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ve CDV dünya çapında veteriner hekimler açısından
ciddi klinik problem olmaya devam etmekte olup hala
tanı koyma bakımından bir sorun olarak kabul
edilmektedirler.
III. IMMUNOCOMB ANALİZİ NEDİR?
ImmunoComb, serum, plazma veya tam kandaki
antikor seviyelerini tespit eden, enzime bağlı “nokta
tahlih” çeşidi olan geliştirilmiş bir ELISA testidir.

ÜRÜN KODU: 50CVV101/50CVV110

Kit içeriğinde testi yürütmek için gereken tüm reaktifler
bulunur. IgG ICH, CPV ve CDV testlerinin sonuçları 23
dakikada alınır.

I.

IV. IMMUNOCOMB NASIL ÇALIŞIR?

KULLANIM AMACI

Bu kit, köpek serumunda Köpek Enfeksiyöz Hepatitis
(ICH), Köpek Parvo Virüsü (CPV) ve Köpek Distemper
Virüsü'nün (CDV) IgG antikor titresini tespit etmek için
tasarlanmıştır. Bu kit, temel olarak söz konusu üç
patojen
için
Köpeğin
bağışıklık
durumunu
değerlendirmek amacıyla kullanışlı bir araç olarak
tasarlanmıştır. Bu kit kullanılarak aşılama öncesi ve
sonrasında titre seviyesi ya da bağışıklığın devam edip
etmediği belirlenebilir.
Bu üç patojene karşı titre değerlerinin belirlenmesi;
yavru köpeklerin korunmasında, ergin köpeklerde yıllık
aşı uygulaması öncesinde de sağlık durumunun
kontrolü ile birlikte titre seviyelerinin yeniden
ölçülmesi şiddetle önerilmektedir.
II.

GENEL BİLGİLER

Köpek Enfeksiyöz Hepatitis (ICH), Köpek Parvo Virüsü
(CPV) ve Köpek Distemper Virüsü (CDV) köpeklerde
önemli oranda hastalık ve ölüm sebebi olarak bilinir.
Erişkin olmayan köpekler anneden geçen antikor
(MDA) seviyeleri düştüğü sütten kesilme dönemlerinde
ICH, CPV ve CDV enfeksiyonlarına karşı çok hassastırlar.
Bazen, anneden geçen antikorlar (MDA) ayrıca
bağışıklık için yapılan aşılarla ciddi anlamda çatışır ve
aşıların çalışmasını engeller.
Birçok ülkede, aşılama programları aralıkları ciddi
ölçüde kısaltılmış ancak bu hastalıkların ortaya
çıkmasının önüne geçilememiştir. Bu sebeple, ICH, CPV

■
ImmunoComb Kiti 2 ana bileşenden oluşur:
Bunlar, kılavuzun devamında “tarak” ismiyle anılacak
olan tarak şeklinde plastik bir kart ve çok bölmeli bir
geliştirme plakasıdır.
■
Tarakta 12 adet testin gerçekleştirilmesini
sağlayan 12 diş bulunur. Her dişin geliştirme plakasında
kendisine karşılık gelen ve yuvalardan oluşan bir sütun
bulunur. Tekil veya çoklu testler, taraktaki dişlerden
istenilen kadarı koparılarak gerçekleştirilir.
■
ICH, CPV ve CDV test noktaları taraktaki her bir
dişe iliştirilmiştir. En üstteki nokta Pozitif Referansı
simgeler. Arındırılmış ICH antijeni orta üstte bulunan
noktaya ilişiktir, arındırılmış CPV antijeni orta altta
bulunan noktaya ilişiktir, arındırılmış CDV antijeni ise 4
noktanın en altındakine ilişiktir (Bkz. Şekil 1).
■
Testin ilk adımı, serum, plazma veya kanın
tamamından numune almak ve çok bölmeli geliştirme
plakasının A sırasına bırakılarak başlatılır.
■
Sonrasında talimat adımlarına (Bkz. Syf. 4) göre,
tarak; numunelerin bulunduğu boşluklara yerleştirilir
ve zaman aralıklarıyla diğer boşluklara (B-F) geçirilir.
Eğer mevcutsa, numunedeki spesifik lgG antikorları,
test noktalarındaki antijenlere bağlanır ve enzime bağlı
anti-köpek IgF antikorları içeren C satırında etiketlenir.
■
Gelişim işlemi sonucunda, tüm pozitif referans
noktalarında ve numune test edilmiş pozitif noktalarda
mor-gri renk sonuçları elde edilir.
■
Test sonucundaki rengin yoğunluğu doğrudan
test numunesindeki antikor seviyesine karşılık gelir.
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Sonuçlar, Pozitif Referans noktası ve CombScale
kullanılarak ölçümlenir (Bkz. Bölüm IX).
VI. TEŞHİS
V.

