
 

    Швидкий тест на антиген  
      Mycoplasma pneumoniae, касета  

(мазок з горла)  
Інструкція з використання 

REF: IMP-502 Укр 

Швидкий тест для якісного виявлення антигена Mycoplasma 
pneumoniae у мазку з горла. 
Лише для професійної діагностики in vitro. 
ПРИЗНАЧЕННЯ  
Швидкий тест на антиген Mycoplasma pneumoniae, касета – це 
швидкий хроматографічний імуноаналіз для якісного виявлення 
антигенів Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) у мазках з 
горла людини. Він використовується як допомога в швидкій 
диференційній діагностиці мікоплазмової пневмонії. 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
M. pneumoniae є одним з трьох видів мікоплазми, що найчастіше 
викликає інфекцію у людини.

1 
M. pneumoniae найчастіше викликає 

інфекції верхніх дихальних шляхів, але також може бути причиною 
пневмонії. Визначення M. pneumoniae допоможе призначити 
лікування, а саме відповідну антибіотикотерапію. Цей імуноаналіз 
на M. pneumoniae призначений для якісного виявлення антигена 
M. pneumoniae. Оскільки цей швидкий одноступеневий тест на M. 
pneumoniae проводити дуже легко, він широко застосовується при 
скринінгу і як допомога в діагностиці мікоплазмової інфекції.

 

ПРИНЦИП ДІЇ 
Швидкий тест на антиген Mycoplasma pneumoniae, касета – це 
якісний імуноаналіз з використанням бокового потоку для 
виявлення антигена M. pneumoniae у мазку з горла. У цьому тесті 
антитіла, специфічні до антигена M. pneumoniae, нанесені на зону 
тестової лінії тесту. Під час тестування екстрагований з мазка з 
горла зразок реагує з антитілами до M. pneumoniae, які нанесені 
на частинки. Суміш мігрує вздовж мембрани, реагує з антитілами 
до M. pneumoniae на мембрані та генерує кольорову лінію в зоні 
тестової лінії. Наявність цієї кольорової лінії в зоні тестової лінії 
означає позитивний результат, а її відсутність –  негативний 
результат. Як процедурний контроль, кольорова лінія завжди буде 
з’являтися в зоні контрольної лінії. Це означає, що був внесений 
достатній об'єм зразка і відбулося просочування мембрани.  
РЕАГЕНТИ 
Тест-касета містить частинки з Mycoplasma pneumoniae, які 
нанесені на мембрану.  
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
Будь ласка, прочитайте всю інформацію, наведену в цій 
інструкції з використання, перед проведенням тестування. 
• Тільки для професійної діагностики in vitro. Не використовуйте 

після закінчення терміну придатності.  
• Тест повинен залишатися в герметичній упаковці до проведення 

тестування.  
• Якщо Швидкий тест на антиген M. pneumoniae зберігався у 

холодильнику, потрібно всі реагенти довести до кімнатної 
температури (15°C-30°C) перед початком тестування.  

• Надягайте рукавички при роботі зі зразками, не торкайтеся 
пальцями мембрани з реагентами.  

• Утилізуйте рукавички, тампони, тестові пробірки і тест-касети у 
відповідності до місцевих правил.  

• Зразки з візуально наявною кров’ю не повинні 
використовуватися для тестування.  

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Тест-набір Швидкого тесту на антиген Mycoplasma pneumoniae 
слід зберігати при кімнатній температурі або в холодильнику (2-
30°С). Не заморожувати. Усі реагенти стабільні до кінця терміну 
придатності, зазначеного на герметичній упаковці та пляшечці з 

буфером. 
ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
Тест призначений для діагностики Mycoplasma pneumoniae з 
використанням зразків з мазків з горла. Використовуйте щойно 
зібрані зразки для отримання найкращих результатів. 
Неправильний забір зразків або неналежне поводження з ними 
може призвести до отримання помилкових негативних 
результатів. 
• Забір мазків 
Глибоко помістіть стерильний тампон у горло та декілька разів 
потріть, щоб зібрати епідермальні клітини зі слизової. Слід бути 
обережними, щоб уникнути забруднення тампона слиною. 
Вставте тампон у пробірку з екстракційним буфером. Обертайте 
тампон всередині пробірки за допомогою кругових рухів по стінці 
пробірки, щоб рідина з тампона витиснулася і реабсорбувалася. 
Вийміть тампон. Екстрагований розчин використовується як 
зразок для тесту. 
МАТЕРІАЛИ 

Матеріали, що надаються 

Необхідні матеріали, що не входять до набору 

 Таймер 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ  
Доведіть тест-касету, тестовий зразок мазка та буфер до 
кімнатної температури (15-30°С) перед тестуванням. 
1. Вийміть тест-касету з герметичної упаковки і використайте 

якомога швидше. Найкращий результат буде отримано, якщо 
тест виконується відразу ж після відкриття герметичної упаковки. 

