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ID Gene™ Bluetongue Duplex 
Kod produktu: IDBTV 

50 / 100 reakcji 

 
 
 

 

 

Zestaw Real-Time PCR (RT-PCR) przeznaczony do jakościowego 
wykrywania wirusa choroby niebieskiego języka ( BTV) 

Próbki: Pełna krew przeżuwaczy (próbki indywidualne lub pulowane do 10) 
oraz organy (śledziona) 

 
Wyłącznie do użytku laboratoryjnego 

 
 
 

 
 

 
IDvet Genetics, 310, rue Louis Pasteur – Grabels - FRANCE 

Tel:+ 33 (0)4 67 41 49 33 - Fax: + 33 (0)4 67 45 36 95 

www.id-vet.com - E-mail: info@id-vet.com 

 

Dystrybutor : Biuro Handlowo Techniczne ANIMAL TRADE Sp. z o.o. 
Ul.Wyczółki 75 ,02-820 Warszawa, 

Tel.+48 602 760 171   ; e-mail : hurt@atrade.pl 
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Informacje ogólne 
 

• Charakterystyka 

Zestaw ID Gene™ Bluetongue Duplex (IDBTV) wykorzystuje technikę PCR w czasie rzeczywistym (RT-PCR) do amplifikacji docelowej 
sekwencji w genomie wirusa niebieskiego języka (BTV) w celu wykrywania choroby Niebieskiego Języka 

Jest to test jakościowy typu dupleks, przy użyciu którego w tym samym czasie wykrywane jest docelowe RNA oraz endogenna kontrola 
wewnętrzna. 

Zestaw IDBTV zawiera docelową kontrolę dodatnią (TPC-BTV), która poddawana jest izolacji w ten sam sposób jak próbka badana .Użycie tej 
kontroli umożliwia ocenę skuteczności procesu izolacji i amplifikacji poszukiwanego fragmentu  RNA. 

Zestaw przeznaczony jest do badania próbek pełnej krwi (z EDTA)zarówno pojedynczych jak i pulowanych do 10 oraz próbek organów 
(śledziona) pochodzących od przeżuwaczy. 

 

 
• Skład zestawu i warunki przechowywania 

 

Test IDBTV zawiera poniżej wymienione składniki: 
 

Symbol/oznaczenie Składnik Objętość Opis 

 
 

TPC-BTV 

 
 

Kontrola dodatnia 

 
550 µl 

1 fiolka 

Inaktywowany wirus BT, rozcieńczony w pełnej krwi pozbawionej 
wirusa, liofilizowany i wystandaryzowany między 10- a 100-krotną 
granicą wykrywalności metody (ang .LD m). 

W postaci zliofilizowanych  peletek do rozpuszczenia  w 550 µl 
destylowanej lub wolnej od nukleaz wody. 

 

ARM-BTV 

 
Amplifikacyjna 

Mieszanina reakcyjna 

400 µl 

1 / 2 fiolki 

(białe wieczka) 

Gotowa do użycia mieszanina reakcyjna , zawierająca w swym składzie 
odwrotną transkryptazę, polimerazę Taq i oligonukleotydy niezbędne do 
wykrywania wirusa BTV i endogennej kontroli dodatniej. 

 

Wszystkie składniki zestawu powinny być przechowywane w temp. ≤ -16°C. Zaleca się porcjowanie odczynników na mniejsze objętości 
(minimum 100 µl), aby proces zamrażania i rozmrażania nie przekroczył 3 razy. 

 
• Wymagane  materiały , nie dostarczone wraz z zestawem 

Wszystkie używane materiały powinny spełniać standardy jakości dla biologii  molekularnej. 

Aparatura do amplifikacji: 

- Termocykler do pracy w czasie rzeczywistym, przystosowany do odczytu fali: 525 nm (FAM), 548 nm (Yakima Yellow, równoważny     
z VIC) i 650 nm (Cy5). 
Przykłady kompatybilnych termocyklerów: CFX96, Chromo4 Biorad, LC480 I, LC480 II, LC96 Roche, 7500 AB, i Rotor-gen Q Qiagen. 
W przypadku posiadana innych termocyklerów, prosimy o kontakt z firmą IDVet/Dystrybutorem 

- Blok grzejny (np. Thermomixer) z możliwością grzania do 95°C 

Materiały pomocnicze: 

- Pipety do dozowania objętości w zakresie 1 µl - 1000 µl i dostosowane do nich końcówki z filtrem (wolne od nukleaz). 

