
AVITEX IM Ref OD103 OD053 
Latekso serologinis tyrimas infekcinei mononukleozei (IM)  
nustatyti. Laikykite 2–8 °C temperatūroje. NEUŽŠALDYKITE. 
Skirta naudoti tik in vitro diagnostikai. 
 

SUPAŽINDINIMAS IR PASKIRTIS 
 

AVITEX IM greitas latekso agliutinacijos testas, skirtas 
naudoti su žmogaus serumu arba EDTA plazma 
nustatant ir atliekant pusiau kiekybinį heterofilinių 
antikūnų, susijusių su infekcine mononukleoze (IM), 
matavimą. Infekcinė mononukleozė apima 
retikuloendotelinį audinį ir yra manoma, kad ją sukelia 
„Epstein Barr“ (EB) virusas. Paul ir Bunnell atskleidė, 
kad IM antikūnai sulimpa su avių ir arklių eritrocitais. 
Davidsohn naudojo pakeistą procedūrą pristatydamas 
diferencinės absorbcijos veiksmus, kad pašalintų 
Forssman padarytą painiavą ir serumo ligos antikūnus. 
Davidsohn testo procedūra yra priimta kaip klasikinis 
pamatinis metodas nustatant IM. Absorbcijos 
procedūras išstūmė AVITEX IM testas. 
Skirta tik profesionaliam naudojimui. 
 

TESTO PRINCIPAS 
 

AVITEX IM latekso skaidrių agliutinacijos testas yra 
pagrįstas pacientų IM antikūnų ir latekso reagento, 
įjautrinto galvijų eritrocitų mononukleozės antigenu, 
reakcija. Kai latekso reagentas sumaišomas su 
pacientų serumu arba EDTA plazma, kurioje yra 
heterofilinių antikūnų, aiškiai agliutinacija yra pastebima 
per 2 minutes. 
 

Šis testas kalibruotas pagal vidinius standartus, nes 
tokio testo tarptautinio standarto nėra. 
 

TURINYS 
 

                                                            Ref            Ref 

                                                         OD103        OD053 
 
 
 
 

LATEX  

Polistireno latekso dalelių (apytiksl. 0,3 %), padengtų 
galvijų eritrocitų mononukleozė antigenu, sulaikymas. 
Darbinis tvirtumas. 
 

CONTROL +                   0.5ml        0.5ml             

Teigiama kontrolė. Serume yra IM antikūnų. 
Darbinis tvirtumas. 
 

CONTROL –                   0.5ml         0.5ml             

Neigiama kontrolė. Serume nėra IM antikūnų. 
Darbinis tvirtumas. 
MAIŠYTUVAI                                          50            100 
PLASTIKINĖ TESTO PLOKŠTELĖ         1                1        
INSTRUKCIJOS LANKSTINUKAS          1                1         
 

REIKALINGA, TAČIAU NEPATEIKTA MEDŽIAGA 
 

Mikropipetės galinčios dozuoti 50 µl.  
Izotoninis fiziologinis tirpalas (0,9 % NaCl). 
 

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
 

AVITEX IM reagentų sudėtyje yra žmogaus kilmės 
medžiagų, kurios buvo ištirtos naudojant patvirtintą 
procedūrą vieno donoro lygiu, ir buvo patvirtinta, kad 
jos neturi HCV, ŽIV I ir ŽIV II antikūnų ir HBsAg. 
Kadangi joks tyrimas negali visiškai užtikrinti, kad 
žmogaus kilmės produktai neperduos užkrečiamų ligų, 
rekomenduojama naudojimo ir šalinimo metu su šios 
medžiagos reagentais elgtis atsargiai ir dėmesingai. 
Naudojant ir šalinant su visais reagentais reikia elgtis 
kaip su potencialiai biologiškai pavojingais. Negalima 
nuryti. 
 

AVITEX IM reagentuose nėra jokių pavojingų 
medžiagų, kaip apibrėžta galiojančiuose JK Chemikalų 
(Informacija apie pavojus ir tiekimo pakuotes) 
reglamentuose, tačiau naudojant ir šalinant su visais 
reagentais reikia elgtis kaip su potencialiai biologiškai 
pavojingais. Galutinis šalinimas turi atitikti vietos 
įstatymus. 
 

AVITEX IM reagentų sudėtyje 0,095 % natrio azido, 
kuris veikia kaip konservantas ir kuris gali būti 
nuodingas prarijus. Natrio azidas gali reaguoti su švino 
ir vario vandentiekio sistema. Šios reakcijos metu 
susidaro labai sprogios druskos. Šalindami praplaukite 
dideliu kiekiu vandens. 

LAIKYMAS 
 

Reagentai turi būti laikomi 2 °C – 8 °C temperatūroje. 
 

Rinkinys atitinka specifikacijas iki nurodyto galiojimo 
termino pabaigos. Galiojimo laikas skaičiuojamas nuo 
produkto pagaminimo ir yra nurodomas ant rinkinio ir 
komponentų. Galiojimo laikas yra paskutinė mėnesio 
diena, nurodyta ant buteliuko ir rinkinio etiketės. 
Nenaudokite reagentų tinkamumo laikui pasibaigus. 
 