2. Поставте екстракційну пробірку на робочу підставку. 
Переверніть і тримайте пляшечку з екстракційним реагентом 
вертикально. Стискайте пляшечку, щоб розчин крапав вільно в 
екстракційну пробірку, не торкаючись країв пробірки. Додайте 
10 крапель розчину (приблизно 500 мкл) до екстракційної 
пробірки. Див. рис. 1. 

3. Помістіть тампон зі зразком в екстракційну пробірку. 
Провертайте тампон приблизно 10 секунд, притискаючи кінець 
тампона до внутрішньої стінки пробірки, щоб вивільнити антиген 
з тампона. Див. рис. 2. 

4. Витягніть тампон, притискаючи кінець тампона до внутрішньої 
стінки екстракційної пробірки, щоб витиснути якомога більше 
рідини з тампона. Утилізуйте тампон згідно з протоколом про 
поводження з біологічно небезпечними відходами. Див. рис. 3. 

5. Встановіть насадку-крапельницю на екстракційну пробірку. 
Помістіть тест-касету на чисту і рівну поверхню. Див. рис. 4. 

6. Додайте 3 краплі розчину (приблизно 120 мкл) до отвору для 
зразка тест-касети і потім включіть таймер. Інтерпретувати 
результат через 15 хвилин. Не інтерпретуйте результат пізніше, 
ніж через 20 хвилин. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
ПОЗИТИВНИЙ: З’являються дві кольорові лінії. Одна кольорова 
лінія з’являється в контрольній зоні (С) і ще одна кольорова лінія в 
тестовій зоні (Т). Інтенсивність кольору може бути різною, але слід 
вважати позитивним навіть слабко забарвлену лінію. 
НЕГАТИВНИЙ: Лише одна кольорова лінія з’являється в 
контрольній зоні (С), жодна лінія не з’являється в тестовій зоні (Т). 
Негативний результат вказує на те, що M. pneumoniae не виявлені 
в зразку або їх кількість нижча рівня чутливості. 
НЕДІЙСНИЙ: Лінія в контрольній зоні (С) не з’явилася. Тест 
недійсний навіть при наявності лінії в тестовій зоні (Т). 

Недостатній об’єм зразка або неправильна методика проведення 
процедури є найбільш імовірними причинами відсутності 
контрольної лінії. Перевірте методику і повторіть тест з новою 
тест-касетою. Якщо проблема залишається невирішеною, 
припиніть використання тест-набору негайно і зверніться до 
місцевого дистриб’ютора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Внутрішній процедурний контроль включений у тест. Кольорова 
лінія в контрольній зоні (С) є внутрішнім позитивним контролем 
процедури, що підтверджує достатній об’єм зразка і коректність 
техніки виконання процедури.  
Стандартні зразки для контролю не постачаються з тест-набором. 
Рекомендується, щоб позитивні і негативні стандартні зразки для 
контролю тестувалися згідно з належною лабораторною 
практикою для підтвердження процедури аналізу та коректності 
роботи тесту. 
ОБМЕЖЕННЯ  
1. Швидкий тест на антиген Mycoplasma pneumoniae, касета – це 

гострофазний скринінговий тест для якісного виявлення. Зібрані 
зразки можуть містити титри антигена нижче рівня чутливості 
реагентів, тому негативний результат не виключає наявності 
мікоплазмової інфекції.  

2. Швидкий тест на Mycoplasma pneumoniae, касета виявляє 
антигени як життєздатних, так і нежиттєздатних M. pneumoniae. 
Тестування залежить від антигенного навантаження у зразку. 
Позитивний результат не виключає можливості наявності інших 
патогенів. Тому результати повинні співставлятися з усіма 
іншими доступними клінічними та лабораторними даними при 
постановці точного діагнозу. 

