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Чувствителност и специфичност
Анаплазма и Ерлихия са вътреклетъчни бактерии, които се пренасят от вектори (кърлежи), D. immitis и Лайшманиозата при кучето се предават от кръвосмучещи комари. 

D. immitis (CHW): Инфекцията с D. immitis може да доведе до тежко и фатално заболяване при кучета. Възрастните сърдечни червеи могат да оцелеят 5-7 години при кучета. 
Антигенният тест се използва за откриване на циркулиращ D. immitis антигени в кръвта; откриват се възрастни женски червеи.

A. phagocytophilum: В Европа инфекции с A. phagocytophilum и A. platys се срещат при кучета. За откриването, върху тест лентата се прилага смес от антиген A. phagocytophilum 
от синтетични пептиди на имунодоминиращия р44 повърхностен протеин. Използването на високоспецифични и пречистени синтетични пептиди дава възможност за 
кръстосана реактивност с други тясно свързани патогени, по-специално с A. platys. За диагностични цели е важно да се отбележи, че някои проучвания показват, 
че щамовете A. phagocytophilum са по-вирулентни в САЩ, отколкото щамовете, циркулиращи в Германия. По този начин симптоматичната инфекция при европейските 
пациенти изглежда по-рядка и не толкова тежка, колкото в Северна Америка. Следователно клиничното изследване на пациенти с положително откриване на антитела е от 
голямо значение.

Ерлихиоза: Кучетата, заразени с Ерлихия, развиват кучешка моноцитна ерлихиоза. Появата на инфекции е свързана с разпространението на вектора R. sanguineus. 
За диагностициране на инфекции от Ерлихия, на разположение е комбинация от анамнеза, оценка на възможно заразяване с кърлежи, оценка на клиничните симптоми, 
серология и / или PCR. Серологично антителата могат да бъдат открити с CanVecto 4, като се използват специфични антигени на E. canis. Като общо правило, 
сероконверсията може да се проведе една до четири седмици след експозицията, така че остро заразените кучета все още могат да бъдат серологично отрицателни. 
В ендемичната област положителните резултати от антитела могат да бъдат резултат от предишна инфекция и не е задължително да показват остра инфекция.

Лайшманиоза: В Европа лайшманиозата при кучето се причинява от Leishmania infantum. Антителата се откриват от специфичен антиген и могат да се използват 
при болни кучета около шест до осем седмици след първоначалната инфекция.

Моля, обърнете внимание преди употреба:

- Използвайте нова тестова касета за всеки отделен тест.
- Само за еднократна употреба.
- Само за ветеринарна употреба.
- Използвайте само оригиналните тестови компоненти, предоставени 
в комплекта Fassisi.
- Използвайте тестовата касета в рамките на 60 минути след отваряне 
на торбичката.
- Касетата за изпитване трябва да е в хоризонтално положение върху 
гладка повърхност, докато се извършва изпитването.
- Обърнете внимание на необходимото количество пробен материал. 
Неправилен брой капки или твърде малки капки могат да доведат до 
фалшиви резултати.
- Считайте резултатите от теста за невалидни след определеното 
време за отчитане.
- Не използвайте теста след изтичане на срока на годност, 
отпечатан върху опаковката.
- Изхвърлете всички замърсени материали правилно. 
Дезинфекцирайте работната зона след изпълнението на теста.

Съхранение на тестовия комплект
Тестовият комплект Fassisi може да се съхранява между 15°-30 °C.

Компоненти на тестовия комплект

реакционно 
поле 

тестова касета
(5 / 10)

ямка за 
пробата

Пипета
(5 / 10)

Бутилка на 
реагента

(1 / 2)

Реагент
(4,6 ml)

Производител:
Fassisi GmbH
Marie-Curie-Straße 7 37079 Goettingen, Germany

Дистрибутор:
ВЕТ ПРО КОМЕРС ООД (VEPCO)
гр. Пловдив, ул.”Димитър Ризов” №1, България
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Процедура на тестуване

Проби от серум и плазма Проби от цяла кръв

Чувствителност Специфичност
Обща ефективност 

на теста

Dirofilaria Ag

Anaplasma Ab

E. canis Ab

Leishmania Ab

94,12 %

93,62 %

92,50 %

95,24 %

99,99 %

97,56 %

96,67 %

99,99 %

96,36 %

95,45 %

94,29 %

96,12 %

Тестова оценка
Резултатите от теста могат да бъдат отчетени 
след 10 минути.

