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1. Testa nosaukums – HIV Ag/Ab COMBI (HIV-1 antigēns un antivielas pret HIV1un HIV2)

2. Angļu val. – HIV-1 antigen and total antibodies to HIV-1and HIV-2

3. Īss raksturojums
AIDS izsauc 2 veida vīrusi HIV1 un HIV2. HIV vīruss tiek pārnests seksuāla kontakta ceļā, ar 
asinīm, no inficētas mātes uz bērnu.
Ar HIV combi testu tiek vienlaicīgi noteikts gan HIV-1 p24 antigēns, gan HIV-1 un HIV-2 
antivielas. 
Antivielas pret HIV1/HIV2 ir nosakāmas sākot ar saslimšanas 6 – 12 nedēļu. 
Nosakot HIV-1 p24 antigēnu asins paraugā nesen inficētiem pacientiem ar augstu inficēšanās 
pakāpi, HIV infekcija var tikt noteikta par 6 dienām ātrāk nekā ar tradicionālajiem antivielu 
testiem. 
Laboratorijā lieto skrīninga metodi.
Latvijas Infektoloģijas centrā pozitīvos serumus turpina analizēt ar papildus metodēm (Vestern – 
Blott, polimerāzes ķēdes reakcija).
Antivielas var nekonstatēt AIDS terminālās stadijās.

4. Metode
Elektroķīmiska luminescence.

5. Stobriņa marķējums, asiņu uzglabāšanas laiks, izmeklējamais materiāls
·	 Marķējums – sarkans, dzeltens, zils, zaļš vai violets stobriņs.
·	 Asiņu uzglabāšanas laiks:
 Istabas temperatūrā (+15°C – +25°C) serums – 3 dienas. 
 Ledusskapī (+4°C – +8°C) serums – 10 dienas.
 Sasaldēts -20°C – trīs mēneši.
·	 Izmeklējamais materiāls – serums, plazma.

6. Referentās vērtības
Normā negatīvs.
Negatīvs rezultāts nevar izslēgt inficētību ar HIV, jo infekcijas pirmajās nedēļās antivielas ir 
zemā koncentrācijā.

1. Testa nosaukums –  TOXOPLASMA GOnDII IgM
     TOXOPLASMA GOnDII IgG

2. Angļu val. – Toxoplasma gondii IgM. Toxoplasma gondii IgG.

3. Īss raksturojums
Izmanto toksoplazmozes diagnostikā.
Toksoplazmoze ir diezgan plaši izplatīta infekcijas slimība, ko izraisa intracelulārs parazīts 
Toxoplasma gondii. Slimība skar gan cilvēkus, gan siltasiņu dzīvniekus, izraisītājs var tikt 
uzņemts ar inficētu barību, tiešā kontakta ceļā no mājdzīvniekiem vai transplacentāri.
Veselu pieaugušu cilvēku populācijā toksoplazmozes gaita parasti ir labdabīga, lielākoties 
asimptomātiska, dažreiz ar viegliem simptomiem – galvassāpēm, iekaisušu kaklu, astēniju, 
vai retos gadījumos to var pavadīt limfadenīts. Atsevišķos gadījumos var būt nopietni 
traucējumi – miokardīts, hepatīts, pneimonija, meningoencefalīts un retinohoroidīts. Ja 
inficējas sieviete grūtniecības stāvoklī, toksoplazmoze var apdraudēt augli, jo patogēns var 
iekļūt caur placentu. Auglim, kura māte inficējas grūtniecības pirmajā trimestrī, attīstās smagi 
centrālās nervu sistēmas bojājumi, kas galvenokārt noved pie augļa nāves. Infekcija otrajā 
grūtniecības trimestrī var izraisīt hidrocefāliju, garīgās un psihomotorās attīstības aizturi, 
aklumu, cerebrālu kalcifikāciju. Infekcija grūtniecības trešajā trimestrī var izraisīt auglim 
retinohoroidītu un citus acu bojājumus, centrālās nervu sistēmas bojājumus un latentu, 
asimptomātisku infekciju, kas var attīstīties par vispārēju saslimšanu. 
Specifiskas IgM antivielas pret Toxoplasma gondii parādās apmēram divas līdz četras nedēļas 
pēc klīnisko pazīmju sākuma un pakāpeniski pazeminās, izzūdot apmēram trīs līdz deviņu 
mēnešu laikā. Pozitīvas IgM antivielas, ja IgG antivielas ir negatīvas vai pozitīvas zemā 
līmenī, liecina par akūtu toksoplazmozi, bet pozitīvas IgM, ja IgG atkārtoti ņemtos paraugos 
ir pastāvīgi pozitīvas vienā līmenī vai ja to līmenis krītas – norāda uz subakūtu infekciju. 
Specifiskas IgG antivielas paaugstinās pakāpeniski un maksimumu sasniedz divus līdz piecus 
mēnešus pēc klīnisko pazīmju parādīšanās.

4. Metode
Imūnķīmiska luminescence

5. Stobriņa marķējums, asiņu uzglabāšanas laiks, izmeklējamais materiāls
·	 Marķējums – sarkans, dzeltens, zils, zaļš vai violets stobriņš.
·	 Asiņu uzglabāšanas laiks:
 Ledusskapī (+2°C – +8°C) serums vai plazma līdz 7 dienām.
 Sasaldēts (-20°C) serums vai plazma ilgākai uzglabāšanai. 
·	 Izmeklējamais materiāls – serums vai plazma.

6. Referentās vērtības
Toxoplasma gondii IgM
Negatīvs <6 AU/mL
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