3. Цей тест не використовується для моніторингу противірусного 
лікування M. pneumoniae. 

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на антиген Mycoplasma pneumoniae, касета (мазок з 
горла) порівнювали з провідним комерційним тестом ПЛР. 
Кореляція між цими двома системами склала понад 98%.  

 Тест-касети  Екстракційний буфер 

 Екстракційні пробірки   Стерильні тампони 

 Насадки-крапельниці 

 Інструкція з використання 

 Робоча підставка 
 



 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Чутливість, специфічність і точність 

Швидкий тест на антиген Mycoplasma pneumoniae, касета (мазок з 
горла) оцінювали зі зразками, отриманими від пацієнтів. ПЛР 
використовувалася як референтний метод для Швидкого тесту на 
антиген Mycoplasma pneumoniae, касета (мазок з горла). Зразки 
вважалися позитивними, якщо ПЛР показала позитивний 
результат. Зразки вважалися негативними, якщо ПЛР показала 
негативний результат. 

Метод ПЛР 
Загалом 

Швидкий тест на 
антиген Mycoplasma 
pneumoniae, касета 

(мазок з горла) 

Результати Позитивний Негативний 

Позитивний 33 3 36 

Негативний 2 233 235 

Загалом 35 236 271 

Відносна чутливість: 94,3% (95%CI*: 80,8%~99,3%); 
Відносна специфічність: 98,7% (95%CI*: 99,6%~100,0%); 
Точність: 98,2% (95%CI*: 95,7%~99,4%).            
*Довірчі інтервали 

Точність 
Intra-аналіз 

Точність аналізу в межах серії була визначена за допомогою 15 
повторів чотирьох типів зразків: негативних, низькопозитивних, 
середньопозитивних і високопозитивних. Зразки були правильно 
ідентифіковані у >99% випадків. 

Inter-аналіз 
Міжсерійна точність була визначена за допомогою 15 незалежних 
аналізів тих самих чотирьох типів зразків: негативних, 
низькопозитивних, середньопозитивних і високопозитивних. Три 
різні серії Швидкого тесту на антиген Mycoplasma pneumoniae, 
касета (мазок з горла) були протестовані з цими зразками. Зразки 
були правильно ідентифіковані у >99% випадків. 

Перехресна реактивність 
① Віруси 
Не виявлено перехресної реакції з наступними патогенами: 
Influenza virus A (H1N1,H3N2), Influenza virus B; Adenovirus Type 

1 ～8,11,19,37, Coxsackie virus Type A16,B1～5, Cytomegalovirus, 

Echovirus Type 3,6,9,11,14,18,30, Enterovirus Type 71, HSV-1, 

Mumps virus, Parainfluenza virus Type 1～3, Poliovirus Type 1～3, 

Respiratory syncytial virus, Rhinovirus Type 1A,13,14. 
② Мікоплазма тощо 
Не виявлено перехресної реакції з Chlamydia pneumoniae, 
Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis. 
③ Бактерії 
Не виявлено перехресної реакції з наступними бактеріями: 
Acinetobacter baumannii, Bacteroides fragilis, Bordetella pertussis, 
Candida albicans, Candida glabrata, Cardiobacterium hominis, 
EikeneUa corrodens, Enterococcus gallinarum. Escherichia coil, 
Haemophilus phrophlus, Haemophilus infiuenzae, Haemophilus 
parainfluenzae, Haemophilus paraphrophilus, Kingella kingae, 
Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Moraxella catarrhalis, 
Neisseria gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, 
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, 
Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus sp. 
group C, G, F, Streptococcus mutans. 
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ГРАФІЧНІ СИМВОЛИ 

 Повторно використовувати 
ЗАБОРОНЕНО 

 Код партії 

 

  Медичний виріб для 
діагностики in vitro 

 Використовувати 
до 

 Температурне обмеження  Виробник 

 Не використовуйте, якщо 
упаковка пошкоджена 

 Уповноважений 
представник в ЄС 

 Ознайомтеся з інструкцією 
з використання 

 Номер за 
каталогом 

 Містить достатньо для (n-) 
випробувань 

 
Увага, дивись 
інструкцію з 

використання 
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