Положителен
резултат

(CHW antigens)

Отрицателен
резултат

(Anaplasma, E. canis and
Leishmania antibodies)

Положителен резултат от теста:
Ако резултатът от теста е положителен, на тест лентата в 
реакционното поле на тестовата касета ще се появят две 
червени линии. Горната линия (контролната линия) 
потвърждава правилната работа на теста; долната линия 
(тестова линия) показва положителен резултат от теста.
Слабата тестова линия също трябва да се счита за 
положително откриване на антиген / антитела.

Забележка: Самото положително откриване на антитела не е 
категорично, но е показателно в комбинация със съответен 
предварителен доклад.

Отрицателен резултат от теста:
Ако се вижда само червена линия в горната зона на 
реакционното поле (контролната линия), но не се вижда 
нито една червена черта  в долната (тестова линия), това 
означава, че не са открити антигени / антитела.

Невалиден резултат от теста:
Ако след провеждането на теста не се появи контролна линия, 
тестът е невалиден.
Резултатите от теста могат да бъдат прочетени след 10 минути.

Забележка: C-линията не е референтна линия и може да има 
различна интензивност на на оцветяване от T-линията.

Fassisi® CanVecto 4 - Инструкция за употреба
Откриване на антигени на Dirofilaria immitis (CHW) и антитела на Anaplasma, Ehrlichia canis и Leishmania

Проучване 2019/2020
Dirofilaria: ELISA; Anaplasma, Ehrlichia and Leishmania: IFAT and ELISA

Избор на материал за проба и процедура за изпитване:

Серум и плазма Цяла кръв

Препоръчителният материал за пробата е прясно събран серум или 
плазма, за да се постигне най-висока чувствителност на откриване.

Разделете серума или плазмата от цяла кръв възможно най-бързо, 
пробата трябва да бъде бистра и нехемолизирана.

Цяла кръвна проба трябва да се използва възможно най-бързо. 
Може да се използват и хепарин и EDTA. Хемолизирани проби 
не трябва да се използват за тестване.

Забележка: Използването на проби от цяла кръв има по-ниска 
чувствителност на откриване. В случай на отрицателен резултат от 
теста с цяла кръв, тестът трябва да се повтори със серумна или 
плазмена проба.

С пипетата вземете серумната или плазмена проба.

Внимателно поставете една (1) капка (30 μl) от пробен материал 
във всяка от четирите ямки за проби от касетата за тестване.

Добавете две (2) капки от реактива от бутилката с реагента в 
четирите ямки за проби. 
Уверете се, че няма образувани въздушни мехурчета.

Вземете материала за пробата с пипетата.

Внимателно поставете една (1) капка (30 μl) от пробен материал
във всяка от четирите ямки за проби от касетата за тестване. 
Капката трябва да се абсорбира напълно.

Добавете две (2) капки от реактива от бутилката с реагента в 
четирите ямки за пробите.

Течността започва да тече по тест лентата след кратко време (<60 секунди). 
Ако течността не изтича по тест-лентите след 60 секунди, добавете допълнителна капка реагент в ямката за пробата и / или натиснете с 
върха на пипетата в ямката за пробата, за да активирате повторно теста.

Серология: Серологичните резултати трябва винаги да се тълкуват в комбинация с клинични резултати. 
Отрицателните серумни резултати не изключват инфекция, тъй като серонегативните резултати могат да бъдат получени на всеки етап 
от инфекцията. Положителните серумни резултати в ендемични области може да се дължат на предишна инфекция.

Забележка: С помощта на откриването на антитела, 
диагнозата на заболяването може да бъде поставена 
само с участието на клинични изследвания.

Забележка: Производството на антитела започва няколко седмици след 
инфекция. По време на ранния стадий на инфекция често не се откриват 
антитела. Това може да доведе до фалшиво отрицателни резултати в острия 
стадий на инфекция, така че остро заразените животни все още могат да 
бъдат серологично отрицателни.


