
AVITEX IM Ref OD103 OD053 
Ορολογική Εξέταση με Latex αντιδραστήριο για την ανίχνευση  
της Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης(IM) 
Συντηρήστε στους 2

o
C με 8

o
C.  ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ 

Μόνο για in-vitro διαγνωστική χρήση. 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Το AVITEX IM είναι μία ταχεία εξέταση συγκόλλησης 
με latex  για χρήση με τον ανθρώπινο ορό ή το EDTA 
πλάσμα στην ανίχνευση και ημι-ποσοτική μέτρηση του 
ετερόφυλου αντισώματος που συνδέεται με την λοιμώδη 
μονοπυρήνωση (IM). Η λοιμώδης μονοπυρήνωση  
αφορά τον δικτυοενδοθηλιακό ιστό και πιστεύεται ότι 
προκαλείται από τον ιό Epstein Barr (EB). Το αντίσωμα 
του IM παρουσιάστηκε από τους Paul και Bunnell για 
την συγκόλληση των ερυθρών αιμοσφαιρίων προβάτων 
και αλόγων.  Ο Davidsohn χρησιμοποίησε μία 
παραλλαγμένη διαδικασία καθιερώνοντας διαφορικά 
βήματα απορρόφησης για να εξαλείψει την σύγχυση 
από το Forssman και τα άρρωστα αντισώματα στον 
ορό.  Η διαδικασία της εξέτασης Davidsohn είναι 
αποδεκτή ως η κλασική μέθοδος αναφοράς στην 
ανίχνευση του IM. Οι διαδικασίες απορρόφησης έχουν 
εξαλειφθεί στην εξέταση AVITEX IM. 
Μόνο για επαγγελματική χρήση. 
 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ TEST 
 
Το AVITEX IM test συγκόλλησης latex επί πλακός είναι 
βασισμένο στην αντίδραση ανάμεσα στα αντισώματα 
του ασθενούς IM αντισωμάτων και σε ένα 
ευαισθητοποιημένο βόειο latex αντιδραστήριο  ερυθρού 
κυττάρου Μονοπυρήνωσης αντιγόνου.  Οταν το 
αντιδραστήριο latex αναμιγνύεται με με τον ορό του 
ασθενούς ή με EDTA πλάσμα που περιέχει ετερόφυλα 
αντισώματα, μία καθαρή συγκόλληση παρατηρείται 
μέσα σε 2 λεπτά. 
Αυτή η εξέταση έχει βαθμονομηθεί σύμφωνα με 
εσωτερικά πρότυπα. Δεν υπάρχουν διεθνή πρότυπα για 
αυτήν την εξέταση. 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

                                                         Ref             Ref 

                                                      OD103        OD053 
 
 
 
 
 

LATEX  

Αιώρημα σωματιδίων latex πολυστηρενίου (περίπου 
0.3%) επιστρωμένα με βόειο αντίσωμα ερυθρού 
κυττάρου Μονοπυρήνωσης.  Αντοχή Εργασίας. 

CONTROL +           0.5ml           0.5ml              

Θετικό Control. Ορός με IM αντισώματα.  Αντοχή 
Εργασίας. 

CONTROL –           0.5ml           0.5ml             

Αρνητικό Control. Ορός χωρίςIM αντισώματα.  Αντοχή 
Εργασίας. 
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ                              50              100 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ       1                 1       
ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ                            1                 1     
   

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ 

Μικρο πιππέτες ικανές για χορήγηση 50l. 
Ισοτονικό αλατούχο διάλυμα (0.9% NaCI) 
 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 
Τα AVITEX IM  Αντιδραστήρια περιέχουν υλικά 
ανθρώπινης προέλευσης τα οποία έχουν εξεταστεί και 
έχουν επιβεβαιωθεί ως αρνητικά για HCV, HIV I και HIV 
II αντισώματα, και HBsAg από εγκεκριμένες διαδικασίες 
σε επίπεδο ενός δότη.  Επειδή καμία εξέταση δεν 
μπορεί να προσφέρει απόλυτη σιγουριά ότι τα προϊόντα 
που προέρχονται από ανθρώπινη πηγή δεν θα 
μεταδόσουν μολυσματικούς παράγοντες συνιστάται τα 
αντιδραστήρια μέσα σε αυτό το να χειριστούν με σωστή 
 
φροντίδα και προσοχή κατά την χρήση και διάθεση.  
Μην καταπίνετε. 
Τα αντιδραστήρια AVITEX IM δεν περιέχουν 
επικίνδυνες ουσίες όπως έχουν καθοριστεί από τους 
ισχύοντες Χημικούς του Η.Β.  (Κρίσιμες Πληροφορίες 
και Συσκευασία για Προμήθεια) κανονισμούς. Όλα τα 
αντιδραστήρια θα πρέπει, ωστόσο, να αντιμετωπίζονται 
ως πιθανοί κίνδυνοι σε χρήση και για διάθεση.  Η τελική 
διάθεση θα πρέπει να συμμορφώνεται προς την τοπική 
νομοθεσία. 
 

