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1. Paskirtis  

TamaVet® Giardia Testas skirtas nustatyti specifinius lamblia 

(syn. intestinalis/ duodenalis) antigenus šunų ar kačių 

išmatose. Testas skirtas naudoti kaip pagalba diagnozuojant 

giardiazę. 

2. Įvadas ir klinikinė reiškmė  

Giardia yra mikroskopinių plonųjų žarnų parazitų gentis ir yra 

vienas iš labiausiai paplitusių žarnyno parazitų visame 

pasaulyje. 

Giardiazė yra dažniausiai lengvas virškinimo trakto veikimo 

sutrikimas. Užsikrėtę gyvūnai patiria viduriavimą ir po to 

krenta svoris. Vyresni gyvūnai linkę įgyti imunitetą prieš 

Giardia, tuo tarpu jaunesni gyvūnai yra labiau paveikiami ir turi 

klinikinių požymių. 

Didelė angliavandenių dieta ir virškinimo trakto sutrikimai yra 

vienas iš svarbiausių klinikinės giardiazės atsiradimo 

priežasčių. Negydytiems gyvūnams ligos eiga svyruoja nuo 

vienos savaitės iki kelių mėnesių. 

Giardiazė diagnozuojama nustatant įvairius Giardia 

trophozoites ar cistas šviežiose išmatose. Atsižvelgiant į tai, 

kad Giardia trophozoites ir cistos išsiskiria nereguliariai ir jos 

gali nutrūkti su pertrūkiais, rekomenduojama atlikti 

pakartotinius tyrimus. Prieš pradedant giardiazę arba 

diagnozuojant giardiazę, reikia atlikti bent tris išmatų mėginius 

maždaug per septynias – dešimt dienų. 

3. Testo principas  

tamaVet® Giardia Testas yra sumuštinio principo 

imunochromatografijos tyrimas. Tyrime naudojami specifiniai 

antikūnai, kurie fiksuoja Giardia antigenus iš mėginio ir tokiu 

būdu vizualizuoja agentą. 
TamaVet® Giardia Testas yra labai jautrus imuninis tyrimas ir 
sudaro testo juostelę, įdėtą į patogią testo kasetę. 

TamaVet® Giardia testo juostelę sudaro mėginio padas, 

konjuguotas padas, reakcijos membrana ir absorbcijos padas. 

Konjuguotame pade yra specifiniai lateksu pažymėti anti-

Giardia antikūnai. Reakcijos membrana yra padengta 

antraisiais Giardia specifiniais gaudymo antikūnais, 

imobilizuotais testo linijos srityje, ir kaip kontroliniai antikūnai, 

imobilizuojami kontrolinės linijos srityje. Absorbcijos padas yra 

testo juostelės gale. 

Užlašinus mėginio ant testo juostelės, Giardia antigenai, 

esantys bandinio medžiagoje, reaguoja su lateksu pažymėtais 

antikūnais, sudarydami konjuguoto pado kompleksą. Tada 

skystis migruoja išilgai juostelės kapiliariniu būdu. Testo linijos 

srityje suformuoti kompleksai užfiksuojami imobilizuotu 

gaudymo reagentu, dėl ko susidaro mėlyna linija. Mėlynos 

linijos buvimas testo linijos srityje rodo teigiamą rezultatą. Jei 

mėginyje nėra Giardia antigenų, testo linijos srityje linija 

nesusidarys. Be to, kontrolinės linijos srityje turi būti mėlyna 

linija, neatsižvelgiant į tai, ar mėginyje yra Giardia antigenų.  

Kontrolinė linija tarnauja kaip vidinė kontrolė ir rodo, kad testo 

juostelė buvo užpilta pakankamu kiekiu mėginio skysčio ir kad 

membrana tinkamai apsemta. 

