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 IGG נוגדני פותחה לקביעת הריכוז של®   FASSISI של BOVINE IGG בדיקת 

עגל הבדגימות דם מצביע על מצב בריאות  IGG של עגלים. ריכוז דם בדגימות

 של בעל החיים.העתידית ולערך העתידי  ליצרנותונותן אינדיקציה ראשונה 

 

BOVINE IGG 

הנוגדנים האמהיים, נוגדני מאבד את יכולת ספיגת העגל  ההמלטה,שעות אחרי  24-48במהלך 

ולוסטרום הם מתן הקולוסטרום, מרגע הלידה, ואיכות הקתקופת  .אפיתל המעי מתאי  IgGה 

בסרום הוא   IgG הריכוז  כאשרבאופן כללי, ניתן להניח כי  .עגלל IgGספקת אבגורמים מהותיים 

> 12 mg/ml2    15 <או אף mg/ml2  נוגדני עברה פסיבית מוצלחת שלתרחשה ההאזי IgG 

כשל חלקי של ניתן להניח כי היה  mg/ml25-15בטווח של . כאשר הריכוז הוא אל העגל היילוד

 על כשל מוחלט של העברת מצביע mg / ml2 5> בעוד ריכוז שהוא .חיסונית פאסיביתהעברה 

חיסונית הגנה ההאת חיה לכדי לספק  םצעדים מיידיזה, יש לנקוט כבמקרה  .פסיבית נוגדנים

 .להגן עליה מפני זיהומים אפשרייםו נאותהה
 

 תהליך הבדיקההסבר 

 נגד נוגדני בבדיקה,. competitive immunoassay בדיקת הינה Fassisi ® Bovine IgG בדיקת 

IgG   תחרים עם נוגדני מIgG, באזור קו הבדיקה.  ש אתרי הקשירה עגל, עלדגימת דם של מ 

 

 ה  ריכוז כאשר נחסמים , אם בכלל,, מעט מאוד אתרי קישורתתחרותיהאינטראקציה הבגלל 

IgG כההקו הבדיקה  יראהת פסיבית, ינןסיהעברה חב כשל כאשר יש דגימת הדם.נמוך ב 

שהוא קו C   קו לעוצמתיותר או שווה  החזק ברור . עוצמת צבע קו הבדיקה יכולה להיותו

  הבקרה.

 ני הנגד נוגדו, אתרי הקשירה נוגדני הדם חוסמים אתדגימת הדם, ב IgG אם קיים ריכוז גבוה של

IgG  ה חיסונית מספקתמציין העברבו, לא נראה קוו,  . מצב זהקו הבדיקה להקשר אל יוכלולא . 

 

קו ל להקשר, הנוגדן יכול בקושי שאינו מספק, באופן העברה חיסונית פסיבית אם התרחשה

 . C קומיותר  חלש, יראה באופן חלשקו הבדיקה ו ,באזור הבדיקה

 

  דגימת הדם.ב IgG לריכוזהפוך קו הבדיקה יכולה להתפרש ביחס  צבעלסיכום, עוצמת 

 

 

 

 לוחית הבדיקה 

 מאחורי מכסה  תרצועת הבדיקה נמצא

 בצידובאר הדגימה נמצאת פלסטיק.  

 של הציור. יימינה 

במרכז   רצועת ההגבה ממוקמת 

שם מופיעות  לוחית הבדיקה

הוא   Tתוצאות הבדיקה. קן ה 

הוא קו   Cן, קו המבחקו 

 הבקרה

  

 

 

 אחסון 

    30°C -2° שלחדר ת וטמפרטורטווח ב יש לאחסן את הערכה

 רכיבי הערכה
 

 

 

 

  

 

 
 

 יישום הבדיקה וקריאת תוצאה

 דוגמאות סרום או דם מלא של עגלים.  פותחה בעיקר לניתוח של  הבדיקה

 

. משמעות ברור  (T) בדיקהקו יראה , mg / ml 2 5>בדגימה   IgG כאשר ריכוז ה  :קריאה

, אשר מצביע על כישלון מוחלט של בדגימה IgG של  ריכוז לא מספיקנמצא הדבר היא כי 

 .מעבר נוגדנים פאסיבי

. 
 

 ספרות
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. 

 

 

  םביצועים אנליטי

 רגישות וספציפיות של הבדיקה

Teststudy 2014 (in partnership with University of Goettingen) 

 

Teststudy 2014 ((ID Ringbox IgG) 

 

 

 

 

 

 איסוף הדגימה
 

 דם וורידי מלא

לשם קבלת תוצאת בדיקה תקינה, יש להשתמש בדגימה קח דגימת דם מהעגל. 

יש לבצע הבדיקה מהר ככל הניתן. יש טרייה ככל הניתן בשימוש בדם מלא. 

יש לבצע הבדיקה בטמפ'  לנער היטב את דוגמת הדם לפני ביצוע הבדיקה.

 .(15-30OCהחדר )

 

 

 (supernatant) , פלסמה, תרחיףדגימת סרום

 קח דגימת דם מהעגל והפק סרום.  

לצורך הפקת תרחיף, יש לתת לדם לעמוד למשך זמן קצר כך שיתקבל משקע 

 וף באמצעות הפיפטה.סומעליו תרחיף הניתן לאי

 EDTAניתן לבצע הבדיקה בדגימה המכילה 

 מומלץ לבצע את הבדיקההימוש בדם מלא עשוי להוביל לרגישות נמוכה לכן 

 מסרום, פלסמה או תרחיף.