 
Τα αντιδραστήρια AVITEX IM περιέχουν 0.095% 
Αζίδιο του Νατρίου ως συντηρητικό που μπορεί να είναι 
τοξικό σε περίπτωση κατάπωσης. Το Αζίδιο του 
Νατρίου μπορεί να αντιδράσει με μόλυβδο και χάλκινα 
υδραυλικά και να δημιουργήσει άκρως εκρηκτικά άλατα.  
Κατά την διάθεση, απομακρύνετε με τεράστιες 
ποσότητες νερού.  
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να συντηρούνται σε 
θερμοκρασίες μεταξύ 2

o
C με 8

o
C.  

 
Το kit θα αποδόσει στα πλαίσια των προδιαγραφών 
μέχρι την δηλωμένη ημερομηνία λήξης όπως 
καθορίζεται από την ημερομηνία του προϊόντος 
παραγωγής και δηλώνεται επάνω στο kit και τα 
συστατικά του.  Η ημερομηνία λήξης είναι την τελευταία 
ημέρα του μήνα στο μπουκάλι και στην ετικέττα του kit.  
Μην χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά την 
ημερομηνία λήξης.Η έκθεση των αντιδραστηρίων σε 
υπερβολικές θερμοκρασίες θα πρέπει να αποφεύγεται.  
Μην εκτίθετε σε άμεσο ηλιακό φως. 
ΜΗΝ ΨΥΧΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ 
γιατί αυτό θα αποφέρει μη αναστρέψιμη ζημιά. 
 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
 
Ορός: 
Συλλέξτε ένα δείγμα φλεβικού αίματος από τον ασθενή 
και αφήστε να δημιουργηθεί ένας θρόμβος και τραβήξτε.  
Φυγοκεντρήστε το θρομβομένο δείγμα αίματος και 
συλλέξτε καθαρό ορό. Απαιτούνται φρέσκος ορός και 
δείγματα.  
Πλάσμα: 
Συλλέξτε ένα δείγμα φλεβικού αίματος από τον ασθενή 
και προσθέστε σε ένα EDTA φιαλίδιο συλλογής 
πλάσματος. Φυγοκεντρήστε το δείγμα και συλλέξτε 
καθαρό πλάσμα. Απαιτούνται φρέσκα EDTA δείγματα 
πλάσματος και δείγματα. 
Μην χρησιμοποείτε αιμολυμένους, μολυσμένους ή 
λιπαιμικούς ορούς ή πλάσμα για την εξέταση γιατί αυτό 
θα επηρρεάσει δυσμενώς τα αποτελέσματα. 
Ο ορός μπορεί να συντηρηθεί στους 2

o
C με 8

o
C μέχρι 

και για 48 ώρες πριν την εξέταση.  Αν απαιτηθεί 
μεγαλύτερη συντήρηση, διατηρήστε στους  –20

o
C  μέχρι 

ένα έτος.  Αποψηγμένα δείγματα πρέπει να 
αναμιγνύονται πριν την εξέταση. 
Μην ψύχετε-ξεπαγώνετε τα συστατικά 
επαναλαμβανόμενα γιατί θα προκαλέστε ψευδή 
αποτελέσματα. 
ΜΗΝ ΑΡΑΙΩΝΕΤΕ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΙΝ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΙΟΤΙΚΟ TEST. 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
 
Όλα τα αντιδραστήρια θα πρέπει να βρεθούν σε 
θερμοκρασία δωματίου (20

o
C με 25

o
C) και να 

αναμειχθούν απαλά πριν τη χρήση.  Μην επιφέρετε 
αφρό. 
 
Η διαφάνεια του test slide θα πρέπει να καθαριστεί 
διεξοδικά πριν τη χρήση γιατί τα σημάδια του 
απορρυπαντικού ή προηγούμενων συστατικών μπορεί 
να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. 
Προτεινόμενη διαδικασία καθαρισμού: 
1. Οι χρησιμοποιημένες κάρτες πρέπει να 

βυθίζονται αμέσως σε ένα αποστειρωμένο 
διάλυμα.  Ακολουθήστε τις οδηγίες 
αποστείρωσης του κατασκευαστή. 

2. Οι κύκλοι αντίδρασης πρέπει να τριφτούν 
φυσικά με μη-στιλβωτικό υλικό για να 
διασφαλιστεί η απομάκρυνση πιθανών 
προσκολλημένων συστατικών. 

