
 AVITEX IM Ref OD103 OD053 
Latex szerológiai teszt a fertőző mononukleózis  
(IM) meghatározására. 
Tárolás: 2°C – 8°C-on. NEM FAGYASZTHATÓ. 
Csak in-vitro diagnosztikai célra használható. 
 
 

BEVEZETÉS ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS  
 
Az AVITEX IM egy gyors latex agglutinációs teszt a 
fertőző mononukleózishoz köthető heterofil antitestek 
kimutatására és szemi-kvantitatív mérésére humán 
szérumból vagy EDTA-s plazmából. A fertőző 
mononukleózis a reticuloendothelialis szövetet érinti, és 
jelenlegi ismereteink szerint az Epstein Barr vírus 
(EBV) okozza a fertőzést. Paul és Bunnel mutatta ki, 
hogy az IM antitest agglutinálja a birka és ló 
vörösvértesteket. Davidsohn módosított eljárást 
alkalmazott, bevezetve különböző abszorbciós 
lépéseket azért, hogy kiküszöbölje a Forssmann és 
szérum betegség antitestek okozta zavart. Davidsohn 
teszt módszerét elfogadták az IM kimutatásának 
klasszikus referencia módszereként. Az abszorbciós 
eljárásokat kiküszöbölték az AVITEX IM tesztben. 
Csak professzionális felhasználásra. 
 

A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 
 
Az AVITEX IM latex lemez-agglutinációs teszt alapja a 
beteg IM antitestjeinek reakciója a marha 
vörösvértestek mononukleózis antigénjeivel 
érzékenyített latex reagenssel. Amikor a latex reagenst 
összekeverjük a beteg szérumával vagy EDTA-s 
plazmájával, amely heterofil antitesteket tartalmaz, 
nyilvánvaló agglutináció válik láthatóvá 2 percen belül. 
 
Ez a teszt belső standardokhoz kalibrált. Nincs 
nemzetközi standard erre a tesztre vonatkozóan. 
 

A KIT TARTALMA 
                

                                                   Ref             Ref 

                                               OD103        OD053 
 
 
 
 
 

LATEX  

Polisztirol latex részecskék szuszpenziója (kb. 0,3%), 
marha vörösvértest mononukleózis antigénnel bevonva. 
Használatra kész reagens. 
 

CONTROL  +      0.5ml              0.5ml              

Pozitív kontroll. IM antitesteket tartalmazó szérum. 
Használatra kész reagens. 
 

CONTROL  –       0.5ml              0.5ml             

Negatív kontroll. IM antitesteket nem tartalmazó 
szérum. Használatra kész reagens.  
 
KEVERŐK                                        50               100 
MŰANYAG TESZT-LEMEZ               1                   1        
HASZNÁLATI UTASÍTÁS                  1             1        
 

SZÜKSÉGES, DE A KITBEN NEM TALÁLHATÓ 
ANYAGOK 

 

Mikropipetták: 50l. 
Izotóniás sóoldat (0.9% NaCI). 
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Az AVITEX IM reagensei humán eredetű anyagokat 
tartalmaznak, melyeket donoronként megvizsgáltak, és 
negatívnak találtak HCV-re, HIV I és HIV II antitestekre 
és HBsAg-re. Mivel egyetlen teszt sem ad teljes 
biztonságot arra vonatkozóan, hogy az emberi eredetű 
termékek nem visznek át fertőző ágenseket, ezért 
szükséges, hogy a kit reagenseit fokozott óvatossággal 
és figyelemmel kezeljük a használat és a kidobás 
során. A használat és a kiöntés során az összes 
reagenst potenciálisan környezetszennyező anyagként 
kell kezelni. A reagenseket ne nyeljük le. 
 
Az AVITEX IM reagesek nem tartalmaznak veszélyes 
alkotóelemeket a jelenleg érvényes “UK Chemicals 
(Hazardous Information and Packaging for Supply)” 

előírásai szerint. Ennek ellenére, a használat és a 
kiöntés során az összes reagenst potenciálisan 
környezetszennyező anyagként kell kezelni. A végső 
megsemmisítést a helyileg érvényes törvények szerint 
kell elvégezni. 
 
Az AVITEX IM reagensek konzerválószerként 0.095% 
nátrium azidot tartalmaznak, amely lenyelve toxikus 
lehet. A nátrium azid ólommal és rézzel reakcióba lépve 
erősen robbanásveszélyes sókat alkothat. A kiöntést 
nagy mennyiségű vízzel higítva végezzük. 
 

TÁROLÁS 
 
A reagenseket 2

o
C – 8

o
C közötti hőmérsékleten kell 

tárolni. 
 
