
AVITEX IM Ref OD103 OD053 
Lateksa seroloģiskais tests mononukleozes  
infekciju (IM) noteikšanai 
Glabāt 2°C - 8°C. NESASALDĒT. 
Tikai In - vitro diagnostikai. 
 

IEVADS UN LIETOŠANA 
 
AVITEX IM ir ātrais lateksa aglutinācijas tests 
kvalitatīvai un puskvantitatīvai ar 
mononukleozes infekciju saistīto heterofīlo 
antiķermenīšu antivielu noteikšanai cilvēka 
serumā vai plazmā ar EDTA. Mononukleozes 
infekcijas (IM) bojā retikuloendotiālos audus. 
Tiek uzskatīts, ka to izraisa Epstein Barr (EB) 
vīruss. Paul un Bunnell IM antivielas pierādīja 
aglutinējot aitas un zirga eritrocītus. 
Davidsohn modificēja procedūru, ieviešot 
dažādus absorbcijas mehānismus, lai 
novērstu Forssman pieļautās nepilnības un 
samazinot nosakāmās slimības antivielas 
serumā. Dāvidsona testa procedūra ir 
apstiprināta kā klasiska IM noteikšanas 
references metode. AVITEX IM analīzē nav 
absorbcijas procedūras.  
Tikai profesionālai lietošanai. 
 

METODE 
AVITEX IM slaida lateksa aglutinācijas tests 
balstās uz  reakciju starp IM antivielām 
pacienta asinīs un lateksa reaģentu, kas 
sensibilizēts ar vērša asins sarkano šūnu 
Mononukleozes antigēnu. Lateksa reaģentu 
sajaucot ar pacienta serumu vai plazmu ar 
EDTA, kas satur heterofīlas antivielas, 2 
minūšu laikā parādās skaidra aglutinācija.  
 
Šis tests ir kalibrēts pret mājokļu standartiem. 
Nav Starptautiskais standarts par šo testu. 
 

KOMPLEKTĀCIJA 
 
                                       

                                     Ref         Ref 

                                 OD103     OD053 
 
 
 
 
 

LATEX  

Reaģents ir polistirēna lateksa daļiņu, kas 
pārklātas ar vērša sarkano asins šūnu 
Mononukleozes antigēnu (apmēram 0.3%), 
suspensija. Gatavs lietošanai. 
 

CONTROL +   0.5ml   0.5ml              

Pozitīva kontrole. Serums satur IM antivielas.  
Gatavs lietošanai. 
 

CONTROL –   0.5ml  0.5ml             

Negatīva kontrole. Serumā nav IM antivielas. 
Gatavs lietošanai. 
 
Sajaukšanas nūjiņa                  50      100 
Plastmasas slaidi                       1          1        
Instrukcija                                   1          1         
 
       NEPIECIEŠAMIE MATERIĀLI, KAS  
            NEIETILPST KOMPLEKTĀ  
 
Mikropipetes (50 µl) 
Fizioloģiskais šķīdums (0.9 % Na Cl) 
 
 
 
 
 
 
 
 

BRĪDINĀJUMI 
 
AVITEX IM reaģenti satur cilvēka izcelsmes 
vielas, kas testētas ar HCV, HIV I un HIV II 
antivielām, apstiprinot negatīvu rezultātu, kā 
arī HbsAg. 
Tā kā neviens tests nevar piedāvāt pilnīgu 
garantiju, ka cilvēka izcelsmes produkts 
nevar inficēt lietotāju, rekomendējam 
reaģentu bez iepakojuma lietot un utilizēt ar 
pienācīgu rūpību un uzmanību. Visi reaģenti 
lietojot un utilizējot jāuzlūko kā potenciāli 
bionedroši. Izvairīties no saskares ar uzturu. 
 
AVITEX IM reaģenti nesatur bīstamās vielas, 
kas noteiktas pašreizējā Apvienotās 
Karalistes Kīmijas nolikumā. Visi reaģenti 
lietojot un utilizējot jāuzlūko kā potenciāli 
bionedroši. 
 
AVITEX IM reaģentu konservants ir nātrija 
azīds (0.095%), kas ir toksisks uzturā. Nātrija 
azīds var reaģēt ar svinu vai varu, veidojot 
eksplozīvu sāli. Utilizējot pārliet ar lielu ūdens 
tilpumu.    
 

GLABĀŠANA 
 
Reaģentus jāglabā 2°C - 8°C temperatūrā. 
Iepakojums jāizlieto līdz derīguma termiņa 
beigām, kas norādīts uz iepakojuma. 
Derīguma termiņš ir mēneša, kas norādīts uz 
iepakojuma, pēdējā diena. Reaģentus 
nelietot pēc derīguma termiņa beigām. 
NESASALDĒT REAĢENTUS, tas var 
neatgriezeniski to sabojāt. 
 