 

 

 

 הליך ביצוע הבדיקה

 .חומר הדגימהבהליך הבדיקה תלוי  
 

 Fassisi® Bovine IgG ספציפיות רגישות

97,7 % 92,4 % Bovine IgG 

 Fassisi® Bovine IgG ספציפיות רגישות

99,9 % 93,2 % Bovine IgG 

הדגימבאר ה  
 הנחת דוגמת הדיקה

 רצועת ההגבה
 תוצאות הבדיקה

 נא לשים לב

 מיועד להערכתIgG בדם או סרום של עגלים בלבד 

יש להמנע ממגע עם העור, העניים והבגדים 

השתמש בלוחית בדיקה חדשה לכל דגימה 

לשימוש חד פעמי בלבד 

השתמש רק ברכיבים המקוריים המצויים בערכה 

 פתיחת האריזה של הלוחית דקות מרגע 60לכל היותר השתמש בלוחית הבדיקה 

 יש לבצע הבדיקה כאשר לוחית הבדיקה נמצאת במצב אופקי על גבי משטח ישר 

 שים לב לכמות החומר הנדרש. מספר טיפות נמוך מידי עשוי להוביל לתוצאה

 שגויה

 הבדיקה אינן קבילות לאחר הזמן שהוקצב לקריאתן.תוצאות 

 אין להשתמש בערכה לאחר פקיעת מועד התפוגה 

.אין להשתמש בלוחית בדיקה שאריזתה פגועה 

 בתום ביצוע הבדיקה, יש להיפטר מכל החומרים המזוהמים כראוי ולחטא את אזור

 העבודה בו בוצעה הבדיקה.
 

 לוחיות בדיקה 5

 פיפטות 5

 מ"ל נוזל הגבה 2.5בקבוקון נוזל הגבה המכיל  1

 דף הדרכה 1
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 (SUPERNATANT, פלסמה ותרחיף )רוםס  דגימת
 

 ח דגימת דם מהעגל והפק סרוםק (1

 פתח את האריזה. הוצא פיפטה ולוחית בדיקה (2

 את לוחית הבדיקה על משטח נקי וישרהנח  (3

 אסוף דגימת סרום באמצעות הפיפטה (4
 

 

 

לתוך  טיפת סרום אחתטפטף   (5

הבאר שבלוחית הבדיקה. 

המתן עד שחומר הבדיקה 

  נספג כליל.

 

 

 

 

 

 

     נוזל ההגבהפתח את בקבוק  (6

של נוזל ההגבה לתוך הבאר  טיפות 3וטפטף 

  שבלוחית הבדיקה

 

 

 אויר יש להסירן באמצעות הפיפטה.אם מופיעות בועות 

שניות הנוזלים לא נעים במעלה רצועת הבדיקה, יש להוסיף  60אם לאחר 

 טיפה נוספת של נוזל הגבה לבאר הבדיקה

 

 

הנח ללוחית לעמוד וקרא את  (7

 .דקות 10התוצאות לאחר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דגימת דם מלא
 

 

 ח דגימת דם מהעגל ק (1

 . פתח את בקבוק נוזל ההגבהולוחית בדיקהפתח את האריזה. הוצא פיפטה  (2

 הנח את לוחית הבדיקה על משטח נקי וישר (3

 אסוף דגימת דם באמצעות הפיפטה (4

 

 

לתוך  דם מלא אחת טיפתטפטף  (5

הבאר שבלוחית הבדיקה. המתן 

דקה עד שחומר הבדיקה נספג 

 כליל.

 

 

 

 

 

 

לתוך  נוזל הגבה טיפות 2הוסף  (6

  הבאר שבלוחית הבדיקה

 

 

 

 

 

 

 

הנח ללוחית לעמוד וקרא את  (7

 .דקות 10התוצאות לאחר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוצאות הבדיקה
 

 

. דקות לאחר שהנוזל התפשט ברצועת הבדיקה 10יש לקרוא את תוצאות הבדיקה שים לב: 

 .להיות מוטעותאם תוצאות הבדיקה יקראו מאוחר יותר, התוצאות עשויות 

 

 אי הופעת קוו בדיקה
 

 הנוגדנים הפסיביתהוא גבוה. העברת דגימה ב IgG הריכוז . (T)  קו בדיקה ברור לא מופיע

 קבילה.דק או חלש מציין תוצאת בדיקה  בקרה  ( מוצג. גם קוC. רק קו הבקרה )תה מוצלחתהי
 

 

 

 

 

 

 

 

 ופעת קו בדיקהה
נראה כמו קו הבקרה  קו הבדיקהבאזור קו הבדיקה. אם  מוצג (T) קו הבדיקה

(C) ריכוזהדבר מעיד על כשלון בהעברת חיסונים פאסיביתחזק יותר  או . IgG 

 (.    2מ"ג / מ"ל 5> נמוך מאוד ) דגימהב

 

המשמעות  (C)קו הבקרה מאו חלש יותר  ( בהיר (Tבדיקהאם יופיע קו 

 .נכשלה בחלקה היא שההעברת החיסונים הפסיבית

 

 :תוצאה לא קבילה
הבדיקה, תוצאת הבדיקה אינה קבילה. אם הנוזל לא התפשט במעלה רצועת 

 כנראה שלא הוזרם מספיק נוזל. יש לחזור על ביצוע הבדיקה.
 

 

 

 

 :אזהרה

. היצרן אינו נושא אחריות המלאה בעת השימוש במוצר זהנושא ב הרוכש

 .באחריות כלשהי בגין נזק עקיף, ספציפי או נזק עוקב הנובעת מהשימוש במוצר

  
 

 

 

 

2x 


