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1. Paskirtis  

tamavet® Arklių IgG Testas skirtas naudoti pusiau kiekybiniam 

arklinių šeimos gyvūnų imunoglobulino G (IgG) nustatymui 

kumeliukų kraujyje ar serume. Testas skirtas tik profesionalam 

naudojimui.  

Testas yra skirtas naudoti kaip pagalbinė priemonė nustatant 

hipogammaglobulinemija ir skirtas tik profesionaliam naudojimui. 

2. Įvadas ir klinikinė reiškmė  

Arkliams neįmanoma pernešti imunoglobulinų per placentą.  

Dėl šios priežasties kumeliukai priklausomi nuo motinos antikūnų 

absorbcijos, ypač pirmaisias valandas ir savaites po gimimo. 

Nepakankamas priešpienio tiekimas (sugedęs pasyvusis 

pernešimas ƒFPT) arba nepakankama IgG absorbcija kelia didelę 

riziką sveikatai dėl hipogammaglobulinemijos. Dėl imuninės 

sistemos slopinimo, dažnai seka sunkios antrinės infekcijos ar net 

sepsis. Klinikiniai simptomai yra viduriavimas, artritas, 

pneumonija, apatija ir dehidracija. Hipogammaglobulinemija yra 

vienas iš labiausiai paplitusių kumeliukų imuninės sistemos 

sutrikimų, pasireiškiantis maždaug 3–30% kumeliukų. Tinkamai 

diagnozuoti rekomenduojama nustatyti kumeliuko IgG vertę 

praėjus maždaug 18–24 valandoms po gimimo. Apskritai IgG 

vertės, mažesnės nei 400 mgƒdL, rodo hipogammaglobulinemiją, 

tuo tarpu reikšmės tarp 400–800 mgƒdL rodo dalinį trūkumą. 

Didesnės kaip 800 mgƒdL vertės laikomos optimaliomis. 

3. Testo veikimo principas  

tamavet® Arklių IgG Testas yra labai jautrus konkurencinis imuninis 

tyrimas. Arklio imunoglobulininas IgG pažymėtas aukso dalelėmis 

iš konjugato ir kumeliuko imunoglobulinas IgG iš kraujo. tamavet® 

Arklių IgG testą sudaro testo juostelė, įdėta į praktišką testo kasetę. 

tamavet® Arklių IgG testą sudaro mėginio padas, konjuguotas padas, 

reakcijos membrana ir absorbcijos padas. Konjuguotame pade yra 

specifinis auksu pažymėtas arklinių šeimos gyvūnų IgG ir auksu 

pažymėtas streptavidinas. Membrana yra iš anksto padengta antikūnais 

prieš arklio IgG iš ožkos testo linijos srityje. Kai pridėtas mėginio skystis 

migruoja išilgai membranos kapiliariniu būdu, tiek auksu 

pažymėtas arklinių šeimos gyvūnų IgG, tiek arklinių šeimos gyvūnų  

IgG pereina iš mėginio į testo linijos sritį, kur jos konkuruoja dėl 

surišimo vietų. 

Kai arklinių šeimos gyvūnų IgG koncentracija kraujo mėginyje yra 

aukšta, arklinių šeimos gyvūnų IgG blokuoja surišimo vietas testo 

linijos srityje, tai reiškia, kad auksu pažymėtas arklinių šeimos 

gyvūnų IgG nebegali jungtis. Raudonos linijos nebuvimas rodo, kad 

kumeliukas pakankamai absorbavo IgG. Kai arklinių šeimos gyvūnų 

IgG koncentracija kraujyje yra nenormali, tik keli antikūnai testo 

linijos srityje gali jungtis. Jei kumeliukui iš dalies trūksta IgG, testo 

linijos srityje pasirodys silpna linija, kuri atrodo silpnesnė nei 

kontrolinė linija. Kai arklinių šeimos gyvūnų IgG koncentracija 

kraujyje yra labai maža, daug auksu pažymėtų arklinių šeimos 

gyvūnų IgG gali jungtis ir atsiranda aiški raudona linija. Tai rodo 

nesėkmingą pasyvų IgG perdavimą. Apskritai, santykis tarp 

antigeno koncentracijos mėginyje ir pažymėtų antigenų jungimosi 

yra atvirkščiai proporcingas. Tai reiškia, kad kuo intensyvesnė testo 

linija, tuo mažiau IgG yra kumeliuko kraujo mėginyje. Kontrolinės 

linijos srityje yra biotinu pažymėtas BSA. Tinkamai atliekant, jie 

reaguoja su aukso ženklu pažymėtu streptavidinu, todėl atsiranda 

raudona kontrolės linija. Jei šios eilutės nematyti, testo rezultatas 

negalioja. 

