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Швидкий тест для діагностики інфекційного мононуклеозу (ІМ) шляхом 
визначення гетерофільних антитіл до інфекційного мононуклеозу в цільній 
крові, сироватці або плазмі крові.  
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на мононуклеоз, касета (цільна кров/сироватка/плазма) - це 
швидкий хроматографічний імноаналіз для якісного визначення 
гетерофільних антитіл до інфекційного мононуклеозу в цільній крові, 
сироватці або плазмі для допомоги в діагностиці інфекційного 
мононуклеозу. 
 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Інфекційний мононуклеоз (ІМ) викликається вірусом Епштейна-Барра, який 
є представником родини герсепвірусів. Симптомами ІМ є лихоманка, біль у 
горлі та збільшені лімфатичні вузли. В дуже рідких випадках можуть бути 
уражені серце або центральна нервова система. Діагноз ІМ оснований на 
визначенні гетерофільних антитіл. Гетерофільні антитіла до інфекційного 
мононуклеозу належать до класу IgM. Вони присутні у 80-90% випадків 
гострого ІМ та можуть бути виявлені у 60-70% протягом першого тижня 
клінічного перебігу захворювання.   
Швидкий тест на мононуклеоз, касета (цільна кров/сироватка/плазма) - це 
простий тест, який використовує екстракт з еритроцитів биків для якісного 
та селективного виявлення гетерофільних антитіл до інфекційного 
мононуклеозу в цільній крові, сироватці або плазмі протягом хвилин. 
 
ПРИНЦИП 
Швидкий тест на мононуклеоз, касета (цільна кров/сироватка/плазма) це 
якісний імуноаналіз з використанням бокового потоку для визначення 
гетерофільних антитіл в цільній крові, сироватці або плазмі крові. В цьому 
тесті екстраговані антигени з бичачих еритроцитів імобілізовані в тестовій 
зоні тесту. Під час тестування зразок реагує з частинками вкритими 
антигеном екстрагованим з бичачого еритроциту, які нанесені на подушечку. 
Ця суміш мігрує хроматографічно вздовж тесту та реагує з імобілізованим 
антигеном екстрагованим з бичачого еритроциту.  Якщо зразок містить 
гетерофільні антитіла до ІМ, з’являється кольорова лінія в тестовій зоні, що 
вказує на позитивний результат. Якщо зразок не містить гетерофільні 
антитіла до ІМ, кольорова лінія не з’являється в тестовій зоні, що вказує на 
негативний результат. В якості процедурного контролю, кольорова лінія 
буде завжди з’являтися в контрольній зоні; це означає що був доданий 
достатній об’єм зразка та відбулось просочування мембрани. 
 
 РЕАГЕНТИ 
Тест містить частинки вкриті антигеном екстрагованим з бичачих 
еритроцитів та антигени екстраговані з бичачих еритроцитів, що нанесені 
на  мембрану. 
 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 Тільки для професійної діагностики in vitro. Не використовувати після 
закінчення терміну придатності. 

 Касети повинні залишатися в герметичній упаковці безпосередньо до 
початку використання. 

 Не слід їсти, пити або курити в приміщенні, де відбувається обробка 
зразків та набору. 

 Не використовувати тест, якщо пошкоджена герметична упаковка. 
 Поводьтеся зі зразками та контролем так, ніби вони містять інфекційний 

агент. Дотримуйтесь встановлених застережень проти мікробіологічних 
агентів протягом тестування та дотримуйтесь стандартних процедур для 
належної утилізації зразків та контролю.  

  Плазма людини, яка використовується в якості позитивних та негативних 
контролів була протестована за допомогою тесту ELISA для виявлення 
антитіл до вірусу імунодефіциту ВІЛ-1/ВІЛ-2, поверхневого антигену 
гепатиту В (HBsAg) та анти-HCV, всі результати негативні. Тим не менш, 
слід проявляти обережність при роботі та утилізації продуктів тестування. 