HASTALIKLARIN AÇIKLANMASI

ICH İnfeksiyöz Canine Hepatitis, canine adenovirus
(CAV) ten kaynaklanan bir hastalıktır. Bulaşma enfekte
köpek veya virüsle kontamine çevre ile temasla olur. İlk
belirtiler öksürükle başlar ve pnömoni ile ilerler. Virus
kan akımına, karaciğer, böbrek ve/veya diğer organlara
girdiğinde etkilenen organlara ait yetmezlikler oluşur.
Örneğin “mavi göz”, kusma, ishal, artan susama ve
epilepsi. Yavru köpeklerde ölüm oranı yüksektir.
CPV Köpek Parvovirus kontamine olmuş çevreye
temasla bulaşır. Semptomlar arasında letarji (halsizlik),
depresyon, iştahsızlık, yüksek ateş, kusma ve ishal
(bazen kanlı) bulunur. Yavru köpeklerde ölüm oranı
yüksektir.

Immunocomb Skoru (S Değerleri)

CDV Köpek Distemper Virusu, köpeklerde bulaşma
genellikle
aerosol
(hava)
yolla
olur.
CDV
enfeksiyonlarının ilk döneminde ateşli bir dönem
farkına varılmadan geçirilebilir. Bazı olgularda ise
aralıklı ateş, depresyon, göz ve burun akıntısı ve
anoreksi semptomlar arasındadır. Bu belirtilerin
ardından solunum ve /veya gastrointestinal bozukluklar
belirebilir. Hastalığın akut dönemini atlatan köpeklerde
merkezi sinir sistemi etkilenir ve optik neuritis, retinal
lezyonlar görülür. CNS’nin en yaygın belirtisi ataksi,
paresiz ve epilepsi ataklarıdır.

Laboratuvar testleri teşhisi doğrulamak için
kullanılabilir. Hematoloji ve kan kimyasına ek olarak,
seroloji yaygın olarak kabul gören bir tanı aracı haline
gelmektedir.
Seroloji köpeğin bağışıklık durumunun geniş bir yelpaze
de değerlendirilmesini sağlar. Humoral bağışıklık
yanıtta genel olarak 2 tip immunglobulin (antikor)
baskındır. IgM ve IgG.
Enfeksiyon veya aşılamanın ilk günlerinde IgM
antikorları büyük oranlarda üretilir, daha sonraki
günlerde IgM oranı düşer ve IgG seviyesi yükselir.
Bundan dolayı eğer bir köpekte yüksek seviyede IgM
antikorları tespit edilirse bu enfeksiyonun yeni
olduğunu gösterir.
IgM antikorlarının yokluğunun yanı sıra yüksek IgG
titresi ise virusle olan daha erken bir bulaşmayı,
köpeğin etkene karşı bağışıklık yanıtı oluşturduğunu
belirtir. Yüksek IgG seviyeleri genellikle enfeksiyonun
akut fazından kurtulan köpeklerde veya aşılama sonrası
gelişir. (Şekil 1.)

Anne tarafından
alınan IgG antikorlar

Aşıdan sonraki günler
Aşılama
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VII. ADIM ADIM IMMUNOCOMB’UN
KULLANIMI

Testi yürütmeden önce, kit kartonundaki tüm kit bileşenlerini çıkararak geliştirme plakasını oda
sıcaklığına getirin, malzemeleri 60-120 dk. boyunca masada bekletin veya yalnızca plakayı 25
dakikalığına 37°C sıcaklıkta inkübe edin. Tahlili 20° - 25° C oda sıcaklığında yapın.

I.

Köpekten kan numunesi alın.

II.

Pipet veya kapiler tüp kullanın*. Tam kan testi için
10μl kullanın. Serum/plazma için 5μl kullanın.

III.

Kullanmadan önce, geliştirme plakasını nazikçe
sallayarak reaktifleri karıştırın. A sırasındaki
koruyucu alüminyum örtüyü delmek için cımbız
kullanın. Her bir numune için bir boşluk kullanılır.

IV.

A satırındaki bir boşluğa numune bırakın.
Reaktiflerin karışması için Pipeti birkaç kez
boşluğa daldırıp çıkarın. Sıçratmayın ve
solüsyonları n.

A satırında ve diğer satırlarda, kullanmayacağınız boșlukların örtüsünü kaldırmayın. Geliștirme
plakasındaki alüminyum örtüyü tek seferde kaldırmayın.
* Talebinize göre 40 adet kapiler tüp ve bir adet piston satın alabilirsiniz.
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V.