Reagentus reikia saugoti nuo aukštos temperatūros. 
Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių. 
 

NEUŽŠALDYKITE REAGENTŲ, nes tai sukels 
nepataisomos žalos. 
 

MĖGINIŲ PAĖMIMAS IR PARUOŠIMAS 
 

Serumas.  
Paimkite veninio kraujo mėginį iš paciento ir leiskite 
susidaryti krešuliui ir jį paimkite. Centrifūguokite 
sukrešėjusio kraujo mėginį ir paimkite skaidraus 
serumo. Reikia naudoti šviežio serumo mėginius. 
 

Plazma. 
Paimkite veninio kraujo mėginį iš paciento ir įdėkite jį į 
EDTA plazmos surinkimo buteliuką. Centrifūguokite 
mėginį ir paimkite skaidrios plazmos. Reikia naudoti 
šviežios EDTA plazmos mėginius. 
 

Tyrimams nenaudokite hemolizuoto, užteršto arba 
lipemiško serumo ar plazmos, nes tai gali turėti 
neigiamos įtakos rezultatams. 
 

Prieš tyrimą serumą galima laikyti 48 val. 2 °C – 8 °C 
temperatūroje. Jei reikia laikyti ilgiau, laikykite 20 °C 
temperatūroje 1 metus. Atšildytus mėginius prieš tyrimą 
reikia sumaišyti. 
 

Negalima pakartotinai užšaldyti ir atšildyti mėginių, nes 
gausite klaidingus tyrimo rezultatus. 
 

NESKIESKITE TIRIAMOJO MĖGINIO PRIEŠ 
ATLIKDAMI KOKYBINĮ TYRIMĄ. 
 

REAGENTO PARUOŠIMAS 
 

Visi reagentai turi būti kambario temperatūros (20–25 
°C) ir švelniai sumaišomi prieš naudojimą. Sumaišykite 
taip, kad nesusidarytų putų. 
 

Prieš naudojimą skaidrią tyrimo plokštelę reikia 
kruopščiai nuvalyti, valymo priemonės arba ankstesnio 
mėginio likučiai galite paveikti rezultatą. 
Rekomenduojama valymo procedūra: 

1. Panaudotas korteles reikia nedelsiant 
panardinti į dezinfekavimo tirpalą. 
Vadovaukitės dezinfekavimo priemonės 
gamintojo nurodymais.  

2. Reakcijos apskritimus reikia fiziškai trinti 
neabrazyvine medžiaga, kad būtų nuvalytos 
galimai prilipusios dalelės.  

3. Kruopščiai praskalaukite švariame vandenyje. 
4. Leiskite reakcijos kortelės nudžiūti.  
5. Apipurškite korteles 70 % alkoholio tirpalu.  
6. Prieš pakartotinį naudojimą leiskite alkoholiui 

išgaruoti. 
 

NAUDOJIMO APRIBOJIMAS 
 

Šiam tyrimui negalima naudoti kitų mėginių, nei serumo 
ar EDTA. 
 

Šiam produktui nenumatytas joks pakartotinio 
naudojimo protokolas. 
 

Kai rezultatas yra žemas arba įtariamas teigiamas 
rezultatas, tyrimą reikia pakartoti. Diagnozė neturi būti 
nustatoma vien remiantis vieno klinikinio tyrimo 
išvadomis. Aiškinant tyrimo rezultatus, primygtinai 
rekomenduojama atsižvelgti į visus klinikinius 
duomenis.
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Dėl galimo prozono efekto agliutinacijos intensyvumas atliekant atrankos tyrimą 
neparodo IM heterofilinių antikūnų titro.  
Pranešta apie klaidingus neigiamus rezultatus. Kai kurie iš jų reiškia IM atvejus, kai 
atliekant IM heterofilinių antikūnų tyrimą nuolatos gaunamas neigiamas serumo 
rezultatas. Tačiau buvo įrodyta, kad kai kurie klaidingi neigiami rezultatai gauti dėl 
pavėluoto MP heterofilinių antikūnų atsako. 
 
Įrodyta, kad IM heterofilinių antikūnų titrai kai kuriais atvejais po klinikinių simptomų 
išnykimo išlieka kelis mėnesius ar metus..   
 
Priešingai nustatyta IM heterofilinių antikūnų atveju – jie aptikti iki klinikinių požymių 
atsiradimo. Dėl to būtina atsargiai aiškinti tyrimo rezultatus. Pacientai, kurių serumo 
ligos lygis labai aukštas, heterofiliniai antikūnai gali klaidingai reaguoti ir nurodyti 
teigiamą IM heterofilinį rezultatą. 
Tačiau paprastai su šiais pacientais susiduriama šalyse, kuriose profilaktiškai 
naudojamas arklių serumas.  
IM heterofiliniai antikūnai buvo siejami su keliomis kitomis nei IM ligomis. Jos apima 
leukemiją, Burkito limfomą, kasos karcinomą, virusinį hepatitą, CMV infekcijas ir kt. 
Šiais atvejais sunku paneigti lydinčių ligų galimybę. 
 