 Одягайте захисний одяг, такий як лабораторні халати, одноразові 
рукавички і окуляри для захисту очей під час тестування зразків. 

 Використаний тест повинен бути утилізованим відповідно до місцевих 
правил. 

 Враховувати, що вологість і температура можуть негативно вплинути на 
результати.  

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ  
Зберігати в упаковці при кімнатній температурі або в холодильнику  (2-
30 °C). Тест  стабільний протягом  терміну придатності, надрукованому  на 
запечатаній упаковці. Тест повинен залишатись у запечатаній  упаковці  
безпосередньо до початку використання. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. Не 
використовувати після закінчення терміну придатності. 
 
ВІДБІР ТА ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
Швидкий тест на мононуклеоз, касета (цільна кров/сироватка/плазма) може 
бути проведений з використанням цільної крові (венепункція або з пальця), 
сироватки або плазми.  

 Для того, щоб зібрати зразки цільної крові шляхом венепункції: 
зібрати антикоагульований зразок крові (гепарин натрію або 
літію, ЕДТА калію або натрію, оксалат натрію, цитрат натрію) за 
стандартними лабораторними процедурами. 

 Дії для того, щоб зібрати зразки цільної крові з пальця:  
Вимийте руку пацієнта милом і теплою водою або очистіть спиртовим 
тампоном. Дайте висохнути. 
Масажувати руку, не торкаючись місця проколу, розтираючи її до кінчиків 
середнього або безіменного пальців. 
Проколоти шкіру стерильним ланцетом (скарифікатором). Витерти першу 
краплю крові. 
Акуратно масажувати руку від зап’ястя до пальців, щоб сформувати 
округлену краплю крові в місці пункції. 
Додайте зразок цільної крові з пальця до тестової касети за допомогою 
капілярної трубки: тримайте кінець капілярної трубки в крові доки не 
наберете приблизно 50 мкл. Уникайте повітряних бульбашок. Додайте 
цільну кров до віконця зразка (S) ( в тестової касети.   
• Якнайшвидше відокремити сироватку або плазму від крові, щоб уникнути 
гемолізу. 
•  Використовуйте лише прозорі, негемолізовані зразки.   
• Тестування необхідно проводити відразу після збору зразків. Не 
залишайте зразки при кімнатній температурі протягом тривалого періоду 
часу. Зразки сироватки та плазми можуть зберігатися при температурі 2-
8 °С протягом до 3 днів. Для тривалого зберігання, зразки повинні 
зберігатись при температурі нижче – 20 °C. Вся кров, зібрана шляхом 
венепункції, повинна зберігатись при температурі 2-8 °С, якщо тест буде 
проведений протягом 2 днів. Не заморожувати зразки цільної крові. Цільна 
кров, зібрана з пальця, повинна тестуватися негайно. 
• Перед тестуванням доведіть зразки до кімнатної температури. Заморожені 
зразки повинні бути повністю розморожені та добре перемішані перед 
тестуванням. Зразки не можна заморожувати та розморожувати повторно. 
• У випадку відправлення зразків, вони повинні бути упаковані відповідно до 
місцевих нормативних актів для транспортування етіологічних агентів. 
 
СКЛАД НАБОРУ 
Матеріали, що надаються: 
1. Тест-касети 
2. Буфер 
3. Піпетка (капілярна трубка) 
4. Негативний контроль (розведена плазма людини, 0,09% азиду натрію) 
5. Інструкція з використання 
6. Позитивний контроль (розведена плазма людини, яка містить 

гетерофільні антитіла до ІМ, 0,09% NaN3) 
 
НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО НЕ  ВХОДЯТЬ ДО НАБОРУ 
1. Контейнер для зразка (для забору цільної крові шляхом венепункції) 
2. Центрифуга  
3. Таймер. 
4. Ланцет (тільки при заборі цільної крові з пальця) 
5. Гепаринізовані капілярні трубки та дозуючий пристрій (тільки при заборі 
цільної крові з пальця) 
 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
Довести тестовий набір, зразок, буфер і/або контрольні зразки до кімнатної 
температури  (15-30 °С) перед тестуванням. 