Tarağı
koruyucu
ambalajından
çıkarın.
ImmunoComb kartının dişleri dokunmayın. 12
numuneden daha azını test etmek için, gereken
test sayısı kadar taraktaki dişleri çentikli
kısımlarından kesin veya kırın.

Not: İnkübasyon sırasında talimatlara uygun şekilde
karıştırma geçerli sonuçların alınması bakımından kritik
öneme sahiptir.
** Karıştırma işlemini daha iyi yapmak için tarağı 3-4
defa yukarı aşağı doğru oynatın. İnkübasyon esnasında,
aynı karıştırma işlemini 2-3 kez tekrarlayın.
Karıştırma esnasında tarağı yüzeye değdirerek ya da
arkaya doğru eğerek aktif ön yüzeyinde sıyrıklar
oluşturmaktan kaçının. Tarağın dişini başka sıraya
taşımadan önce ekstra sıvıyı hafifçe sallayarak bir beze
damlatın.
Tarağı A sırasındaki boşluklara yerleştirin (baskılı
tarafı size dönük olacak şekilde) ve 5 dakikalığına
inkubasyona bırakın. Yukarıda açıklandığı gibi
karıştırın. **
B sırasındaki diğer boşluğu kapatan folyoyu delmek
için cımbızı kullanın. Fazla sıvıyı dökün ve tarağı 2
dakika için boşluğa yerleştirin. Yukarıda açıklandığı
gibi karıştırın.**
C sırasındaki diğer boşluğu kapatan folyoyu delmek
için cımbızı kullanın. Fazla sıvıyı dökün ve tarağı 5
dakika için boşluğa yerleştirin. Yukarıda açıklandığı
gibi karıştırın.**
D sırasındakidiğer boşluğu kapatan folyoyu delmek
için cımbızı kullanın. Fazla sıvıyı dökün ve tarağı 2
dakika için boşluğa yerleştirin. Yukarıda açıklandığı
gibi karıştırın.**
E sırasındaki diğer boşluğu kapatan folyoyu delmek
için cımbızı kullanın. Fazla sıvıyı dökün ve tarağı 2
dakika için boşluğa yerleştirin. Yukarıda açıklandığı
gibi karıştırın.**
F sırasındaki folyoyu delmek için cımbızı kullanın.
Fazla sıvıyı dökün ve tarağı 5 dakika için boşluğa
yerleştirin. Yukarıda açıklandığı gibi karıştırın.**
F satırında renk gelişimi tamamlandıktan sonra,
tarağı renkleri sabitlemek için 2 dakika için tekrar E
satırına yerleştirin. Sonra, tarağı çıkarın ve sonuçları
okumadan önce 5 dakikalığına kurumaya bırakın.
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VIII. IgG ANTİKOR SONUÇLARININ OKUNMASI VE YORUMLANMASI
En üstteki nokta Pozitif Referans’tır ve belirgin bir mor-gri rengindedir. Bu, V.N. testinde 1:16 değerinde,
anti ICH antikorları; H.I. testinde 1:80 titresindeki anti CPV antikorları veya V.N. testinde 1:32 değerine eşit anti
FCN antikorları tarafından oluşan pozitif tepkiyle aynı renk tonundadır. CombScale kullanırken, bu nokta S3 (Bkz.
Blm. IX) olarak alınmalıdır.
■
Taraktaki orta üst nokta, numunedeki ICH IgG antikorlarının sonuçlarını verir.
■
Taraktaki orta alt nokta, numunedeki CPV IgG antikorlarının sonuçlarını verir.
■
Taraktaki en alt nokta, numunedeki CDV IgG antikorlarının sonuçlarını verir.
■
ICH, CPV ve CDV test noktalarının renk tonlarını Pozitif Referans noktası ile karşılaştırın (ayrı ayrı).
■
Referans noktasıyla eşit tonda veya daha koyu bir renk pozitif tepki olarak değerlendirilir.
■
S2 ile eşleşen renk tonu zayıf pozitif sonuç olarak görülür.
■
S1 tonunun mat veya daha soluk olması negatif sonuç olduğunu gösterir.
■
Açık mavi tonundaki bir test noktası geçersiz bir testi ifade eder. Daha fazla bilgi almak için Biogal ile
iletişime geçin.
■
Antikor ölçümlerini değerlendirmek için kit ile birlikte verilen CombScale aracını kullanın (Bkz.Bölüm IX).
■
Kuruyan tarak kayıt amacıyla saklanılabilir.
■

IX.