TYRIMO PROCEDŪRA 
 
Kokybinis metodas 

1. Leiskite rinkinio reagentams ir paciento serumui atšilti iki kambario 
temperatūros. 

2. Užlašinkite vieną lašą (50 µl) paciento serumo ant plokštelės tyrimo 
apskritimo. 

3. Pakratykite latekso reagentą. Tuomet, naudodami pateiktą lašintuvą, 
užlašinkite vieną suspensijos lašą ant tyrimo apskritimo.  

4. Sumaišykite lašus vienkartiniu maišytuvu taip, kad mišinys padengtų 
visą tyrimo apskritimą. 

5. Švelniai ir tolygiai pakratykite ir pasukite tyrimo plokštelę 2 min., 
patikrindami, kaip tyrimo plokštelėje vyksta agliutinacija. 

 
Pusiau kiekybinis metodas 

1. Naudodami izotoninį fiziologinį tirpalą, paruoškite serijinius pacientų 
serumo skiedinius (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 ir t. t.). 

2. Užlašinkite vieną lašą (50 µl) kiekvieno serumo skiedinio ant 
plokštelės tyrimo apskritimo. 

3. Pakratykite latekso reagentą. Tuomet, naudodami pateiktą lašintuvą, 
užlašinkite vieną suspensijos lašą ant tyrimo apskritimo. 

4. Sumaišykite lašus vienkartiniu maišytuvu taip, kad mišinys padengtų 
visą tyrimo apskritimą. 

5. Švelniai ir tolygiai pakratykite ir pasukite tyrimo plokštelę 2 min., 
patikrindami, kaip tyrimo plokštelėje vyksta agliutinacija. 
 

REZULTATAI IR AIŠKINIMAS 
 
2 minutes nagrinėkite tyrimo plokštelę  ryškioje šviesoje. Reikėtų palyginti kontrolines 
arba žinomo lygio vertes atliekant kiekvieną tyrimą. Neigiama rinkinio kontrolinė vertė 
turėtų nurodyti neigiamą rezultatą po 2 minučių. Teigiama rinkinio kontrolinė vertė 
turėtų nurodyti teigiamą ¼ +/- 1 dvigubo atskiedimo titro rezultatą po 2 minučių. Jei 
kontroliniai lygiai arba žinomi naudotojo mėginiai nenurodo lauktų rezultatų, tyrimo 
rezultatus reikia laikyti negaliojančiais.  
Kokybinis metodas  
Teigiamą rezultatą nurodo akivaizdus latekso agliutinacijos modelis skaidriame 
tirpale. Neigiamą rezultatą nurodo latekso suspensijos nepakitimas tyrimo plokštelėje 
 
AVITEX IM jautrumas nustatomas taip, kad teigiamos reakcijos pasireikštų naudojant 
mėginius, kuriuose yra jūros kiaulyčių inkstų absorbuojamų Davidsohn nurodytų avių 
ląstelių 1/28 titrų. Jūros kiaulyčių inkstų absorbuojamus Davidsohn nurodytus avių 
ląstelių titrus galima apytiksliai apskaičiuoti padauginus AVITEX IM titrą iš 28. 
 
 

Pastebimi MP heterofilinių antikūnų lygiai paprastai pamatomi nuo 6 iki 10 dienos po 
simptomų atsiradimo. Lygis paprastai padidėja per antrą ar trečią ligos savaitę, o 
vėliau numatomas palaipsnis mažėjimas per 12 mėnesių laikotarpį. Teigiami 
rezultatai nustatomi apytiksliai 98 % IM atvejų. 
 
Pusiau kiekybinis metodas  
IM titras yra paskutinis skiedinys, nurodantis teigiamą rezultatą.  
1/512 titrai buvo nustatyti su AVITEX IM be prozono (kablio) efekto. 
 

TRIKČIŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS 
 
Kiekvienam mėginiui naudokite atskirą vienkartinį antgalį, kad išvengtumėte 
užteršimo. 
 
Po naudojimo nedelsdami pakeiskite visų dangtelius. 
 
Prieš atlikdami tyrimą atneškite visus reagentus į kambario temperatūrą (20–25 °C). 
Švelniai sumaišykite visus reagentus atsargiai vartydami ar sukdami sukamaisiais 
judesiais. 
 
Skirtas naudoti asmenims, baigusiems bent minimalų darbo laboratorijoje 
apmokymą. 
 
Nenaudokite pažeistų arba užterštų rinkinio komponentų. 
 

VERTINIMO DUOMENIS 
 
AVITEX IM yra 100 % (+/- 1 dvigubo praskiedimo) atkuriamas. 
 

 Avitex IM Iš viso 

 + -  

Heterophil + 133 7 140 

Heterophil - 0 101 101 

 133 108 241 

 
Jautrumas 95% 
Tikslumas 100% 
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