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1. Paskirtis  

tamaVet® Galvijų IgG testas yra skirtas pusiau kiekybiniam 

galvijų IgG nustatymui iš veršelių kraujo, serumo ar plazmos 

mėginių. IgG koncentracija kraujo mėginiuose yra veršelių 

sveikatos būklės rodiklis ir gali suteikti preliminarios 

informacijos apie būsimą gyvulio produktyvumą ir vertę. Testas 

skirtas profesionalam naudojimui.  

2. Įvadas ir klinikinė reikšmė  

Praėjus 24–48 valandoms po veršelio gimimo, žarnyno epitelis 

praranda gebėjimą absorbuoti IgG. Laikotarpis nuo gimimo iki 

pirmojo priešpienio patekimo, taip pat priešpienio kokybė yra 

labai svarbūs veršeliui, kad aprūpinti pakankamu IgG kiekiu. 
Paprastai, jei IgG koncentracija serume yra> 10 mgƒmL, galima 

daryti prielaidą, kad pasyvaus galvijų IgG į naujagimį veršelį 

perduotas sėkmingai. 5–10 mgƒmL koncentracija laikoma 

daliniu pasyviojo imuniteto perdavimo nepakankamumu, tuo 

tarpu <5 mg 5mL koncentracija rodo visišką pasyviojo 

imuniteto perdavimo nesėkmę. Tokiu atveju reikia nedelsiant 

imtis priemonių, kad veršelis būtų tinkamai imunologiškai 

apsaugotas nuo galimų infekcijų.  

Atlikdami tamaVet® Galvijų IgG Testą, veterinarai turi greitas ir 

paprastas priemones stebėti IgG koncentraciją ir veršelių 

imuninę būklę. Jei reikia, greitai gali imtis papildomų 

priemonių.  

3. Testo veikimo principas  

Greitasis tamaVet® Galvijų IgG tyrimas yra konkurencinis imuninis 

tyrimas, sukurtas profesionaliam veterinarijos gydytojų 

naudojimui. Teste imobilizuotos galvijų IgG molekulės linijos 

regione ir galvijo IgG molekulės iš veršelio kraujo mėginio 

konkuruoja dėl mobiliųjų aukso konjuguotų anti-galvijų IgG 

antikūnų surišimo vietų. TamaVet® Galvijų IgG testas yra labai 

jautrus imuninis tyrimas, kurį sudaro testo juostelė, įdėta į 

patogią testo kasetę. 

TamaVet® galvijų IgG testo juostelę sudaro mėginio padas, 

konjuguotas padas, reakcijos membrana ir absorbcijos padas. 

Konjuguotame pade yra auksu konjuguotų anti-galvijų IgG 

antikūnų. Reakcijos membrana iš anksto padengiama galvijų IgG 

antikūnais, imobilizuotais testo linijos srityje, o specifiniai 

antikūnai imobilizuojami kontrolinės linijos srityje. Absorbcijos 

padas sugeria į testo kasetę supiltą skystį. Aplikuojant mėginį ant 

testo juostelės, skystis migruoja išilgai juostelės kapiliariniu būdu. 

Auksu pažymėti anti-galvijų IgG antikūnai yra gabenami į testo 

linijos sritį, kur jie jungiasi su galvijų IgG molekulėmis, 

imobilizuotomis testo linijos srityje. Tai skatina kurti raudoną 

liniją. Raudonos linijos buvimas testo linijos srityje rodo neigiamą 

rezultatą ir nepavykusį pasyvaus imuniteto perdavimą. 

Jei kraujo mėginyje yra didelė galvijų IgG koncentracija, tai 

blokuoja surišimo vietas ir auksu konjuguoti anti-galvijų IgG 

antikūnai nebegali jungtis prie testo linijos. Tai rodo 

pakankamą pasyvaus imuniteto perdavimą. Tokiu atveju testo 

linijos regione nebus raudonos linijos. Jei pasyvus imunitetas 

perduotas netinkamai, prie tiriamosios linijos srities gali 

prisijungti mažiau auksu konjuguotų anti-galvijų IgG antikūnų. 

Dėl to pasirodys silpna testo linija, kuri atrodo silpnesnė už 

liniją kontrolinės linijos regione. Paprastai tariant, testo linijos 

stiprumas gali būti aiškinamas kaip atvirkščiai proporcingas IgG 

koncentracijai mėginyje. 

Nepriklausomai nuo teigiamo ar neigiamo rezultato, su auksu 

konjuguoti anti-galvijų IgG antikūnai pasiekia kontrolinę liniją, kur 

jie yra surišti specifiniais antikūnais ant membranos. Auksu 

konjuguoti anti-galvijų IgG antikūnai visada kaupiasi kontrolinėje 

linijoje, todėl atsiranda raudona kontrolinė linija. Jei kontrolinės 

linijos nėra, testas laikomas negaliojančiu. 

