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NEW VISION DIAGNOSTICS ПРОФІТЕСТ 
ШВИДКИЙ ТЕСТ НА ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ, 
ТЕСТ-СМУЖКИ 
(сеча)  
Тільки для діагностики in Vitro 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
Тест на вагітність – це швидкий якісний імунохроматографічний тест для визначення  
людського хоріонічного гонадотропіну ЛХГ у зразках сечі для раннього виявлення 
вагітності. Тест призначений для використання у медичних закладах або в домашніх 
умовах. 
КОРОТКЕ ПОЯСНЕННЯ 
Хоріонічний гонадотропін є  глікопротеїновим гормоном, який виробляється в процесі 
розвитку плаценти після запліднення. При нормальній вагітності ЛХГ виявляється у 
сечі і плазмі незабаром після запліднення та досягає рівня 5-50 мМо/мл протягом 
першого тижня вагітності, а на час першої затримки менструації сягає 100 мМО/мл. 
Протягом перших 10 тижнів рівень концентрації ЛХГ у сечі або плазмі швидко зростає 
та сягає 100000-200000 мМО/мл наприкінці першого триместру. Присутність ЛХГ в сечі 
і плазмі відразу після запліднення і швидкий послідуючий зріст його концентрації є 
показником розвитку вагітності.  
Підвищений рівень концентрації ЛХГ може також бути показником наявності в 
організмі трофобластичних або нетрофобластичних пухлин, таких як хоріонаденома або 
хоріокарцинома. Таким чином, необхідно виключити можливість наявності таких 
захворювань у жінки перед тим, як ставити діагноз щодо вагітності. Знижений рівень 
концентрації ЛХГ може свідчити про плацентну недостатність, перенесений викидень 
або ектопічну вагітність. 
Тест на вагітність – це швидкий якісний тест, що використовується для виявлення ЛХГ 
у зразках сечі. Використання реагентів зі специфічними антитілами забезпечує високу 
чутливість та специфічність тесту. Чутливість тесту - 25 мМО/мл ХГ у зразку сечі, 
цього достатньо для виявлення вагітності в перший день затримки. Тест має чутливість 
до ЛХГ та не має перехресної реакції з супутніми глікопроеїновими гормонами 
(фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон або тиреотропний гормон) на 
фізіологічному рівні.   
ПРИНЦИП ДІЇ 
Тест на вагітність – це аналіз типу «сендвіч». На пластикову картку нанесена мембрана 
з реагентами, необхідними для виявлення наявності ЛХГ та для контролю дійсності 
картки. Зразок наноситься на картку та реагує з кон’югатом специфічного 
моноклонального антитіла β ЛХГ та колоїдального золота на тестовій мембрані. Суміш 
рухається вздовж мембрани капілярним шляхом та реагує зі специфічним антитілом до 
ЛХГ в тестовій зоні. Якщо ЛХГ присутній у зразку, у тестовій зоні з’являється 
забарвлена смужка. Якщо у зразку ЛХГ відсутній, тестова зона залишається білою. 
Коли зразок сягає контрольної зони, з’являється контрольна смужка, яка позначає, що 
тест-смужка працює коректно, а результат - дійсний.    
 

НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 
1. Тест-смужки 
2. Інструкція 

НЕОБХІДНІ, АЛЕ НЕ НАДАНІ МАТЕРІАЛИ 
1. Часи або таймер 
2. Позитивні та негативні контрольні зразки сечі  

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
3. Тільки для діагностики ін-вітро 
4. Не використовуйте тест після закінчення терміну дії 
5. Не відкривайте упаковку до того, як буде зібраний та підготовлений зразок. 
6. Всі зразки необхідно розцінювати як потенційно інфіковані. 

