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ImmunoComb 

Feline VacciCheck® 
ТЕСТ КИТ ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА ПОСТВАКСИНАЛНИ IgG АНТИТЕЛА 

 СРЕЩУ ВИРУСА НА ПАНЛЕВКОПЕНИЯ, ХЕРПЕС ВИРУС И КАЛИЦИ 

ВИРУС 

 

ЛИСТОВКА ЗА УПОТРЕБА 
Достатъчен за 12/120 изпитвания 

 
I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА  

Този кит е предназначен за определяне титъра 

антитела в котешки серум срещу вируса на 

панлевкопения (FPLV), котешкия херпес вирус 

(FHV) и котешкия калици вирус (FCV). 

Основната цел на този кит е да предостави 

полезен инструмент за оценка на имунитета на 

котки спрямо тези три патогена. Като такъв 

тестът може да  определи IgG титъра преди и 

след ваксинацията, или продължителността на 

имунитета. 

II. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Вирусът на панлевкопения (FPLV), котешкия 

херпес вирус (FHV) и котешкия калици вирус 

(FCV) са доказани като главни причини за 

болести и смърт при котките. Котенцата са най-

възприемчиви към FPLV, FHV и FCV особено 

след отбиване, когато нивата на защитните 

майчини антитела (МА) намаляват. Понякога 

МА пречат на ваксинацията, която се провежда 

за имунизация. 

В много страни ваксинационните програми 

значително ограничават, но не елиминират 

честотата за поява на тези заболявания. Така  

FPLV, FHV и FCV продължават да 

представляват голяма клинична загриженост 

сред ветеринарите по света и диагностично 

предизвикателство. 

III. КАКВО Е  IMMUNOCOMB ТЕСТА 

Тестът ImmunoComb е модифицирана ЕЛАЙЗА, 

описана като ензимно белязан „точков метод”,  

който установява антителните нива в серум или 

в цяла кръв. 

Китът съдържа всички необходими реагенти за 

провеждане на теста. Резултатите за IgG FPLV, 

FHV и FCV са готови в рамките на 23 минути.  

IV. КАК РАБОТИ IMMUNOCOMB  

• Тестът съдържа 2 главни компонента: 

пластмасова карта с форма на гребен, 

наричана по-долу Гребен, и многоямкова 

плака.   

• Гребенът има 12 зъба - достатъчен за 12 

теста. Всеки зъб се преобразува спрямо 

съответната колонка от ямки в плаката. В 

зависимост от желаният брой проби се 

отчупват  толкова броя зъби от гребена. 

• Тестовите точки за FPLV, FHV и FCV са 

натоварени върху всеки един от зъбите на 

гребена. Най - отгоре е положителната 

контрола. Пречистен FPLV антиген е 

натоварен върху горната средна точка, 

пречистен FHV антиген е прикрепен към 

долната средна точка и пречистен FCV 

антиген - към най-долната от 4-те точки (Виж 

Фиг.1).  

• Първата стъпка от теста е накапване на 

серум, плазма или цяла кръв в ред А от 

плаката. 

• Гребенът се поставя в ямката (те) с 

накапаната (те) проба (и), и се прехвърля в  

останалите редове (B-F), във времеви 

интервали, както е посочено стъпка по стъпка 

в инструкциите (виж стр.4). Специфичните 

IgG, ако са налични в пробата се залавят за 

антигена в тест точките, и ще бъдат белязани в 

ред С, който съдържа ензимно белязано анти-

котешко IgG антитяло.   

• В края на процеса лилаво-сиво оцветени 

точки се появяват в точките на Положителната 

контрола и при положителните проби. 

• Интензитетът на оцветяването отговаря на 

нивото на антителата в пробата. Резултатите се 

отчитат чрез използване на точката на 

Положителната контрола и приложената скала 

(виж Раздел IX). 
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V. ОПИСАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ 

Котешката панлевкопения (FPLV, позната още 

като инфекциозен ентерит при котките) е силно 

контагиозна вирусна болест, която може да убие 

както котетата, така и неваксинираните възрастни 

котки. Симптомите включват внезапна треска, 

липса на апетит, дехидратация, депресия, 

повръщане и замаяност. Заразените котки могат да 

показват намален общ брой кръвни клетки. 