PARAUGA SAVĀKŠANA UN 
                   SAGATAVOŠANA 
 
Serums: 
Kā paraugs tiek lietotas pacienta venozās 
asinis, jāļauj tām sarecēt. Sarecējušo asins 
paraugu centrifugē un atdala tīru serumu. 
Analīzei ir nepieciešams svaigs seruma 
paraugs.  
Plazma: 
Kā paraugs tiek lietotas pacienta venozās 
asinis, kas pievienotas EDTA plazmas 
savākšanas mēģenē. Paraugu centrifugē un 
atdala tīru plazmu. Analīzei ir nepieciešams 
svaigs plazmas EDTA paraugs.  
 
Analīzē neizmantot hemolizētu vai piesārņotu 
serumu vai plazmu, jo tas nelabvēlīgi 
iespaido rezultātu.  
 
Serumu līdz analīzes procedūrai var glabāt 
2°C - 8°C temperatūrā līdz pat 48 stundām. 
Ja ir nepieciešama ilgāka glabāšana, glabāt -
20°C temperatūrā līdz pat 1 gadam. Šādus 
paraugus pirms analīzes rūpīgi jāsamaisa.  
 
Nelietot atkārtoti sasaldētus paraugus, tie var 
uzrādīt kļūdainu rezultātu.  
 
PIRMS KVALITATĪVAS ANALĪZES SERUMU 
NEATŠĶAIDĪT.  
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REAĢENTA SAGATAVOŠANA 
 
Visiem reaģentiem pirms lietošanas jāļauj sasilt līdz istabas 
temperatūrai (20°C -25°C) un viegli jāsamaisa, lai nerastos putas.  
Testa slaidam pirms lietošanas jābūt pilnīgi tīram, jo mazgāšanas 
līdzekļa pēdas vai iepriekšējais paraugs var nelabvēlīgi iespaidot 
rezultātu.  
Ieteicamā tīrīšanas procedūra: 
1. Pēc lietošanas slaidu nekavējoties iegremdēt dezinfekcijas līdzeklī. 

Ievērot dezinfekcijas līdzekļa ražotāja instrukciju.  
2. Reakcijas apli noslaucīt ar neabrazīvu materiālu, lai nodrošinātu  

iespējami pielipušo daļiņu noņemšanu.  
3. Pamatīgi nosklalot ar tīru ūdeni. 
4. Ļaut reakcijas slaidam nožūt. 
5. Apsmidzināt slaidu ar 70% spirta šķīdumu.  
6. Pirms lietošanas ļaut spirtam iztvaikot.  
 

ANALĪZES IEROBEŽOJUMI 
 
Izņemot serumu un EDTA plazmu, šim testam nav apstiprināti citi 
paraugi. 
 
Vāja vai apšaubāmi pozitīva rezultāta gadījumā, analīze jāatkārto.  
Diagnozi nevar uzstādīt pamatojoties tikai uz klīniskās analīzes 
rezultātu. Testu interpretējot, tas stingri jāpārdomā, ņemot vērā visus 
klīniskos datus.  
 
Iespējamā prozona efekta dēļ, aglutinācijas ātrums skrīninga testā 
nenorāda uz IM heterofīlo antivielu titru. Ir bijuši kļūdaini negatīvi 
rezultāti. Daži no šiem IM rādītājiem paliek nemainīgi sero negatīvi IM 
heterofīlajām antivielām. Tomēr daži kļūdaini negatīvi rezultāti 
parādās aizkavētas IM heterofīlo antivielu reakcijas dēļ.  
 
IM heterofīlo antivielu titrs pēc mēnešiem vai gadiem dažos 
gadījumos arvien var parādīties pēc klīnisko simptomu izbeigšanās.  
Dažkārt IM heterofīlās antivielas tiek noteiktas pirms klīnisko 
simptomu parādīšanās. Tāpēc ir vēlams piesardzīgi interpretēt testa 
rezultātus. Pacientiem ar slimību bojātu serumu var iegūt kļūdaini 
pozitīvu IM heterofīlu rezultātu.  
Tomēr šie pacienti parasti ir tikai tajās valstīs, kur zirga serumu lieto 
profilaksei. 
IM heterofīlās antivielas var būt saistītas ne tikai ar mononukleozes 
infekcijām, bet arī, piemēram, ar  leikēmiju, aizkuņģa dziedzera 
audzēju, hepatītu, CMV infekcijām un citām slimībām. Šajā gadījumā 
ir grūti atspēkot citas saslimšanas iespējamību.  
 