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ 
Тест-смужки можуть зберігатися в холодильнику або при кімнатній температурі (від 
2°С до 30°С). Вони зберігатимуть стабільність до закінчення терміну дії. Не 
використовуйте тести після закінчення терміну дії. Термін придатності – 24 місяців з 
дати виробництва. 
ЗАБІР ЗРАЗКУ 
Зберіть зразок сечі в сухий, чистий скляний або пластиковий контейнер. Збір сечі можна 
проводити в будь-який час дня.  Немає необхідності збирати першу ранкову сечу, але 
необхідно пам’ятати, що в ній може міститися вища концентрація ЛХГ. 
Зразок можна зберігати в холодильнику до 72 годин до тестування. В такому випадку 
зразки необхідно підігріти до кімнатної температури та збовтати перед тестуванням. 
 ДО ТЕСТУВАННЯ 

7. Доведіть тест-смужку і зразок сечі до кімнатної температури перед 
проведенням тесту. 

8. Розкрити запаяний пакет, дістати  тест-смужку і використати як можна 
швидше. 

9. Приготуйте принаймні 100 мкл зразку у контейнері та ідентифікуйте його.   
10. Достаньте тестову смужку з упаковки. 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТУВАННЯ 
1. Опустіть смужку вертикально в сечу до горизонтальної лінії по направленню 

стрілок, вказаних на ній.  
2. Не занурюйте нижче максимальної відмітки на смужці. 
3. Тримайте смужку зануреною, поки на нижній частині тестової мембрани не 

з’явиться червона смуга (приблизно 10 секунд)  
4. Вийміть смужку і покладіть на чисту суху поверхню тестовою мембраною до 

себе.  
5. Зчитування результату можливе від 3 до 10 хвилин після додавання зразку. 

 
 
 
 
 
 
  
 



ЗЧИТУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ТЕСТУВАННЯ 
Зчитуйте результат від 3 до 10 хвилин після додавання зразку. 
НЕ ІНТЕРПРЕТУЙТЕ РЕЗУЛЬТАТ ЧЕРЕЗ 15 ХВИЛИН ПІСЛЯ ДОДАВАННЯ 
ЗРАЗКУ 
 
Негативний: одна рожева або червона смуга з’являється в контрольній зоні. В тестовій 
зоні забарвлена смуга не з’являється. 
Позитивний: Окрім контрольної смуги з’являється ще одна рожева або червона смуга в 
тестовій зоні. Інтенсивність кольору тестової смуги може варіювати від блідо-рожевого 
до темно-бордового.   
Недійсний: Якщо у контрольній зоні не з’являється забарвлена смуга, тест недійсний. 
Повторіть тестування за допомогою іншої тест-смужки. 
 
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ 
Для контролю якості рекомендовано використовувати позитивний контроль з 
концентрацією ЛХГ 25-150 мМО/мл та негативний контроль з концентрацією ЛХГ 0 
мМО/мл. Необхідно фіксувати процедурний контроль з позначенням кількості зрізку, 
чи коректно був нанесений зразок, чи достатньо було зразку для вільної міграції суміші 
та чи було розчинене колоїдальне золото.   
 
ОЧІКУВАНІ ДАНІ 
Результати тестування здорових невагітних жінок дають негативні результати. 
Більшість жінок на перший день затримки мають рівень концентрації ЛХГ 100 мМО/мл 
або більше. Такий рівень чітко визначається цим тестом. Пік концентрації набувається 
приблизно через 8 тижнів. Після пологів рівень ЛХГ швидко знижується та звичайно 
набуває рівня невагітної жінки протягом кількох днів. Підвищений рівень ЛХГ також 
спостерігається у жінок, що мають хоріокарциному та нетрофобластичні пухлини.  
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Чутливість: 
Тест на вагітність фіксує наявність в сечі ЛХГ, починаючи з рівня концентрації 25 
мМО/мл. Було проведено 180 тестів з різним рівнем концентрації ЛХГ: 0 мМО/мл, 25 
мМО/мл та 600000 мМО/мл. Тестування зразків з рівнем концентрації 0 мМО/мл дали 
негативний результат, а з рівнем концентрації 25 та 600000 мМО/мл дали позитивний 
результат.  
Хук-ефект 
Хук-ефект не спостерігався при тестуванні зразків з концентрацією 600000 мМО/мл. 
Точність  
Точність тесту на вагітність визначалася шляхом порівняння з референтними 
лабораторними тестами. Зразки сечі невагітних жінок (n=61) та вагітних жінок (n=66) 
тестувалися за допомогою швидкого тесту та референтного лабораторного тесту. Між 
тестами спостерігалася 100% кореляція. Не було отримано хибно-позитивних або 
хибно-негативних результатів. Точність тесту 100%. 
Специфічність: 
Специфічність швидкого тесту визначалася шляхом досліджень крос-реакції зразків з 
визначеним рівнем фолікулостимулюючого гормону, лютеїнізуючого гормону та 
тиреотропного гормону. Зразки з концентрацією 300 мМО/мл фолікулостимулюючого 