3. Ξεπλύνετε διεξοδικά με εξαγνισμένο νερό. 
4. Αφήστε την κάρτα αντίδρασης να στεγνώσει. 
5. Ψεκάστε τις κάρτες με ένα αλκοολούχο 

διάλυμα 70%. 
6. Αφήστε το αλκοόλ να εξατμιστεί πριν την 

επανα-χρήση. 
 

Latex 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 
 
Η χρήση άλλων δειγμάτων εκτός από αυτά του ορού ή EDTA πλάσματος δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί σε αυτή την εξέταση.   
 
Δεν υπάρχει reuse πρωτόκολλο για αυτό το προϊόν.  
 
Ενα χαμηλό ή καθ’ υποψία θετικό αποτέλεσμα θα πρέπει να επαναδιεξαχθεί.  Η 
διάγνωση δεν θα πρέπει να βασίζεται μόνο στα ευρήματα μιας κλινικής εργασίας.  
Κατά την ερμηνεία της εξέτασης συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη όλα τα κλινικά 
δεδομένα. 
 
Εξαιτίας πιθανής prozone επιρροής, η ισχύς της συγκόλλησης στο διαγνωστικό test 
δεν είναι ενδεικτική για τους ετερόφιλους IM τίτλους αντισωμάτων. 
Δεν έχουν αναφερθεί ψευδή αρνητικά αποτέλεσματα. Μερικά από αυτά 
αντιπροσωπεύουν περιπτώσεις του IM οι οποίες παραμένουν συνεχώς ορο-
αρνητικές για τα IM ετερόφιλα αντισώματα.  Ωστόσο, ορισμένα ψευδή αρνητικά 
αποτελέσματα έχουν αποδειχθεί ότι οφείλονται σε μία αργοπορημένη απόκριση του 
IM ετερόφιλου αντισώματος.   
 
Οι τίτλοι του ετερόφυλου IM αντισώματος έχουν δείξει να επιμένουν σε μερικές 
περιπτώσεις για μήνες και χρόνια μετά την υποχώρηση των κλινικών συμπτωμάτων.   
 
Αντίστροφα, τα IM ετερόφυλα αντισώματα έχουν ανιχνευθεί πριν την έναρξη των 
κλινικών συμπτωμάτων.  Επομένως είναι απαραίτητο να διατηρείται επιφύλαξη στην 
ερμηνεία των αποτελεσμάτων της εξέτασης.  Ασθενείς με πολύ υψηλά επίπεδα της 
ασθένειας του ορού ετερόφυλου αντισώματος μπορεί να αντιδράσουν ψευδώς θετικά 
για το ετερόφυλο IM. 
Οι ασθενείς αυτοί, ωστόσο, συναντώνται μόνο σε χώρες όπου χρησιμοποιείται σε 
προφυλακτική βάση horse ορός. 
Το IM ετερόφυλο αντίσωμα έχει συνδεθεί με ορισμένες ασθένειες εκτός από την IM.  
Αυτές περιλαμβάνουν την λευχαιμία. Το Λέμφωμα Burkitt, παγκρεατικό καρκίνωμα, 
την νεφρική ηπατίτιδα, CMV μολύνσεις και άλλα.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι 
δύσκολο να αναιρεθεί η πιθανότητα για τις ταυτόχρονες καταστάσεις της ασθένειας. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ποιοτική Μέθοδος 

1. Αφήστε τα αντιδραστήρια του kit και τον ορό του ασθενούς να έρθουν σε 
θερμοκρασία δωματίου. 

2. Μεταφέρετε μία σταγόνα (50l) από τον ορό του ασθενούς στον διαγνωστικό 
κύκλο επάνω στη διαφάνεια. 

3. Ανακινήστε το αντιδραστήριο latex, μετά χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο 
σταγονόμετρο, προσθέστε μία σταγόνα της έκκρισης στον κύκλο της 
εξέτασης. 

4. Αναμείξτε τις σταγόνες με τη χρήση αναδευτήρα μιας χρήσης διασφαλίζοντας 
κάλυψη του κύκλου εξέτασης με την ανάμειξη. 

5. Απαλά και ομοιόμορφα, κουνήστε και περιστρέψτε την διαφάνεια εξέτασης 
για 2 λεπτά ενώ εξετάζετε την διαφάνεια εξέτασης για συγκόλληση. 

 

Ημι- ποιοτική Μέθοδος 

1. Χρησιμοποιώντας ισοτονικό αλατούχο διάλυμα ετοιμάστε αύξουσες 
αραιώσεις για τον ορό του ασθενούς (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 κλπ) 

2. Μεταφέρετε μία σταγόνα (50l) από κάθε αραίωση ορού στον κύκλο της 
εξέτασης επάνω στη διαφάνεια. 