- Probówki o pojemności 1,5 ml 

- Płytki PCR 96-dołkowe, paski lub mikro-probówki PCR (kompatybilne pod względem optycznym z termocyklerem) i odpowiednie do 
nich folie samoprzylepne lub wieczka 

- Statyw chłodzący 

Odczynniki: 

- Woda destylowana lub woda wolna od nukleaz (zalecana) 
 

Uwagi i środki ostrożności 
 

Materiały zawierają mniej niż 0,1% substancji niebezpiecznych i kancerogennych, dlatego też dokument MSDS nie jest wymagany. Zaleca się 
zachować środki ostrożności tak jak w kontakcie z produktami biochemicznymi i nosić odpowiednią odzież ochronną. 

 

Kontrole ekstrakcji i amplifikacji 
 

• Kontrole dodatnie 
 

Zestaw IDBTV zawiera poniższe dodatnie kontrole: 

- Docelowa (Target)  Kontrola dodatnia (TPC-BTV): 

Kontrola ta składa się z inaktywowanego wirusa BT, rozcieńczonego w pełnej krwi pozbawionej  wirusa BTV i wystandaryzowana 
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między 10- a 100-krotną granicą wykrywalności metody (ang. MDL). 
Ma ona na celu ocenę skuteczności oraz ważności (walidacja) procesu izolacji i amplifikacji poszukiwanego fragmentu RNA. 
Kontrola ta podlega  przygotowywaniu i izolowaniu w ten sam sposób, jak próbki badane. 

- Endogenna kontrola dodatnia -non-target (NTPCen): 
Ta kontrola jest składową obecną w komórkach próbki badanej. Ma ona na celu kontrolę ważności procesu lizy komórek i amplifikacji nie- 
docelowego genu endogennej kontroli dodatniej. Potwierdza obecność komórek i jest wskaźnikiem stanu próbki. .Ta kontrola może wskazywać 
na obecność inhibitorów amplifikacji. 

 

• Kontrole ujemne 

Zaleca się użycie w teście przedstawionych poniżej kontroli ujemnych: 

- Kontrola ujemna ekstrakcji (NEC) 

Kontrola   jest przygotowywana  i   izolowana w  ten  sam  sposób,  jak próbki  badane,  ale nie zawiera     żadnego  docelowego  RNA. 
Objętość zajmowana przez próbkę jest zastąpiona np. pozbawioną wirusa pełną krwią  lub wodą wolną  od nukleaz 

- Kontrola ujemna amplifikacji (NAC) 
Kontrola ta zawiera 8 µl mieszaniny reakcyjnej (ARM-BTV) i 5 µl wody wolnej od nukleaz. Jest ona elementem każdej analizy, jako kontrola 
zanieczyszczeń aerozolowych. 

 

Protokół Amplifikacji 
 

• Ekstrakcja wirusowego RNA 
 

Wirusowe RNA musi zostać wyizolowane z próbki, przed poddaniem jej procesowi badania techniką RT-PCR 
Dlatego też, IDvet Genetics oferuje szereg zwalidowanych zestawów do izolacji zgodnych z francuskim standardem NF U47-600: 

 

Opis Nazwa produktu Kod produktu 

System ekstrakcji przy użyciu kulek magnetycznych 
ID Gene™ Mag Universal Extraction Kit MAG192/MAG384 
ID Gene™ Mag Fast Extraction Kit MAGFAST384 

System ekstrakcji oparty na kolumienkach ID Gene™ Spin Universal Extraction Kit SPIN50/SPIN250 

 

 

• Ekstrakcja kontroli 

Objętość kontroli podano w tabeli poniżej: 

Ważne: 

- Podane objętości są obowiązujące bez względu na sposób izolacji. 

- Kontrole muszą być izolowane równolegle z próbkami badanymi (w tym samym czasie). 