гормону, 1000 мМО/мл лютеїнізуючого гормону та 1000 мМО/мл тиреотропного 
гормону дали негативний результат. 
 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ 
Чутливість тесту на вагітність визначалася з використанням стандартів ВООЗ IS 75/537 
та IRP 75/537. 
 
ІНТЕРФЕРЕНСНЕ ТЕСТУВАННЯ 
До зразків сечі без ЛХГ та з концентрацією ЛХГ 25 мМО/мл додавалися субстанції, що 
потенційно можуть впливати на результат, у наступних концентраціях: 
Ацетамінофен – 20 мг/дл 
Ацетилсаліцилова кислота – 20 мг/дл 
Аскорбінова кислота – 20 мг/дл 
Атропін – 20 мг/дл 
Кофеїн – 20 мг/дл 
Гентезинова кислота – 20 мг/дл 
Глюкоза – 2 г/дл 
Гемоглобін – 1 мг/дл 
Додавання субстанцій не вплинуло на результат тестування. 
 
ОБМЕЖЕННЯ 

1. Існує ряд причин, окрім вагітності, що причиняє зростання рівня ЛХГ, 
включаючи трофобластичні захворювання та деякі нетрофобластичні пухлини. 
Це необхідно враховувати при постановці діагноза. 

2. Розбавлені зразки сечі можуть не містити достатній рівень ЛХГ. У разі підозри 
на вагітність на фоні негативного результату необхідно протестувати першу 
ранкову сечу протягом 24-48 годин. 

3. Як і для всіх діагностичних тестів, точний діагноз про вагітність не можна 
ставити на підставі одного позитивного результату, він може бути 
підтверджений тільки лікарем після клінічного обстеження.  

 
БІБЛІОГРАФІЯ 
1. Batzer, F.R.: Hormonal Evaluation of Early Pregnancy. Fertility & Sterility, Vol.34, 1, 1980  
2. Catt, K.J., Dufau, M.L. and Vaitukaitis, J.L.: Appearance of hCG in Pregnancy Plasma following the initiation of 
implantation of the blastocyst. J. Clin. Endocrinol. Meta b., Vol. 40, 537, 1975.  
3. Braunstein, G.D., Rasor, J. Adler, D., Danzer, H., Wade, M.E. Serum human chorionic gonadotropin levels 
throughout normal pregnancy. Am. J Obstet. Gyneocol., Vol.126, 678, 1976.  
4. Lenton, E.A., Neal, L.M., Sulaiman R.: Plasma concentrations of human chorionic gonadotropin from the time of 
implantation until the second week of pregnancy. Fertility and Sterility, Vol.37, 773, 1982.  
5. Wilcox A.J., et al. : Incidence of Early Loss of Pregnancy. N Engl J Med, Vol. 319, 189-94, 1988.  
6. Dawood, M.Y., et al.: Human chorionic gonadotropin and its subunits in hydatidiform mole and choriocarcinoma. 
Ob. Gyn. 50: 172-181, 1977.  
7. Braunstein, G.D., et. al.: Ectopic Production of Human Chorionic Gonadotropin by Neoplasms. Ann. Inter. Med. 
Vol.78, pp.39-45, 1973.  
8. Uotila, M., Ruoslahti, E. and Engvall.: Two Site Sandwich Enzyme Immunoassay with Monoclonal antibodies to 
Human Alpha Fetoprotein E.J. Immunol. Methods, Vol. 42, 11, 1981.  
9. Wide L: An Immunological method for assay of human chorionic gonadotropin. Acta Endocrinol (supp) (Copenh) 
70:6-111, 1962.  
 

Вироблено для New Vision Solutions Limited  
 