1. Вийняти тест-касету з герметичної упаковки і використати його 
якнайшвидше. Найкращі результати будуть отримані, якщо 
аналіз проводити протягом однієї години. 

2. Покласти тест-касету на чисту і рівну поверхню. 
Для зразків сироватки або плазми: 
Тримаючи піпетку вертикально, додати 1 краплю сироватки або плазми 
(приблизно 25 мкл) в отвір зразка (S) касети, та додати 2 краплю буфера  
(приблизно 55 мкл), а потім запустити таймер. Дивитись малюнок нижче. 

Для цільної крові, зібраної шляхом венепункції: 
Тримаючи піпетку вертикально, додати 2 краплі цільної крові (приблизно 50 
мкл) у отвір (S) тестової касети, потім додати 2 краплю буфера (приблизно 
55 мкл) і запустити таймер. Див. малюнок нижче. 
Для цільної крові з пальця: 
Використовуючи капілярну трубку: наповніть капілярну трубку та додайте 
приблизно 50 мкл цільної крові з пальця до отвору для зразка (S) касети, 
потім додати 2 краплю буфера (приблизно 55 мкл) і запустити таймер. Див. 
малюнок нижче. 
3. Дочекатися появи кольорової(их) лінії(й). Результат слід інтерпретувати 
через 5 хвилин. Не інтерпретуйте результат через 10 хвилин.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
(Будь ласка, зверніться до малюнка вище) 
ПОЗИТИВНИЙ: * з’являються дві чіткі кольорові лінії. Одна лінія повинна 
бути в контрольній зоні (C), а інша лінія повинна бути в тестовій зоні (T). 
* ПРИМІТКА. Інтенсивність забарвлення в тестовій зоні (Т) буде 
змінюватися в залежності від концентрації гетерофільних антитіл проти ІМ, 
присутніх у зразку. Тому будь-який відтінок кольору в тестовій зоні (Т) слід 
вважати позитивним. 
НЕГАТИВНИЙ: у контрольній зоні (C) з’являється одна кольорова лінія 
Жодна лінія не з’являється в тестовій зоні (Т).  
НЕДІЙСНИЙ: не з’явилася контрольна лінія. Недостатній обсяг зразка або 
неправильна методика проведення процедури є найбільш ймовірними 
причинами відсутності контрольної лінії. Потрібно перевірити методику та 
повторити тест з новим тест-пристроєм. Якщо питання залишаються 
невирішеними, припинити використання тест-набору негайно і звернутись 
до місцевого дистриб’ютора. 
 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Процедурний контроль включений в тест. Кольорова лінія, що з’являється в 
контрольній зоні (С), є внутрішнім процедурним контролем, що підтверджує 
достатній обсяг зразка, достатнє просочування мембрани і коректність 
техніки процедури. На додаток до стандартних зразків для контролю 
рекомендується позитивні і негативні тести контролювати шляхом 
тестування принаймні один раз з кожним тестовим набором та кожним 
лаборантом, який проводить тестування. Це підтвердить, що реактиви та 
тест працюють правильно та лаборант здатний правильно провести 
тестування. Зовнішні позитивні та негативні контролі постачаються у 
комплекті. 
Процедура проведення зовнішнього контролю якості 
1. Тримаючи ємність вертикально додати 1 повну краплю (приблизно 40 
мкл) позитивного або негативного контрольного розчину до отвору зразка 
(S) тестової касети та додати 1 краплю буфера (приблизно 55 мкл). 
2. Продовжуйте крок 3 СПОСОБУ ВИКОРИСТАННЯ. 
3. Якщо контроль не дав очікуваних результатів, не використовуйте 
результати тесту. Повторіть тестування або зверніться до свого 
дистриб'ютора. 
 