3. Ανακινήστε το latex αντιδραστήριο, έπειτα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο 
σταγονόμετρο, προσθέστε μία σταγόνα της έκκρισης στον κύκλο της 
εξέτασης. 

4. Αναμείξτε τις σταγόνες χρησιμοποιώντας αναδευτήρα μιας χρήσης 
διασφαλίζοντας την κάλυψη του κύκλου εξέτασης με την ανάμειξη. 

5. Απαλά και ομοιόμορφα, κουνήστε και περιστρέψτε την διαφάνεια εξέτασης 
για 2 λεπτά ενώ εξετάζετε την διαφάνεια εξέτασης για συγκόλληση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
 
Εξετάστε τη διαφάνεια του  test κάτω από δυνατό φως μετά από 2 λεπτά.  Τα 
controls του Kit ή οι γνωστές τιμές δειγμάτων θα πρέπει να εξετάζονται με κάθε 
τρέξιμο της εξέτασης.  Το αρνητικό control του kit θα πρέπει να δώσει ένα αρνητικό 
αποτέλεσμα μετά από 2 λεπτά. Το θετικό control του kit θα πρέπει να δώσει ένα 
θετικό αποτέλεσμα σε ένα τίτλο του 1/4 +/- μιας διπλής αραίωσης μετά από 2 λεπτά.  
Αν τα επίπεδα των control ή των γνωστών χρηστών δείγματα δεν δίνουν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα του test θα πρέπει να θεωρηθούν 
αναξιόπιστα. 
 
Ποιοτική Μέθοδος 
Ενα θετικό αποτέλεσμα υποδεικνύεται από την εμφανή μορφή συγκόλλησης του 
latex, σε ένα καθαρό διάλυμα. Ενα αρνητικό αποτέλεσμα υποδεικνύεται από την μη 
αλλαγή στην έκκριση του latex στην διαφάνεια της εξέτασης. 
 
Η ευαισθησία του AVITEX IM είναι προσαρμοσμένη ώστε οι θετικές αντιδράσεις να 
συμβούν με δείγματα που έχουν απορροφήσει νεφρό guinea pig Davidsohn sheep 
κυτταρικούς τίτλους του 1/28.  Ενα  guinea pig απορρόφησε Davidsohn sheep 
κυτταρικό τίτλο μπορεί να πλησιαστεί πολλαπλασιάζοντας τον AVITEX IM τίτλο με το 
28. 
Ανιχνεύσιμα επίπεδα του IM ετερόφιλου αντισώματος παρατηρούνται συνήθως 
ανάμεσα στην 6

η
 και 10

η
 ημέρα που ακολουθεί από την έναρξη των συμπτωμάτων.  

Το επίπεδο συνήθως αυξάνεται κατά την διάρκεια της δεύτερης ή της τρίτης 
εβδομάδας της ασθένειας και, από εκεί και ύστερα αναμένεται να επιμείνει σε μία 
βαθμιαία εξασθένηση σε μία περίοδο άνω των 12 μηνών.  Θετικά αποτελέσματα θα 
πρέπει να παρατηρούνται περίπου στο 98% των περιπτώσεων του IM. 
 
Ημι Ποιοτική Μέθοδος 
Ο τίτλος IM  είναι η τελευταία αραίωση που υποδεικνύει ένα θετικό αποτέλεσμα. 
Οι τίτλοι του 1/512 έχουν ανιχνευθεί με το AVITEX IM χωρίς κανένα prozone            ( 
Hook ) effect. 
 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
Χρησιμοποιείστε ένα tip μιας χρήσης για κάθε δείγμα για να αποφύγετε την 
επιμόλυνση. 
Αντικαταστήστε τα καπάκια σε όλα τα αντιδραστήρια αμέσως μετά τη χρήση. 
Πριν την εκκίνηση της εργασίας φέρτε όλα τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία 
δωματίου (20

o
C to 25

o
C).  Αναδεύστε απαλά όλα τα αντιδραστήρια με απαλή 

αντιστροφή ή στροβίλισμα. 
Για χρήση από εργαζόμενους με τουλάχιστον βασική εργαστηριακή εκπαίδευση. 
Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένα ή μολυσμένα συστατικά του kit. 
 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Η αναπαραγωγιμότητα του AVITEX IM είναι 100% (+/- μία διπλή αραίωση). 
 

 Avitex IM Ολικά 

 + -  

Ετερόφιλο + 133 7 140 

Ετερόφιλο - 0 101 101 

 133 108 241 

 
Ευαισθησία 95% 
Εξειδίκευση 100% 
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