4.1. Reagentai ir medžiagos (REF. 1172043N-05)  

 5 tamaVet® Giardia Testų kasetės 

 5 mėgintuvėliai su 1mL buferinio tirpalo 

 5 medvilnės tamponai 

 1 instrukcijos lapelis 

4.2. Reagentai ir medžiagos (REF. 1172643N-01)  

 1 tamaVet® Giardia Testų kasetės 

 1 mėgintuvėlis su 1mL buferiniu tirpalu 

 1 medvilnės tamponas 

 1 instrukcijos lapelis 

5. Reikalingos papildomos medžigos  

Laikmatis 

6. Laikymas ir stabilumas  

The tamaVet® Giardia Testai turi būti laikomi kambario 

temperatūroje (15−30˚C). Testas išlieka stabilus iki galiojimo 

laiko pabaigos, išspausdinto ant folijos mašelio. Testo 

kasetė turėtų likti sandariame folijos maišelyje iki 

naudojimo. Neužšaldykite.  

7. Įspėjimai ir atsargumo priemonės  

 Tik veterinariniam naudojimui. 

 Tik vienkartiniam naudojimui. 

  Laikyti testus 15−30˚C temperatūroje. Neužšaldykite testų. 

 Nenaudokite testų pasibaigus galiojimo laikui. 

 Nenaudokite testų su pažeistomis pakuotėmis. 

 Atlikite testą per 60 minučių nuo testo kasetės išėmimo iš 

maišelio. 

 Laikykite testo rezultatus negaliojančiais praėjus daugiau 

nei 10 minučių. 

 Naudokite nurodytą mėginio kiekį. Neteisingas lašų 

skaičius gali sukelti klaidingą rezultatą.  

 Atlikdami testą, padėkite testo kasetę ant lygaus, plokščio 

paviršiaus. 

 Nelieskite reakcijos lauko. 

 Naudokite tik testo komponentus, esančius komplekte. 

Nemaišykite ir nepakeiskite testo komponentų su 

komponentais iš kito rinkinio. 

 Vekite kryžminio užteršimo naudodami naują mėginio 

mėgintuvėlį ir naują pipetę kiekvienam mėnginiui. 

 Mėginių medžiaga gali būti užkrečiama. Tyrimo 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. 
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8. Mėginių paėmimas ir paruošimas  

tamaVet® Giardia Testas buvo sukurtas šviežių šunų ir kačių 

išmatoms tirti.  

Komentarai: 

 Sudėtiniai išmatų pavyzdžiai taip pat tinka testo atlikimui. 

 Jei testas neturi būti atliekamas mėginių paėmimo dieną, 

išmatų mėginį galima laikyti ne ilgiau kaip 6 dienas 2–8 ° C 

temperatūroje. 

 Prieš atliekant testą, išmatų mėginį reikia palaikyti kambario 

temperatūroje (15–30 ° C). 

 Kadangi cistos išmatose pasiskirsto nereguliariai, tamponu 

gerai išmaišykite išmatų mėginį. 

 Rinkdami mėginius venkite kačių kraiko ar kitų 

šiurkščiavilnių dalelių. 

 Medvilniniu tamponu imkite išmatų medžiagas. Pakanka, kai 

medvilninis tampono galas yra padengtas išmatomis. 
 

nepakanka per daug pakanka 

9. Testo procedūra  

1. Prieš atliekant testą, mėginio ir rinkinio komponentai turi 

būti palaikomi kambario temperatūroje. 

2. Atidarykite testo kasetės aliuminio maišelį ir padėkite 

kasetę ant horizontalaus paviršiaus. 

3. Atidarykite mėginio mėgintuvėlį ir 

medvilninį tamponą su fekaliniu mėginiu 

įdėkite į mėginio mėgintuvėlį, kuriame yra 

reagentas. Gerai išmaišykite skystį su 

medvilniniu tamponu, kad mėginio 

medžiaga ištirptų. Norint gauti optimalų 

testo rezultatą, rekomenduojama suvynioti 

tamponą į mėginio vamzdelį, keletą kartų 

suspaudžiant mėgintuvėlį su tamponu 

viduryje, kad mėginys ištirptų. Kaip 

kontrolinę priemonę, jūs turėtumėte 

pamatyti reagento spalvos pasikeitimą. 

4. Išimkite tamponą ir uždarykite mėginio 

mėgintuvėlį. Gerai sukratykite mėginio 

mėgintuvėlį, kad reagentas galėtų reaguoti 

su mėginiu. Nulaužkite mėginio galiuką, 

stipriai jį paspausdami. 