TESTA PROCEDŪRA 
 
Kvalitatīvā metode 
1. Ļaut reaģentu komplektam un pacienta serumam sasniegt istabas 

temperatūru.  
2. Slaida testa aplī ievietot 50µl pacienta seruma.  
3.Sakratīt lateksa reaģentu un, lietojot pievienoto pipeti, vienu 

suspensijas plienu ievietot testa aplī.  
4. Ar vienreizējo nūjiņu sajaukt pilienus tā, lai maisījums izlīdzinātos 

pa testa apli. 
5. Viegli, vienmērīgi 2 minūtes šūpot un griezt testa slaidu, novērojot 

aglutinācijas pazīmes uz testa slaida.  
 
Daļēji kvantitatīva metode 
1. Lietojot izotonisku fizioloģisko šķīdumu, sagatavot pacienta seruma 

decimālatšķaidījumu (½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 u.t.t.). 
2. Slaida testa apļos ievietot 50µl konkrētu seruma atšķaidījumu. 
3. Sakratīt lateksa reaģentu, un, lietojot pievienoto pipeti, testa aplī 

ievietot vienu suspensijas pilienu.  
4. Ar vienreizējo nūjiņu sajaukt pilienus tā, lai maisījums pārklātu testa 

apli.   
5. Maigi un vienmērīgi 2 minūtes šūpot un griezt testa slaidu, 

novērojot aglutinācijas pazīmes uz testa slaida.  
 

REZULTĀTI UN INTERPRETĀCIJA 
 
Testa slaidu pēc 2 minūtēm pārbaudīt pie spilgta gaismas avota. 
Komplekta kontroles vai zināma parauga analīze jāveic katrā testa 
sērijā. Komplekta negatīvā kontrole pēc 2 minūtēm dos negatīvu 
rezultātu. Komplekta pozitīvā kontrole pēc 2 minūtēm dos pozitīvu 
rezultātu pie ¼ +/- titra divkārša atšķaidījuma. Ja kontrole vai zināms 

paraugs nedod gaidīto rezultātu, analīzes rezultāts jāuzskata par 
nederīgu. 
 
Kvalitatīvā metode 
Uz pozitīvu rezultātu norāda skaidra aglutinācija, kas tīrā šķīdumā 
izveidojusies no lateksa. Ja uz testa slaida lateksa suspensijā nav 
izmaiņu, rezultāts ir negatīvs.  
 
AVITEX IM jūtība ir pielāgota, ka pozitīvā reakcija ir noteikta 
paraugos, kuros gvinejas cūku nierēs Dāvidsona aitas šūnu titrs ir 
1/28. Gvinejas cūkas absorbētais Dāvidsona aitas šūnu titrs aptuveni 
atbilst AVITEX IM titra reizinājumam ar 28.  
IM heterofīlo antivielu nosakāmais līmenis parasti atklājas 6. līdz 10. 
dienā pēc simptomu parādīšanās. Līmenis parasti palielinās trajā vai 
trešajā slimības nedēļā un pēc tam 12 mēnešu lakā var gaidīt 
pakāpenisku samazināšanos. Pozitīvie rezultāti ir redzami ~ 98% no 
IM gadījumiem.  
 
Daļēji kvantitatīva metode 
IM titrs ir pēdējais parauga atšķaidījums, kurš dod pozitīvu rezultātu. 
AVITEX  IM 1/512 titru nosaka bez prozona (Hook) efekta.  
 
                                        BRĪDINĀJUMI 
 
Lai novērstu kroskontamināciju, katram paraugam lietojiet atsevišķu, 
vienreizējo uzgali.  
Uzreiz pēc lietošanas uzlikt atpakaļ visu reaģentu vāciņus.   
Pirms analīzes veikšanas visiem reaģentiem jāļauj sasilt līdz istabas 
temperatūrai (20°C - 25°C). Ar vieglām kustībām uzmanīgi sajauciet 
visus reaģentus.  
Paredzēts lietošanai laboratorijas darbiniekiem vismaz ar minimālām 
iemaņām.  
Nelietot bojātus vai inficētus komplekta komponentus. 
 
 
 
NOVĒRTĒJUMS 
AVITEX IM ir 100 % atkārtojamība. (+/- viens dubultais atšķaidījums) 
 

 Avitex IM    Kopā 

 + -  

Heterophil + 133 7 140 

Heterophil - 0 101 101 

 133 108 241 

 
Jūtīgums 95% 
Specifiskums 100% 
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