A kit a dobozon és a reagenseken feltüntetett lejárati 
időig működik a specifikációk szerint. A lejárati idő 
annak a hónapnak az utolsó napja, amely a doboz 
címkéjén és az üvegen fel van tüntetve. Ne használja a 
reagenseket a lejárati idő letelte után. 
 
Óvjuk a reagenseket extrém hőmérsékletektől. Ne 
tegyük őket közvetlen napsütéses helyre. 
 
EGYETLEN REAGENST SE FAGYASSZUNK LE, 
mivel ez irreverzibilis károsodást okozna. 
 

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 
 
Szérum: 
Mintaként vénás vért használjunk, melyet az alvadék 
képződéséig és összehúzódásáig állni hagyunk. 
Centrifugáljuk az alvadt vérmintát, majd a mintát a 
tiszta szérumból vegyük. Friss szérum-minta 
szükséges. 
 
Plazma: 
Mintaként vénás vért használjunk, a vért EDTA-s 
vérvételi csőbe vegyük. Centrifugáljuk, majd a tiszta 
plazmából vegyünk mintát. Friss EDTA-s plazmát 
használjunk. 
 
Ne használjon hemolizált, szennyezett vagy lipémiás 
szérumot vagy plazmát a vizsgálathoz, mert ez károsan 
befolyásolja az eredményeket. 
 
A szérum 2

o
C – 8

o
C-on max. 48 óra hosszat tárolható 

vizsgálat előtt. Ha hosszabb tárolás szükséges, a 
mintát  –20 

o
C-on max. 6 hétig tárolhatjuk. A 

felolvasztott mintákat keverjük meg a vizsgálat előtt. 
 
Ismételt lefagyasztás – felolvasztás elkerülendő, mivel 
ez fals eredményekhez vezet. 
 
KVALITATÍV TESZT ESETÉN NE HIGÍTSUK A 
MINTÁKAT A VIZSGÁLAT ELŐTT. 
 

A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Használat előtt hagyja az összes reagenst 
szobahőmérsékletűre (20

o
C

 
– 25

o
C) felmelegni, és 

óvatosan keverje össze. Vigyázzon, hogy ne 
habosodjanak fel a reagensek. 
 
A teszt-lemezeket használat előtt alaposan tisztítsuk 
meg, mivel a detergensnyomok vagy az előző minta 
nyomai befolyásolhatják az eredményeket. 
A javasolt tisztítási eljárás: 
1. A használt kártyákat merítsük azonnal 

fertőtlenítő oldatba. Kövessük a 
fertőtlenítőszer gyártójának utasításait. 

2. A reakció-köröket fizikailag is le kell dörzsölni 
valamilyen karcmentes anyaggal, hogy 
biztosítsuk az esetleg tapadó részecskék teljes 
eltávolítását. 

3. Öblítsük a kártyákat alaposan tiszta vízzel. 
4. Hagyjuk a reakciókártyákat megszáradni. 
5. Fújjuk be a kártyákat 70 %-os alkohollal. 
6. Használat előtt hagyjuk az alkoholt elpárologni. 

Latex 
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A FELHASZNÁLHATÓSÁG KORLÁTAI 
 

Ebben a teszben mintaként csak szérumot vagy EDTA-s plazmát használhatunk. 
 
Nincsen a termékre vonatkozóan újrahasznosítási protokol. 
Alacsony vagy gyanús pozitív eredmény esetén a vizsgálatot meg kell ismételni. A 
diagnózis nem állítható fel kizárólag egy klinikai vizsgálat leletei alapján. A tesz 
értékelésésnél nagyon tanácsos az összes klinikai adatot figyelembe venni. 
 
A lehetséges prozone hatás miatt a szűrőtesztben az agglutináció erőssége nem 
jellemző az IM heterofil antitest titerre. 
Beszámoltak fals negatív eredményekről. Az IM ezen néhány jellegzetes esetében, 
melyek tartósan szero-negatívak maradtak, kimutatták, hogy a késleltetett IM 
heterofil antitest válasz volt a jelenség oka. 
 
Néhány esetben a klinikai tünetek megszűnése után hónapokkal és évekkel 
folyamatos IM heterofil antitest titer volt kimutatható. 
 
Más esetekben ellenkezőleg, a klinikai tünetek kezdete előtt IM heterofil antitestek 
voltak kimutathatóak. Ezért szükséges az óvatosság a teszteredmények értékelése 
során. Azoknál a betegeknél, akiknek nagyon magas a szérum betegség heterofil 
antitest szintjük, fals pozitív reakció léphet fel az IM heterofil antitestekkel szemben. 
Viszont ezek a betegek általában azokban az országokban találhatók, ahol lószérum 
használatos profilaxisra. 
 