 
 

Kontrola Objętość 

TPC-BTV 50 µl 
 

Uwaga: Jeśli kontrola NEC jest przygotowana z użyciem próbki negatywnej  należy odnieść   się do protokołu ekstrakcji  odpowiadającego 
badanej próbce. 

 

• Przygotowanie reakcji amplifikacji 
 

1. Przygotować plan badania – zaplanować położenie próbek badanych i kontroli, zapewniając oddzielenie kontroli dodatniej (TPC-BTV) od 
pozostałych próbek. 

2. Rozmrozić zestaw IDBTV najlepiej w temp. +5°C (+/- 3°C) w statywie chłodzącym. Rozmrażanie w temp. otoczenia (+21°C ± 5°C) 
dozwolone jest tylko w przypadku gdy zestaw będzie użyty natychmiast po rozmrożenia. 

3. Wymieszać (vortex) zawartość probówki ARM-BTV .Krótko zwirować. 

4. Rozlać po 8 μl ARM-BTV do każdego dołka. Można wykorzystać paski PCR lub mikropłytki stosowne dla używanego termocyklera. 

5. Ogrzewać RNA świeżo wyizolowane z próbek i kontroli przez okres 3 minut (+ 1min) w temp. 95°C (±2°C)., w celu denaturacji podwójnej nici 
RNA  BTV. 

6. Bezpośrednio po ogrzaniu, umieścić wszystkie zdenaturowane próbki w lodzie lub w temp. +5°C  (±3°C). 

7. Do mieszaniny reakcyjnej ( punkt 4 ) dodać . : 
- 5 μl  RNA wyizolowanego z każdej badanej próbki 
- 5 μl  RNA wyizolowanego z TPC-BTV 
- 5 μl  izolowanego NEC 
- 5 µl wody wolnej od nukleaz (NAC) 

 
UWAGA: Zaleca się użycie statywu chłodzącego w trakcie rozlewana próbek, w celu utrzymania denaturacji podwójnej nici RNA. 

 

8. Przykryć płytkę lub paski odpowiednią folią samoprzylepną lub wieczkami 
 

• Programowanie fazy amplifikacji 
 

 

1. Zaprogramuj detektor termocyklera do  poniższych długości fal dla każdego dołka: 
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Cel Fluorofor λ (nm) Quencher 

BTV FAM 495-525 Nie fluoryzujący 

NTPCen VIC / Yakima Yellow 426-548 Nie fluoryzujący (kompatybilny z VIC/HEX) 

 

UWAGA: Dla urządzeń wymagających odnośników wewnętrznych  do optymalnej kalibracji - mieszanina reakcyjna IDBTV zawiera ROX. 
 

2. Wybrać pomiędzy 2 programami amplifikacyjnymi zwalidowanymi przez IDvet Genetics: 
- Program standardowy (umożliwia zestawom PCR od różnych sprzedawców wykorzystanie/ użycie w pojedynczej sesji/ cyklu) 
- lub 
- Program szybki 

Kroki dla każdego z programów  są opisane w tabeli poniżej : 

 
Krok Program standardowy Program szybki Liczba cykli 

(1)    Odwrotna transkrypcja 10 min w 45°C 10 min w 45°C 1 

(2)   Aktywacja polimerazy 10 min w 95°C 2 min w 95°C 1 

 

(3)    Denaturacja/elongacja RNA 
15 sek w 95°C 

60 sek w 60°C 

10 sek w 95°C 

30 sek w 60°C 

 

40 

 

UWAGA: Odczyt fluorescencji dokonywany jest w końcowej fazie elongacji w temp. 60°C. 
 

3. Wprowadzić jeden z powyższych programów do termocyklera i wybrać ostateczną objętość 13 µl/ PCR. Jeśli różne objętości użyte 
są w jednej sesji, wprowadzić  największą z nich. 

4. Wstawić płytkę PCR, paski PCR lub kapilary do termocyklera i włączyć program. 

 

Ocena ważności i interpretacja wyników 
 

• Ocena ważności testu 
 

Analiza wyników oparta jest na, wykrytej przez każdy detektor, wartości Cq (Quantifcation Cycle) uzyskanej dla każdej próbki. 