 
Котешкият херпес вирус се причинява от вида 

FHV тип1, известен също кат котешки вирусен 

ринотрахеит.  Симптомите включват кихане, 

кашлица, фоточувствителност, подуване на 

конюнктивата, очни и назални изтечения. Също 

така се наблюдава: треска, депресия и липса на 

апетит. Могат да се развият язви на роговицата, 

водещи до тежки инфекции, дори до слепота. 
 

Котешкият калици вирус е респираторно 

заболяване, подобно на човешката настинка. 

Причинява се от РНК вирус и по-устойчив от   

FHV, въпреки че неговите симптоми могат да 

изглеждат по-леки. Симптомите са подобни на   

FHV, но често включват язви на езика. Може да се 

развие пневмония, водеща до високи нива на 

смъртност при котенцата.  

VI. ДИАГНОЗА 

Диагнозата на  FPLV, FHV и FCV  често се 

поставя въз основа на клинични признаци. 

Някои от признаците са общи за двете или 

трите болести.  
Лабораторните тестове могат да бъдат полезни 

за потвърждаване на диагнозата. В допълнение 

към хематологията и кръвната химия, 

серологията е широко прието диагностично 

средство. 

Серологията, чрез измерване количеството 

специфични  IgG антитела, циркулиращи в 

кръвта, предоставя средство за наблюдение 

състоянието на имунитета на котките след 

инфекция и/или ваксинация. Правилното 

ваксиниране на котките ще им позволи да бъдат 

защитени от тежки инфекциозни заболявания. 

И все пак, защото ваксинациите не винаги 

дават подходящ достатъчен имунитет, а и 

прекомерната ваксинация не се препоръчва, 

препоръчително е да се наблюдава 

серологичния статус на котката, за да се 

ваксинира само при необходимост. 
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VII. СТЪПКА ПО СТЪПКА С IMMUNOCOMB 

Преди тестване доведете плаката до стайна температура, като извадите всички реагенти 

от кутията на кита и ги поставите на работната маса за 60-120 минути или като 

инкубирате само плаката при 37°С за 25 минути. 

Изпълнете теста на стайна температура 20°-25°С. 

 
(1) Вземете кръвна проба от котето. Когато 

тествате цяла кръв – вземете я в ЕДТА или 

хепарин антикоагулантна епруветка.  

 

  
 

 

(2) Миксирайте реагентите чрез внимателно 

разклащане на плаката няколко пъти преди 

употреба. Използвайте пинсети да пробиете 

защитното алуминиево фолио на Ред А. Една 

ямка за проба. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Накапете проба в една ямка на ред А 

При тестване на серум/плазма използвайте 5µl 

За цяла кръв – 10 µl 

Издърпвайте и връщайте няколко пъти с пипетата за миксиране. 

Избягвайте разливане или контаминиране на разтворите. 
*За цяла кръв само: Ако накапвате пробата с включената в комплекта пипета с 

фиксиран обем, използвайте едно и също връхче за накапване на двойно 5µl 

количество в ямката от ред А. 

 

Не отваряйте други ямки от ред А или други редове от плаката, които няма да 

използвате. 

Не премахвайте цялото алуминиево фолио от плаката. 
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(4) Извадете гребена от защитната опаковка. 

Не докосвайте зъбите на ImmunoComb 

гребена. 

За тестване на по-малко от 12 проби 

отрежете или отчупете гребена, като го 

прегънете през разпределените вдлъбнатини 

за необходимия брой тестове. 

Бележка: Миксирането повреме на 

инкубацията съгласно инструкциите е от 

решаващо значение за валидните резултати 
**За подобряване на миксирането 

преместете гребена нагоре и надолу 3-4 

пъти. По време на инкубацията повторете 

същия процес на смесване 2-3 пъти. 