5. Laikydami mėgintuvėlį vertikaliai uždarytu 

dangteliu, į testo kasetės mėginio šulinėlį 

įlašinkite 3 lašus mėginio tirpalo. 

Nustatykite laikmatį. 

Jei skystis po kelių sekundžių nepakankamai 

migruoja išilgai testo juostelės, įlašinkite dar 

vieną lašą į mėginio šulinį, kol skystis pradės 

tekėti.  Jei mėginio šulinyje yra per daug 

išmatų, galite paliesti medvilnės tamponu į 

šulinį, kad testas vėl būtų suaktyvinamas. 
 

6. Rezultatus perskaitykite praėjus 10 

minučių po laikmačio paleidimo. Negalima 

aiškinti rezultato praėjus daugiau nei 10 

minučių. Po šio laikotarpio testas ir 

rezultatas laikomas negaliojančiu. 

10. Rezultatų interpretacija  

Teigiamas rezultatas 

Testas yra teigiamas, kai reakcijos srityje 

matoma mėlyna kontrolinė linija (C) ir mėlyna 

testo linija (T). Mėginio medžiagoje buvo aptikti 

Giardia antigenai. Jei pasirodo silpnai apibrėžta 

testo linija, vis dėlto testo rezultatas yra 

teigiamas. 
 

Neigiamas rezultatas 

Testas yra neigiamas, kai reakcijos srityje 

matoma tik mėlyna kontrolinė linija (C). 

Mėginio medžiagoje nebuvo rasta jokių Giardia 

antigenų. 

Negaliojantis rezultatas 

Jei atlikus testą jokios kontrolės linijos 

nematyti, testas negalioja. Visi rezultatai, kurie 

po nurodyto laiko nerodo kontrolinės linijos, 

turi būti atmesti. Peržiūrėkite testo procedūrą 

ir pakartokite testą su nauja testo kasete. 

Jei problemos išlieka, nutraukite bandymo 

rinkinio naudojimą ir susisiekite su platintoju. 

11. Kokybės kontrlė  

Į testo kasetę įtraukta keletas vidinių valdymo elementų: 

Mėlyna linija, formuojanti kontrolinės linijos srityje (C), 

laikoma vidine procedūrine kontrole. Tai patvirtina pakankamą 

mėginio tūrį, tinkamą membranos nepraleidimą ir teisingą 

procedūrų techniką. Be to, prieš pradedant testą, kontrolinės 

linijos ir testo linijos srityje yra žalia linija. Linijos laikomos 

kokybės kontrolės metodu ir testo metu jas nuplauna skysčio 

mėginys. 

12. Apribojimai  

 Testo rezultatai visada turi būti aiškinami atsižvelgiant į visus 

medicininius duomenis ir niekada atskirai. Turi būti 

pakartoti visi tyrimo rezultatai, neatitinkantys klinikinio 

vaizdo. TamaVet® veterinarinių greitųjų tyrimų metu 

nustatyti teigiami rezultatai turi būti patvirtinti kitu analizės 

metodu. 

 Yra tikimybė, kad testo rezultatą iškraipo techninės klaidos, 

eksperimento klaidos arba medžiagos ar veiksniai, darantys 

įtaką bandymui, ir kurie čia nebuvo paminėti.

http://www.tamavet-diagnostics.com/
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13. Atlikimo savybės  

Jautrumas: 96.0% 

Specifiškumas: 97.2% 

Teigiama prognozinė vertė: 98.0% 

Neigiama prognozinė vertė: 94.6% 

Bendras susitarimas: 96.5% 

Palyginimo metodas: ELISA, Study (2013) 

14. Nuorodos  
1. Krankheiten der Katze (Hrsg.: M. Chr. Horzinek, Vera Schmidt, Hans Lutz) 

Enke, 4. Auflage, 2005, S. 199 − 200 

2. Innere Medizin der Kleintiere (von Richard W. Nelson − C. Guillermo Couto) 

Elsevier, 2006, S. 47 
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