COMBSCALE (Tarak Ölçüsü) ile Sonuçların Okunması

Pozitif Referans rengi S3'e kalibre edildiğinde, CombScale S değeri, renk tonuna karşılık gelen sarı pencerede
görünen sayıdır.

Tarak tamamen kuruduğunda, kitle birlikte verilen kalibre
renkli CombScale ile hizalayın.
CombScale üzerinde Pozitif Referans noktası (üst nokta) ile en
iyi șekilde eșleșen mor-gri tonunu bulun. Sarı cetveli,
bulduğunuz rengin üzerindeki pencerede C+ ișareti
görününceye kadar kaydırın.
Cetveli tüm okuma așamasında bu konumda tutun. Bu așama,
test noktalarının karșılaștırılmasını sağlayan eșik noktası; C+’
yı S3’e kalibre eder.

Cetveli tutarken, CombScale üzerinde istenen test sonucuyla
en iyi șekilde eșleșen mor-gri tonunu bulun. Yukarıdaki
pencerede görülen sayı CombScale ölçüsüdür (S0-S6). Bu
testi, her test noktası için ayrı ayrı değerlendirin.

Sonuçları okumanın diğer bir yolu ise CombScan’dir. Bu, bilgisayar ve TWAIN uyumlu tarayıcı ile çalıșan bir
yazılım programıdır. Tarak, tarayıcının üzerine yerleștirildiğinde, program renk sonuçlarını numerik değerlere
dönüștürür. CombScan, laboratuarların ImmunoComb sonuçlarının okunması ve verinin saklanması konusunda
yardım sağlar, talep halinde ücretsiz olarak tedarik edilmektedir.
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X.

GELİŞİMİNİ TAMAMLAMIŞ TARAK ÖRNEĞİ

Diş No.

Infect. Hepatitis
V.Sonucu

Parvovirus
Sonucu

1

S0

Negatif

≥S5

2

S4

Pozitif

S0

3

≥S5

Yüksek Pozitif

≥S5

4
5
6

S0
≥S3
S0

Negatif
Pozitif
Negatif

S0
S0
S2

7*

S2

Zayıf Pozitif

≥S5

8**
9***
10

<S1

11
12****

≥S3
≥S3

Yüksek
Pozitif
Negatif

<S1

Negatif

S6
≥S5
S0
S2
S4
S0

Negatif

Geçersiz

Yüksek
Pozitif
Negatif
Negatif
Zayıf
Pozitif
Yüksek
Pozitif
Geçersiz

Yüksek
Pozitif
Yüksek
Pozitif
Negatif
Zayıf Pozitif
Pozitif

Geçersiz
Negatif

Geçersiz
Negatif

Pozitif
Pozitif

S0
≥S3
≥S3

Açıklamalar:
*
Hastalık șüphesinin bulunması halinde geçersizdir.
**
Pozitif Referans Mevcut Değil. Tekrar test edin
***
Yüksek arka plan. Tekrar test edin.
**** Pozitif sonuçların bulunduğu yüksek arka plan.
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Distemper V.
Sonucu

Pozitif
Pozitif

Geçersiz

≥S5
≥S3
≥S3

Geçersiz
Yüksek
Pozitif
Pozitif
Pozitif
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XI.

DEPOLAMA VE TAŞIMA

I.
II.
III.

Kiti normal soğutucuda saklayın (2° - 8°C). Kiti dondurmayın.
Farklı kitlere ait veya aynı kitin farklı bölümlerine ait reaktifleri karıştırmayın.
ImmunoComb aktive edilmemiş biyolojik materyaller içerir. Kit, kabul edilmiş arıtma koşullarına uygun
bir şekilde taşınmalı ve imha edilmelidir.

XII.

KİT İÇERİĞİ

Components
A. ImmunoComb
kartı
(alüminyum folyo)
B. Geliştirme plakası
C. Tek kullanımlık cımbızlar
D. Kalibre Edilmiş CombScale
E. 12 adet kapiler tüp ve
pistondan oluşan ünite
Kullanma Kılavuzu

12 Test Kit
(50CVV101)

120 Test Kit
(50CVV110)

1

10

1
1
1
1
1

10
1
1
Talep üzerine
satın alınabilir.
1
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Daha fazla bilgi ve yardım almak için Iütfen Türkiye distribütörünüzle (MediCare) veya Biogal Galed
Labs ile iletişime geçiniz.
BIOGAL Galed Labs
E-posta: info@biogal.co.il
Telefon: + 972-4-9898605
Faks: + 972-4-9898690.

MediCare Sağlık Hizmetleri
E-posta: info@medicareint.com
Telefon: + 90 (533) 433 8214

Sayfa 7