4. Reagentai ir medžiagos (5 testai rinkinyje)   

 5 tamaVet® Galvijų IgG Testų kasetės 

 2.5 mL buferinio tirpalo 

 5 pipetės (vienkartinės) 

 1 instrukcijos lapeis 

5. Reikalingos papildomos medžiagos  

 Laikmatis 

6. Laikymas ir stabilumas  

tamaVet® Galvijų IgG testai laikomi kambario temperatūroje 

arba šaldytuve (2−30˚C). Testas išlieka stabilūs iki galiojimo 

laiko pabaigos, išspausdinto ant folijos maišelio. 
Testo kasetė turėtų likti sandariame folijos maišelyje iki 
naudojimo. Neužšaldykite testų. 

7. Įspėjimai ir atsargumo priemonės  

 Tik veterinariniam naudojimui. 

 Skirta tik profesionaliai in-vitro diagnostikai. 

 Tik vienkartiniam naudojimui. 

 Testus laikykite 2–30 ° C temperatūroje. Neužšaldykite testų. 

 Nenaudokite testų pasibaigus galiomo laikui. 

 Nenaudokite testų su pažeistais maišeliais. 

 Atlikite testą per 60 minučių nuo testo kasetės išėmimo iš 

maišelio. 

 Gali būti, kad silpnos testi linijos pasirodys po daugiau nei 10 

minučių. Dėl šios priežasties testo rezultatai, perskaityti 

daugiau nei po 10 minučių, turėtų būti laikomi 

negaliojančiais. 

 Įsitikinkite, kad naudojamas teisingas mėginio kiekis. 

Neteisingas lašų skaičius gali sukelti klaidingą rezultatą. 

 Atlikdami testą padėkite kasetę ant lygaus, horizontalaus 

paviršiaus. 

 Nelieskite reakcijos lauko. 

 Naudokite tik testo komponentus, esančius komplekte. 

Nemaišykite ir nepakeiskite testo komponentų su 

komponentais iš kito rinkinio.   

 Venkite kryžminio užterštumo naudodami naują mėginio 

mėgintuvėlį ir naują pipetę kiekvienam mėginiui.  

 Mėginių medžiaga gali būti užkrečiama. Testo metu laikykitės 

standartinės procedūros kaip su potencialiai infekcinėmis 

medžiagomis ir cheminiais reagentais. Rekomenduojama 

dėvėti apsauginius drabužius (laboratorinį chalatą, pirštines, 

akių akinius). Medžiagos, kurios liečiasi su mėginio medžiaga, 

turi būti sunaikintos laikantis vietinių taisyklių. 

http://www.tamavet-diagnostics.com/
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8. Mėginių paėmimas ir paruošimas  

tamaVet® Galvijų IgG Testas  buvo sukurtas veršelių kraujo, 

serumo ar plazmos analizei.  

Komentarai: 

 Atlikite testą iškart po mėginių paėmimo. Jei neįmanoma 

nedelsiant ištirti, serumo ir plazmos mėginius galima laikyti 

ne ilgiau kaip 3 dienas, o kraujo mėginius - ne ilgiau kaip 2 

dienas 2–8 ° C temperatūroje. Ilgalaikiam saugojimui serumo 

ir plazmos mėginiai turi būti laikomi žemesnėje kaip –20˚C 

temperatūroje. Mėginiai neturėtų būti užšaldyti ir atšildyti 

pakartotinai. 

 Naudokite tik skaidrius, ne hemolizuotus serumo ar plazmos 
pavyzdžius. 

 Taip pat tinka heparino arba EDTA kraujas. 

 Prieš tiriant, mėginiai turi būti palaikomi kambario 

temperatūroje, tačiau jų negalima palikti ilgą laiką. 

 Testas yra mažiau jautrus, naudojant kraujo mėginius. Jei 

įtariama infekcija, nepaisant neigiamo rezultato, testą reikia 

pakartoti naudojant serumo ar plazmos mėginius. 

 Norėdami išvengti tyrimo rezultatų iškraipymo, prieš tyrimą 

gerai suplakite kraujo mėginius. 

 Jei pavyzdžiai turi būti išsiųsti, jie turi būti supakuoti laikantis 

vietinių taisyklių, reglamentuojančių etiologinių veiksnių 

gabenimą. 

 Kraujo mėginiai turi būti vežami tik išskirtinėmis 

aplinkybėmis. Tinkamesnis gabenimas yra serumo ir 

plazmos. 

9. Testo procedūra  

1. Prieš testą mėginiai ir rinkinio komponentai turi būti 

palaikomi kambario temperatūroje. 

2. Atidarykite maišelį ir padėkite kasetę ant lygaus 

paviršiaus. Išimkite pipetę iš maišelio ir su pipete surinkite 

mėginio medžiagą. 

3a. Serumas, Plazma 
 

Laikydami pipetę vertikaliai, įlašinkite 1 

lašą (30µL)  mėginio (serumo ar plazmos) 

į mėginio šulinėlį. Palaukite kelias 

sekundes, kol mėginio skystis bus visiškai 

absorbuotas. 

Atidarykite buferinį buteliuką ir, laikydami 

jį vertikaliai, į mėginio šulinėlį įlašinkite 3 

lašus buferinio tirpalo. Įsitikinkite, kad 

nesusidaro oro burbuliukai. Įjunkite 

laikmatį. 