4. Reagentai ir  medžiagos (5 testai rinkinyje)  

 5 tamavet® Arklių IgG testo kasetės 

 2.5 mL buferinio tirpalo 

 5 vienkartinės pipetės 

 1 instrukcijos lapelis 

5. Reikalingos papildomos medžiagos  

 Laikmatis 

6. Laikymas ir stabilumas   

Testo rinkinius reikia laikyti kambario temperatūroje arba 

šaldytuve (2−30˚C) iki galiojimo laiko pabaigos, nurodyto ant 

pakuotės.  Testo kasetė turėtų likti sandariame folijos maišelyje iki 

naudojimo. 

Neužsaldykite testų. 

Reikėtų pasirūpinti, kad testo komponentai būtų apsaugoti nuo 

užteršimo. Nenaudokite testo kasečių, jei yra mikrobų užteršimo 

ar precipitacijos. Biologinis įrangos, mėginių paėmimo indų ar 

reagentų užteršimas gali sukelti netikslius rezultatus.   

7. Įspėjimai ir atsargumo priemonės  

 Tik veterinariniam naudojimui. 

 Prieš testo atlikimą atidžiai perskaitykite testo procedūrą. 

 Tik vienkartiniam naudojimui. 

 Laikykite testus 2–30 ° 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. 

 Atkreipkite dėmesį į reakcijos laiką. 

 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.   

 Venkite kryžminio užterštumo naudodami naują mėginio 

mėgintuvėlį ir naują pipetę kiekvienam mėginiui.  

 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. 

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

tamavet® Arklių IgG testas buvo sukurtas kumeliukų kraujo ir 

serumo analizei.  

Komentarai:  

 Atlikite testą iškart po mėginių paėmimo. 

 Naudokite tik skaidrius, ne hemolizuotus serumo mėginius. Taip 

pat tinka heparino arba EDTA kraujas. 

 Prieš tiriant, mėginiai turi būti palaikomi kambario 

temperatūroje (15–30 ° C). 

 Bendro kraujo mėginiuose gali būti mažesnė IgG koncentracija. 

Jei kraujo tyrimo rezultatai yra nevienareikšmiai, tyrimą reikia 

pakartoti naudojant serumo mėginį. 

 Prieš tyrimą gerai suplakite kraujo mėginius. 

9. Testo procedūra  

1. Prieš atliekant testą, mėginys ir rinkinio kompentai turi 

pasiekti kambario temperatūrą (15−30˚C).  

2. Išimkite testo kasetę iš uždaryto folijos maišelio ir padėkite 

ant švaraus, lygaus paviršiaus. Išimkite pipetę iš maišelio ir su 

pipete surinkite mėginio medžiagą. 

3a. Serumas 

I. Laikydami pipetę vertikaliai, į mėginio 

šulinėlį įlašinkite 1 lašą (30 µL) serumo. 

 

II. Palaukite 10 sekundžių, kol mėginio skystis 

bus visiškai absorbuotas. 

 

III. Atidarykite buferio buteliuką ir įpilkite 3 

lašus buferinio tirpalo į mėginį. Laikykite 

buteliuką vertikaliai. Įsitikinkite, kad 

nesusidaro oro burbuliukai. Įjunkite laikmatį. 

 
3b. Kraujas 

I. Laikydami pipetę vertikaliai, į mėginio 

šulinėlį įlašinkite 1 lašą (30 µL) kraujo. 

 

II. Palaukite 10 sekundžių, kol mėginio skystis 

bus visiškai absorbuotas. 

 

III. Atidarykite buferio buteliuką ir įpilkite 2 

lašus buferinio tirpalo į mėginio šulinėlį. 

Įsitikinkite, kad nesusidaro oro burbuliukai. 