Test jest uznany za ważny zgodnie z kryteriami podanymi w tabeli poniżej. Wyniki nie mogą być wiarygodnie zinterpretowane, jeśli 

którekolwiek z poniższych kryteriów nie ostaną spełnione. 

 
Kontrola Spodziewany wynik Kryteria akceptacji 

TPC-BTV Wykryte na FAM 
Odnieść się do wartości Cq podanej w Certyfikacie 

Kontroli Jakości 

NTPCen Wykryte w VIC w każdej próbce Obecność charakterystycznej krzywej 

 

NEC 

Brak odczytu /sygnału w przypadku próbki wody 

 

Całkowity brak charakterystycznej 
krzywej 

Wykryte na VIC w przypadku próbki wolnej od 
wirusa 

 

Obecność charakterystycznej krzywej 

NAC Nie wykryte /Brak sygnału Całkowity brak charakterystycznej 
krzywej 

UWAGA: TPC-BTV może być użyte do monitorowania zmienności czułości analitycznej jako “wskaźnik”, ponieważ jest dodatnią próbką 

skalibrowaną w granicach wykrywalności metody. –pomiędzy 10 a 100 MDL. 

 

• Sugerowana interpretacja wyników 
 

Dla każdej próbki, wyniki mogą być interpretowane zgodnie z poniższymi kryteriami: 

 
 

Próbka Sygnał BTV Sygnał NTPCen Interpretacja 

 

Pojedyncza 

Wykryty Wykryty lub nie wykryty Zwierzę dodatnie w kierunku obecności BTV 

Nie wykryty Wykryty Zwierzę ujemne w kierunku obecności BTV 

Nie wykryty Nie wykryty 
Problem powstały w trakcie rozlewania próbki lub w procesie ekstrakcji 

/ reakcja PCR została zahamowana 

 
 

Pulowana 

Wykryty Wykryty lub nie wykryty 
Co najmniej 1 zwierzę dodatnie w kierunku obecności BTV 

Wymagana analiza pojedynczych próbek 

Nie wykryty Wykryty Mieszanina próbek ujemnych 

Nie wykryty Nie wykryty 
Problem powstały w trakcie rozlewania próbki lub w procesie ekstrakcji 

/ reakcja PCR została zahamowana 
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Próbki nie spełniające kryteriów walidacji 

- Jeśli NTPCen nie jest wykrywane ale próbka badana jest dodatnia w kierunku BTV, próbkę uznaje się za dodatnią (Zwierzę dodatnie   
w kierunku obecności BTV) 

- Jeśli NTPCen nie jest wykrywane może to oznaczać : 
- Problem powstał w trakcie rozlewania próbki lub w procesie ekstrakcji. W tym przypadku, próbkę należy zbadać ponownie zaczynając 

od fazy ekstrakcji. 
- reakcja PCR została zahamowana. W tym przypadku należy wykonać nową amplifikację, zgodnie z poniższą procedurą. 

 
Procedura w przypadku zahamowania (inhibicji ) reakcji PCR: 

 
1. Rozcieńczyć wyizolowane RNA 10-krotnie w wodzie wolnej od nukleaz. 
2. Powtórzyć proces amplifikacji, stosując 5 µl tego rozcieńczenia. 
3. Jeśli NTPCen jest wykrywane, interpretacja wyników winna być zgodna z powyższą tabelą. 
4. Jeśli NTPCen nie jest wykrywane, należy próbkę poddać ponownej ekstrakcji lub wynik uznać za niemożliwy do interpretacji. 

 

Dokumentacja i wsparcie 
 

Pytania– proszę kontaktować się poprzez: 

tel.+48 602 760 172 oraz 

e-mail: esobolewska@atrade.pl 

Dodatkowe informacje: www.id-vet.com 

 
Kontakt do Dystrybutora: 

Biuro Handlowo Techniczne ANIMAL TRADE Sp. z o.o. 

ul.Wyczółki 75  02-820 Warszawa; 

tel,+48 602 760 171 e-mail:esobolewska@atrade.pl 
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