Избягвайте надраскане на предната 

активна страна на гребена като облягате 

гребена на задната му повърхност докато 

миксирате. Внимателно изтръсквайте 

излишната течност от зъбите на гребена 

върху попивателна хартия, преди 

преместването му в следващия ред. 

 

• Поставете гребена в отворената ямка(и) от 

ред А (отпечатаната страна към Вас) и 

нкубирайте за 5 минути. Миксирайте както е 

описано по-горе. ** 

• Използвайте пинсети за пробиване 

фолиото на следващата ямка(и) в ред В. 

Изтръскайте излишната течност от гребена и 

го вкарайте за 2 минути. Миксирайте както е 

описано по-горе. ** 

• Пробийте фолиото на следващата ямка(и) в 

ред С. Изтръскайте излишната течност от 

гребена и го вкарайте за 5 минути. 

Миксирайте както е описано по-горе. ** 

• Пробийте фолиото на следващата ямка(и) в 

ред D. Изтръскайте излишната течност от 

гребена и го вкарайте за 2 минути. 

Миксирайте както е описано по-горе. ** 

• Пробийте фолиото на следващата ямка(и) в 

ред E. Изтръскайте излишната течност от 

гребена и го вкарайте за 2 минути. 

Миксирайте както е описано по-горе. ** 

• Пробийте фолиото на следващата ямка(и) в 

ред F. Изтръскайте излишната течност от 

гребена и го вкарайте за 5 минути. 

Миксирайте както е описано по-горе. ** 

• След формирането на оцветяване в ред F, 

преместете гребена обратно в ред Е за 2 

минути за фиксиране на цвета. Оставете 

гребена да изсъхне за 5 минути преди да 

отчетете резултатите. 
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VIII. ОТЧИТАНЕ И ИНЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕЗУЛТАТИТЕ НА IgG 

АНТИТЕЛАТА 

• Най-горната точка е Положителната контрола, и трябва да дава добре оформен 

лилаво-сив цвят. Това е същия тон на цвета, който се генерира при значителен 

положителен отговор на анти-FPLV антителата при 1:80 от РВХА тест, анти-FHV  

антитела при титър 1:16 от ВН тест, или на анти-FCV антитела равни на 1:32 ВН тест. 

Когато използваме CombScale, тази точка трябва да се чете като S3 (Виж Раздел IX). 

• Горната средна точка на гребена дава резултата за FPLV IgG антитела в пробата.  

• Долната средна точка на гребена дава резултата за FHV IgG антитела в пробата. 

• Най-долната точка на гребена дава резултата за FCV IgG антитела в пробата.  

• Сравнете цветовия тон на всяка от точките (FPLV, FHV и FCV) поотделно спрямо 

този на Положителната контрола.  

• Цветовият тон, който е еднакъв или по-тъмен от този на положителната контрола се 

счита за Положителен отговор. 

• Цветовият тон, който съвпада с S2 се отчита като слабо положителен резултат. 

• Бледият цветови тон на S1 или по-блед, се счита за отрицателен резултат. 

• За да оцените антителния резултат използвайте скалата CombScale, включена в 

комплекта (виж Раздел IX). 

• Тестова точка с отмито синьо оцветяване се счита за невалиден. Обърнете се към 

Вашия представител на Biogal за по-нататъчен съвет. 

• Сухи гребени могат да се държат като архив. 

 

IX. ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ С COMBSCALE 

Стойността S на скалата CombScale е цифра, която се появява в жълтия прозорец, 

отговарящ на цветовия тон, когато Положителната контрола е калибрирана към S3. 

 
Когато гребена е напълно сух го 

подравнете с калибрирания цвят на 

CombScale, предоставен в кита. Открийте 

цветовия тон от скалата, който най-много 

съответства на Положителната контрола 

(най-горната точка). Плъзнете жълтата 

линийка, докато се появи знака C+, в 

прозореца на току-що намерения цвят.  

