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RF DIRECT LATEX 
Reumatoidinio faktoriaus aptikimo serumo bandiniuose testas 

Nr. L-99080 

I. TESTO VEIKIMO PRINCIPAS 
 

Daugumoje linkusiu plėtotis lėtiniu poliartritu sergančiuose 
pacientuose aptinkamas makroglobulinas (reumatoidinis 
faktorius (RF)), kuris sugeba agliutinuoti inertines daleles, 
įjautrintas žmogaus gamaglobulinu. Latekso agliutinacijos testas 
leidžia atskirti šią ligą nuo kitos, vadinamos ūminiu reumatu 
arba reumatine karštine, kurioje reumatoidinio faktoriaus nėra. 
RF latekso reagentas yra gamaglobulinu įjautrintų polistireno 
dalelių suspensija. Sumaišius reagentą su serumo bandiniu, 
kuriame yra reumatoidinis faktorius, įvyksta antigenų ir 
antikūnų reakcijai, aiškiai matoma per latekso agliutinaciją. 
Matomos agliutinacijos buvimas arba nebuvimas rodo RF 1 
479-305-3900buvimą arba nebuvimą tiriamuose bandiniuose. 

 
II. RINKINIO RF DIRECT LATEX KOMPONENTAI 

 
Kiekviename rinkinyje yra viskas, ko reikia 100 testų atlikti. 
- Latekso reagento indelis 5 ml 
(Latekso dalelės, padengto žmogaus gamaglobulinu, turinčiu 
0,095 % natrio azido) 
- Teigiamos kontrolės preparato indelis 0,5 ml 
- Neigiamos kontrolės preparato indelis 0,5 ml 
- Objektinis stiklelis  1 
- Vienkartiniai maišikliai  100 
- Instrukcijų lapelis  1 

 
III. LAIKYMAS IR STABILUMAS 

 
1. Visas rinkinyje esančias medžiagas būtina laikyti nuo +2 °C 
iki +8 °C temperatūroje. 
2. Neužšaldykite testo rinkinio.  
3. Visi rinkinio komponentai yra paruošti naudoti ir išlieka 
stabilios būsenos iki galiojimo laiko, nurodyto ant pakuotės, 
pabaigos laikant nuo +2 °C iki +8 °C temperatūroje. 

 
IV. ATSARGUMO PRIEMONĖS 
1. Šis testas yra skirtas tik in vitro diagnostikai ir tik 
profesionaliam naudojimui. 
2. Žmogiškosios kilmės komponentai yra patikrinti ir 
patvirtinta, kad juose nėra hepatito B viruso paviršinių antigenų 
(HBsAg), hepatito C viruso (HCV) ir ŽIV antikūnų (1/2). 
Tačiau naudokite atsargiai, kaip potencialų užkratą. 
3. Su visais bandiniais elkitės taip, lyg juose būtų užkrato. Baigę 
tyrimą, atsargiai utilizuokite mėginius prieš tai ne mažiau nei 
valandą apdoroję juos autoklave. Taip pat mėginiai gali būti 
apdoroti 0,5–1% natrio hipochlorito tirpalu  vieną valandą prieš 
utilizavimą. 

4. Nenaudokite ilgiau nei iki galiojimo datos, nurodytos pakuotės 
etiketėje. 
V. BANDINIO ĖMIMAS IR PARUOŠIMAS 

 
Šviežias serumas arba laikytas 2–8 °C temperatūroje ne ilgiau 
nei 48 val. Jei tyrimas bus vykdomas vėliau, nei po 48 valandų, 
bandinį reikia užšaldyti. Kaip bandinius taip pat galima naudoti 
heparinizuotą serumą, virkštelės kraują arba suaugusiojo kaulų 
čiulpus. Prieš testuojant užšaldytus bandinius, juos reikia 
visiškai atšildyti iki kambario temperatūros. Užterštus ar 
hemolizuotus serumus reikia šalinti. 