ОБМЕЖЕННЯ 
1. Швидкий тест на мононуклеоз, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 

призначений тільки для діагностики in vitro. Тест слід використовувати 
для виявлення антитіл проти інфекційного мононуклеозу у зразках 
цільної крові, сироватки або плазми крові. Ні кількісного значення, ні 



темпу зростання концентрації антитіл до інфекційного мононуклеозу  
не може бути визначено цим якісним тестом. 

2. Швидкий тест на мононуклеоз, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 
показує лише наявність антитіл проти інфекційного мононуклеозу у 
зразку. Його не слід використовувати в якості єдиного критерію для 
діагностики інфекційного мононуклеозу. 

3. Як і у випадку використання будь-якого діагностичного тесту, всі 
результати повинні бути розглянуті разом з іншою клінічною 
інформацією, доступною лікарю. 

4. Якщо результат негативний а клінічні симптоми присутні, 
рекомендовано застосування інших клінічних методів. Негативний 
результат не виключає можливості зараження інфекційним 
мононуклеозом. 

 
ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Вірус Епштейна-Барра у підлітків та людей молодого віку викликає 
інфекційний мононуклеоз у 35-50% відомих випадків. Захворюваність на 
інфекційний мононуклеоз, викликаний вірусом Епштейна –Барра в США 
оцінюється в 45 випадків на 100 000 і є найвищою серед підлітків та людей 
молодого віку – 2 на 1000. Сезонності вірус Епштейна-Барра не має. 
Інкубаційний період від 10 до 60 днів, для дітей та підлітків найчастіше це 7-
14 днів.  
 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Чутливість 
Швидкий тест на мононуклеоз, касета (цільна кров/сироватка/плазма) був 
перевірений за допомогою зразків, які були зібрані у осіб з 
позитивним/негативним результатом провідного тесту на аглютинацію Тест 
«слайд-аглютинація», який був обраний в якості референтного.  Результати 
показали, що чутливість швидкого тесту на мононуклеоз, касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) становить 97,6%  відносно тесту «слайд-
аглютинація». 
Специфічність 
Швидкий тест на мононуклеоз, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 
використовує антиген, який високоспецифічний до антитіл до ІМ у цільній 
крові, сироватці та плазмі.  Результати показали, що специфічність 
швидкого тесту на мононуклеоз, касета (цільна кров/сироватка/плазма) 
становить 97,8%  відносно тесту «слайд-аглютинація». 

Метод Тест «слайд-аглютинація» Загальні 
результати Швидкий тест 

на 
мононуклеоз, 
касета 

Результати Позитивний Негативний 
Позитивний 122 4 126 
Негативний 3 176 179 

Загальні результати 125 180 305 
Відносна чутливість: 97,6% (95%CI*: 93,1%-99,5%)* 
Відносна специфічність: 97,8% (95%CI*: 94,4%-99,4%)* 
Загальна точність: 97,7% (95%CI*: 95,3%-99,1%)* 
*Довірчі інтервали 

Точність 
Intra-аналіз 

Точність аналізу була визначена за допомогою 3 повторів 3 зразків: 
негативних, низько позитивних і середньо позитивних. Негативні, низько 
позитивні і середньо позитивні значення були правильно визначені у 
випадках > 99%. 

Inter-аналіз 
Міжсерійна точність була визначена за допомогою 10 незалежних аналізів 
на тих же 3 зразках: негативних, низько позитивних і середньо позитивних. 
Три різні партії швидкого тесту на інфекційний мононуклеоз, касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) були протестовані з використанням негативних, 
низько позитивних і середньо позитивних зразків. Зразки були правильно 
ідентифіковані у випадках >99%. 

Перехресна реактивність 
РФ, HBsAg, HBeAg, HBcAb, HBeAb, HCV, TB, HIV та позитивні на сифіліс 
зразки були протестовані зі швидким тестом на мононуклеоз, касета (цільна 
кров/сироватка/плазма). Перехресної реактивності не спостерігалось, що 
свідчить про те, що швидкий тест на мононуклеоз, касета (цільна 
кров/сироватка/плазма) має високий рівень специфічності до людських 
антитіл до ІМ. 
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