Az IM heterofil antitest összefüggésbe hozható az IM-en kívül több más betegséggel. 
Így például a leukémiával, a Burkitt-féle limfómával, hasnyálmirigy rákkal, vírusos 
hepatitisszel, CMV fertőzéssel és másokkal. Ezekben az esetekben nehéz 
megcáfolni a konkurrens betegség fennállásának lehetőségét. 
 

A VIZSGÁLAT MENETE 
Kvalitatív módszer 
1. Hagyja a reagenseket és a szérumokat felmelegedni szobahőmérsékletűre 

(20
o
C – 25

o
C). 

2. Cseppentsen a lemez tesz-körébe egy csepp (50 l) mintát. 
3. Rázza fel a latex reagenst, majd a mellékelt cseppentővel cseppentsen egy 

csepp szuszpenziót a tesz-körbe. 
4. Keverje meg a cseppeket az eldobható keverővel, és terítse szét a keveréket 

úgy, hogy az a teszt-kört teljesen lefedje. 
5. Rázza és forgassa óvatosan és egyenletesen a teszt-lemezeket 2 percig, 

közben ellenőrizze, hogy keletkezik-e agglutináció. 
 
Szemi-kvantitatív módszer 
1. Izotóniás sóoldatot használva készítsen higítási sort a szérumból (1/2, 1/4, 

1/8, 1/16, 1/32, 1/64 stb.) 

2. Cseppentsen a lemez egy-egy teszt-körébe 1 cseppet (50 l) minden 
higításból. 

3. Rázza fel a latex reagenst, majd a melléklet cseppentővel cseppentsen egy 
csepp szuszpenziót a tesz-körbe. 

4. Keverje meg a cseppeket az eldobható keverővel, és terítse szét a 
keveréket úgy, hogy az a teszt-kört teljesen lefedje. 

5. Rázza és forgassa óvatosan és egyenletesen a teszt-lemezeket 2 percig, 
közben ellenőrizze, hogy keletkezik-e agglutináció. 

 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 
Vizsgálja meg alemezt erős fényforrás alatt a 2 perc eltelte után. A kit kontrolljainak 
vagy ismert titerű mintáknak a használata szükséges minden vizsgálatsorozat 
elvégzésekor. A kit negatív kontrolljának negatív eredményt kell adnia 2 perc 
elteltével. A kit pozitív kontrolljának pozitív eredményt kell mutatnia 1/4 +/- egy dupla 
higítás titernél a 2 perc elteltével. Ha a kontrollok vagy a felhasználó saját mintái nem 
a várt eredményt adják, akkor az eredményeket érvénytelennek kell tekinteni. 
 
Kvalitatív módszer 
Pozitív eredményt jelez a latex nyilvánvaló agglutinációs mintázata, tiszta oldatban. 
Negatív eredményt jelez, ha nincsen változás a lemezen a latex szuszpenzióban. 
Az AVITEX IM érzékenysége úgy van beállítva, hogy pozitív eredmény jelenjen meg 
azoknál a mintáknál, amelyeknek 1/28 a tengerimalac vese abszorbeált Davidsohn 
birka sejt titerük. A tengerimalac vese abszorbeált Davidsohn birka sejt titer 
közelítőleg megadható úgy, hogy az AVITEX IM titert megszorozzuk 28-cal. 
Az IM heterofil antitestek mérhető szintje általában a tünetek jelentkezése utáni 6. és 
10. nap között jelenik meg. A szint általában nő a betegség második és harmadik 
hetében, majd ezután fokozatos csökkenése várható a következő 12 hónapos 
periódusban. Pozitív eredményt kell látnunk az IM esetek kb. 98 %-ában. 
 
 

 
 
Szemi-kvantitatív módszer  
Az IM titer egyenlő azzal az utolsó higítással, amely még pozitív eredményt ad. 
1/5 12 titerek voltak kimutathatók az AVITEX IM-mel prozone (HOOK) effektus 
nélkül. 

HIBAELHÁRÍTÁS 
 
A keresztszennyezés elkerülése céljából használjon minden mintához külön 
eldobható pipettahegyet. 
 
A reagensek kupakját minden használat után azonnal csavarja vissza. 
 
A teszt megkezdése előtt minden reagenst hagyjon szobahőmérsékletűre (20

o
C – 

25
o
C) felmelegedni. Finoman homogenizáljon minden reagenst, óvatos fel-le 

fordítással vagy forgatással. 
 
A felhasználónak legalább minimális laboratóriumi gyakorlattal kell rendelkeznie. 
 
Ne használja a kit reagenseit, ha azok sérültek vagy fertőzöttek. 
 

AZ EREMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Az AVITEX IM reprodukálhatósága 100% (+/- egy dupla higítás). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Érzékenység: 95% 
Specifitás: 100% 
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 Avitex IM Összes 

 + -  

Heterophil + 133 7 140 

Heterophil - 0 101 101 

 133 108 241 

 