Įjunkite laikmatį. 

 

IV. Rezultatus perskaitykite praėjus 10 minučių 

po laikmačio paleidimo. Nevertinkite 

rezultato praėjus daugiau nei 10 minučių. 

Rezultatai, interpretuojami pasibaigus šiam 

laikotarpiui, turėtų būti laikomi 

negaliojančiais. 

 

 

10. Rezultatų interpretacija  

Nėra testo linijos testo regione: 

Kai langelyje yra tik kontrolinė linija (C) 
reakcijos srityje yra IgG koncentracija, didesnė 
kaip 800 mgƒdL. 
IgG vertės, viršijančios 800 mgƒdL, laikomos 

normaliomis ir rodo, kad absorbuotas 

pakankamas IgG kiekis. 

Silpna testo linija testo regione (T): 

Jei kontrolinė linija (C) yra aiškiai matoma 

reakcijos lauke, o testo linija (T) yra tik silpnai 

matoma, tai rodo IgG koncentraciją tarp 400–800 

mgƒdL. Arklinių šeimos gyvūnų IgG koncentracija 

kraujyje nėra normali. Tikėtina, kad iš dalies 

trūksta IgG. 

Ryški testo linija testo regione (T): 

Jei reakcijos lauke aiškiai matoma ir kontrolinė 

linija (C), ir testo linija (T), tai rodo IgG 

koncentraciją, mažesnę kaip 400 mgƒdL. Arklinių 

šeimos gyvūnų IgG koncentracija kraujyje yra per 

maža, ir pasyvus IgG pernešimas greičiausiai buvo 

nepakankamas. 

Pastaba: 

Kuo ryškensė testo linija, tuo mažesnė IgG koncentracija 
mėginyje. 

Negaliojantis rezultatas: 

Jei atlikus testą kontrolinės (C) linijos nematyti, 

testas negalioja. Rezultatai negali būti vertinami 

jei nepasirodė kontrolinė liniją. Peržiūrėkite testo 

procedūrą ir pakartokite testą su nauja testo 

kasete. 

Jeigu problemos išlieka, nutraukite testų rinkinio 

naudojimą ir susisiekite su savo platintoju. 

11. Kokybės kontrolė  

Į testo kasetę įtraukta vidinė procedūrinė kontrolė: 

Raudona linija, formuojanti kontrolinės linijos regioną (C), laikoma  

vidine procedūrine kontrole. Tai patvirtina pakankamą mėginio  

tūrį, tinkamą membranos nepraleidimą ir teisingą procedūrų  

metodiką.  

Be to, prieš pradedant bandymą, tiek kontrolinės, tiek testo linijos 

reakcijos laukuose galima pastebėti žaliai melsvą liniją. Linijos 

laikomos kokybės kontrolės metodu, o testo metu jas nuplauna 

skysčio mėginys. 

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

 Testo rezultatai 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 naudojant papildomą analizės metodą. 

 Yra tikimybė, kad testo rezultatas bus klaidingas dėl techninių 

klaidų, klaidų eksperimente arba dėl medžiagų ar veiksnių, 

turinčių įtakos testui, ir kurie čia nebuvo paminėti.  

13. Atlikimo savybės  

Jautrumas: 95.0 % 

Specifiškumas: 92.6 % 
“Sensitivity and Specificity in serum samples, Radial 

immunodiffusion als Goldstandard, Studie (2017)”. 

14. Nuorodos  

1. LeBlanc M. M., Tran T., Baldwin J.L. Pritchard E. L. (1992): 
„Factors that influence passive transfer of immunoglobulins 
in foals“. J. Am. Vet. Med. Assoc. 200 (2): 179−183 

2. Erhard, M. H., Luft, C., Remler, H.−P. and Stangassinger, M. (2001): 
„Assessment of colostral transfer and systemic availability  of  
immunoglobulin G in new−born foals using a newly 
developed enzyme−linked immunosorbent assay (ELISA) 
system“. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 
85: 164−173. 

3. G. Riedel−Caspari, H.−J. Schuberth (2007): „Sicherung der 
passiven Immunität des neugeborenen Fohlens − eine 
Übersicht“. Praktischer Tierarzt 88:7 
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