3b. Kraujas 

Laikydami pipetę vertikaliai, įlašinkite 1 

lašą (30µL) kraujo į mėginio šulinėlį.  

Palaukite kelias sekundes, kol mėginio 

skystis bus visiškai absorbuotas. 

Atidarykite buferinį buteliuką ir, laikydami 

jį vertikaliai, į mėginio šulinėlį įlašinkite 2 

lašus buferinio tirpalo. Įsitikinkite, kad 

nesusidaro oro burbuliukai. Įjunkite 

laikmatį. 

4. Rezultatus vertinkite praėjus 10 minučių po 

laikmačio paleidimo. Nevertinkite 

rezultato praėjus daugiau nei 10 minčių. 

Testas ir rezultatai, pasibaigus šiam 

laikotarpiui, turėtų būti laikomi 

negaliojančiais. 

10. Rezultatų interpretacija  

Nėra testo linijos (T) 

Jei langelyje matoma tik kontrolinė linija (C) 
reakcijos lauke, IgG koncentracija yra 

> 10 mgƒmL. Tai rodo didelę IgG koncentraciją, 

tai reiškia, pasyvus imunitetas buvo sėkmingai 

perkeltas. 

Silpnai apibrėžta testo linija (T) 

Jei kontrolinė linija (C) yra matoma ir aiški, 

tačiau testo linija (T) yra silpnai apibrėžta, IgG 

koncentracija yra 5-10 mgƒmL. Tai rodo, kad 

pasyvus imunitetas buvo perkeltas iš dalies 

sėkmingai. 

Griežtai apibrėžta testo linija (T) 

Jei ir testo linija (T), ir kontrolinė linija (C) yra 

aiškios ir matomos, IgG koncentracija yra 

<5 mgƒmL. Ši koncentracija yra per maža ir 

rodo, kad pasyvaus imuniteto perkėlimas 

turėtų būti laikomas nepakankamu ar 

nesėkmingu. 

Negaliojantis 

Jei nurodytu skaitymo laiku nematoma jokia 

kontrolinė linija (C), testas laikomas 

negaliojančiu. Peržiūrėkite testo procedūrą ir 

pakartokite testą su nauja testo kasete. 

Jei problemos išlieka, nutraukite testi rinkinio 

naudojimą ir susisiekite su platintoju. 

11. Kokybės kontrolė  

Į testo kasetę įtrauktos kelios vidinės procedūrinės priemonės: 

Raudonos linijos formavimas kontrolinės linijos regione (C) 

laikomas vidine procedūrine kontrole. Tai patvirtina 

pakankamą mėginio tūrį, tinkamą membranos nepraleidimą ir 

teisingą procedūrų metodiką. Be to, prieš pradedant testą, tiek 

kontrolinės linijos, tiek testo linijos srityje bus matoma žaliai 

melsva linija. Linijos laikomos kokybės kontrolės metodu ir 

testo metu jas nuplauna skysčio mėginys.

http://www.tamavet-diagnostics.com/
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12. Apribojimai  

 IgG koncentracija <5 mgƒmL mėginyje sukelia ryškią testo 

liniją (T). Tai reiškia, kad buvo nustatyta nepakankama IgG 

koncentracija ir rodo visišką pasyvaus imuniteto perdavimo 

nesėkmę. 

 Testo rezultatai visada turi būti aiškinami atsižvelgiant į visas 

medicinines išvadas, niekada atskirai. Turi būti pakartoti visi 

tyrimai, kurių rezultatai neatitinka bendro klinikinio vaizdo. 

TamaVet® veterinarinių greitųjų tyrimų metu nustatyti 

teigiami rezultatai turi būti patvirtinti kitu analizės metodu. 

 Yra tikimybė, kad testo rezultatas gali būti iškraipytas dėl 

techninių klaidų, bandymo procedūros klaidų arba medžiagų 

ar veiksnių, turinčių įtakos bandymui, ir kurie čia nebuvo 

paminėti. TamaVet® veterinarinių greitųjų tyrimų metu 

nustatyti teigiami rezultatai turi būti patvirtinti naudojant 

papildomą analizės metodą. 

13. Atlikimo savybės  

Testinis tyrimas (2014) bendradarbiaujant su Goettingeno universitetu 

 
Palyginimo metodas: Testinis tyrimas (2014), ID Ringbox IgG 

14. Nuorodos  
1. Suh et al. (2003) “Differences in the serum immunoglobulin concentrations 

between dairy and beef calves from birth to day 14 of age”. J. Vet. Sci. 4(3): 257− 
260. 

2. National Animal Health Monitoring System (1992) “Dairy herd management 
practices focusing on preweaned heifers”. USDA, Animal and Plant Health 
Inspection Service, Veterinary Services, Fort Collins, Co. 

3. Noordhuizen, J. (2012) “Dairy Herd Health and Management. A guide for 
veterinarians and dairy professionals”, Context Products Ltd, Leicestershire, 
England. 
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