Задръжте линийката в това положение 

по време на цялостното отчитане. Тази 

стъпка всъщност калибрира С+ към S3, 

която е граничната стойност, спрямо, която 

ще се сравняват тестовите точки.  

 

 

Докато държите линийката, намерете 

тона на лилаво-сиво върху скалата, който 

на-точно отговаря на желаната тестова 

точка (една от по-долните точки). 

Цифрата, която се показва в прозореца по-

горе е резултата на CombScale (S0-S6). 

Повторете тази стъпка за всяка тестова 

точка поотделно. 
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Друг начин за отчитане на резултатите е чрез CombScan. Това е софтуерна програма, която 

използва компютър, съвместим с TWAIN скенер. Когато поставим гребен върху скенера, 

програма превежда цветните резултати в цифрови стойности. CombScan подпомага 

лабораториите при отчитане на резултатите от ImmunoComb, запазва данните и се доставя 

безплатно при поискване. 

 

X. ПРИМЕР ЗА ПРОЯВЕН ГРЕБЕН 

 

  
 

Зъб № 
Резултати 

FPLV  

Резултати  

FHV  

Резултати 

FCV  

1 S0 Отрицателен ≥S5 
Силно 

Положителен 
<S1 Отрицателен 

2 S4 Положителен S0 Отрицателен S6 
Силно 

Положителен 

3 ≥S5 
Силно 

Положителен 
≥S5 

Силно 

Положителен 
≥S5 

Силно 

Положителен 

4 S0 Отрицателен S0 Отрицателен S0 Отрицателен 

5 ≥S3 Положителен S0 Отрицателен S2 
Слабо 

Положителен 

6 S0 Отрицателен S2 
Слабо 

Положителен 
S4 Положителен 

7* S2 
Слабо 

Положителен 
≥S5 

Силно 

Положителен 
S0 Отрицателен 

8**  Невалиден  Невалиден  Невалиден 

9***  Невалиден  Невалиден  Невалиден 

10 <S1 Отрицателен S0 Отрицателен ≥S5 
Силно 

Положителен 

11 ≥S3 Положителен ≥S3 Положителен ≥S3 Положителен 

12**** ≥S3 Положителен ≥S3 Положителен ≥S3 Положителен 

 

Забележки: 

* Считано за неопределено в случй на съмнение за заболяване. 

**Без положителна контролна точка. Повторете теста. 

***Оцветен заден фон. Повторете теста. 

**** Оцветен заден фон с Положителни резултати. 
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XI. СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА 

1. Съхранявайте теста под нормална хладилна температура (2-8°С). Не 

замразявайте кита.  

2. Не смесвайте реагенти от различни партиди на кита. 

3. ImmunoComb съдържа инактивиран биологичен материал, затова трябва да се 

манипулира и изхвърля, в съответствие с приетите санитарни изисквания. 

 

XII. РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОБИТЕ 

• Използват се свежи проби. 

• Съхранявайте цяла кръв при 2-8°С, ако тестът ще се проведе до 1 ден от вземането на 

пробите. Не замразявайте проби от цяла кръв. 

• Съхранявайте серумни/плазмени проби при 2-8°С, ако тестът трябва да се проведе до 

3 дни от вземането на пробите. Ако тестът се забави повече от 3 дни, замразявайте 

пробите до -20 °С или по-ниска температура. 

• Върнете пробите до стайна температура и миксирайте добре преди тестването. 

 

XIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА КИТА 

 

Компоненти 
12 тест кита 

(50FVV201) 

12 тест кита 

(50FVV401) 

120 тест кита  

(50FVV110) 

A. ImmunoComb гребен (запечатан в 

алуминиево фолио) 
1 1 10 

B. Плака  1 1 10 

C. Пинцети - еднократни 1 1 1 

D. Калибрирана CombScale скала 1 1 1 

E. Малка пипета 5 µl – фикс. 1 - - 

F. 10 µl градуирано връхче 15 - - 

Листовка за употреба 1 1 1 
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За допълнителни въпроси и помощ, моля свържете се с Вашия представител на Biogal: 

                                 


