісі 

Шаю ерітіндісінің концентраты (20X) 

Субстрат ерітіндісі (ТМБ) 

Стоп реагент (0.5 M) 
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Ратификациялау 

Жүргізілген талдау жұмысының нәтижелері келесі 
жағдайда дұрыс болып саналады: 

 теріс бақылаудың оптикалық тығыздығының 
(ОТб-) орташа мәні 0,150-ден аз немесе тең. 

ОТ б− ≤ 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 

 оң бақылаудың оптикалық тығыздығы (ОТк+) 
мен теріс бақылаудың оптикалық 
тығыздығының (ОТк-) орташа мәндерінің 
арасындағы айырмашылық 0,150-ге тең 
немесе артық 

ОТ К+ − ОТк− ≥ 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 

 

 

Нәтижелерді түсіндіру 

Әр үлгі үшін сыналатын және бақылау үлгілерінің 
сәйкес мәндерін пайдаланып S/P мәні есептеледі: 

𝐒𝐒/𝐏𝐏 =
ОТүлгі − ОТб−
ОТб+ − ОТб−

 

S/P қатынасындағы үлгілер: 
 

 

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) есептеуге және зерттелетін жануарлардың 
серологиялық профилдерінің кескіндік көрінісін алуға 
мүмкіндік береді. 

 

 

Нәтиже Мәртебе 

S/P < 0.4 ТЕРІС 
S/P ≥ 0.4 ОҢ 

 

 

 

                                           

 

 

 

 
ID Screen® 

PRRS Indirect 
 

 
 

Шошқа сарысуында немесе плазмасында 
еуропалық және американдық PRRSV 

штаммдарына қарсы антиденелерді анықтауға 
арналған жанама ИФТ 

In vitro қолдану үшін 
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Ақпан 2022 
 Микропланшетке қосымша үлгілер мен басқару 

элементтері туралы қосымша мәліметтер қосылды. 
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