VI. TYRIMO METODIKA  

a) Kokybinis metodas 
1. Sušildykite reagentus ir serumo bandinius iki kambario 
temperatūros. 
2. Užlašinkite vieną lašą (50 µl) neskiesto serumo ant juodai 
pažymėtos stiklelio zonos. 
3. Ant atskirų apskritimų užlašinkite vieną lašą teigiamos 
kontrolės priemonės ir vieną lašą neigiamos. 
4. Švelniai pakartotinai suspenduokite antigenų indelį. Keletą 
kartų įtraukite pipetę, kad gautumėte vienalytį mišinį. Įlašinkite 
po vieną lašelį šalia tiriamojo bandinio, šalia neigiamos 
kontrolės ir šalia teigiamos kontrolės. 
5. Sumaišykite lašelius maišikliu, paskleisdami juos per visą 
apskritimo paviršių. Kiekvienam bandiniui naudokite atskirus 
maišiklius. 
6. Tikrinkite, ar vyksta agliutinacija ne ilgiau nei 3 minutes. 
b) Pusiau kiekybinis metodas 
Paruoškite dvigubo skiedimo fiziologiniame tirpale serijas ir 
kiekvieną skiedinį patikrinkite taip, kaip nurodyta kokybiniame 
metode.  Tada stebėkite, ar vyksta agliutinacija. Apytikslę RF 
koncentraciją serumo bandinyje gali apskaičiuoti pagal šią 
formulę: 
[RF] (IU/ml) = didžiausias teigiamas skiedimas x 8 (nes 
reagento jautrumas yra 8 IU/ml). 

 
VII. REZULTATŲ VERTINIMAS 

 
1. Teigiamas rezultatas 
Agliutinacija įvyksta per 3 minutes. 

 
 

2. Neigiamas rezultatas 
Per 3 minutes agliutinacija 
neįvyksta. 

 
 



MD- 550000 m3 c – 
 2 puslapis iš 2 

Peržiūrėta 2014 

 

 

VIII. VEIKSMINGUMO CHARAKTERISTIKOS 
 

a) Numatomos vertės 
Apytiksliai 70–80 % reumatiniu artritu sergančių pacientų turi 
reumatoidinį faktorių. Teigiami rezultatai gauti beveik visiems 
pacientams, sergantiems įvairiomis reumatinio atrito ligomis, 
pvz., Felčio ar Sjorgeno sindromu. Mažiau nei 5 % teigiamų 
rezultatų tikimasi iš sveikų asmenų, o apytiksliai 30 % 60 m. ir 
vyresnio amžiaus žmonių gali gauti serologiškai teigiamą 
rezultatą naudojant latekso testus reumatoidiniam faktoriui 
aptikti. 

 
b) Jautrumas ir specifiškumas 
Mažiausias aptinkamas vienetas (analitinis jautrumas) yra 
apytiksliai 8 IU/ml, testuojant pagal Ligų kontrolės centro 
standartą, atsekamą iki Pasaulio sveikatos organizacijos 
pamatinės medžiagos 64/1. 
Diagnostinis specifiškumas yra 98,8 %. 

 
c) Prozono efektas 
Iki 800 IU/ml prozono efektas neaptiktas. 

 
d) Sąveika 
Hemoglobinas (< 10 g/l), bilirubinas (< 20 mg/dl) ir lipemija (< 
10 g/l) nesąveikauja su RF Direct Latex. Kitos medžiagos gali 
sąveikauti (8). 

 
IX. . APRIBOJIMAI 

 
1. Klaidingi teigiami rezultatai gali būti gauti sergant 
mononukleoze, hepatitu, sifiliu ir kitomis įvairiomis 
užkrečiamomis ligomis, taip pat senyvo amžiaus pacientuose. 
Tačiau, testuojant kiekybiniu testu, dauguma bandinių duoda 
ypač mažus rezultatus. 
2. Klaidingi neigiami rezultatai gali būti gaunami iš pacientų, 
esančių ankstyvoje arba subklinikinėje lėtinėje ligos fazėje. 
3. Dėl kontrolės priemonių ir bandinių užteršimo bakterijomis 
bei antigeno užšaldymo ir atšildymo gali būti gaunami klaidingi 
teigiami rezultatai. 
4. Ploviklio likučiai testo kortelėse taip pat gali sukelti klaidingą 
teigiamą rezultatą. Panaudotas korteles pirmiausia plaukite po 
tekančiu vandeniu tol, kol pasišalins visi reagentai, o tada 
nuskalaukite distiliuotu vandeniu. Palikite natūraliai išdžiūti. 
Nenaudokite organinių tirpiklių, nes jie gali sugadinti specialų 
stiklelio paviršių. 
5. Prieš nustatydamas diagnozę, gydytojas turėtų įvertinti šiuo 
testo rinkiniu gautus rezultatus ir kitą klinikinę informaciją.  
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Žr. naudojimo instrukcijas 
 
 
 

Nenaudoti pakartotinai. 
 
 

In vitro diagnostikai 
 
 
 
 

Pagamino „VEDALAB“, Prancūzija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Temperatūros ribos 


