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Adenovirus/Rotavirus BSS BIOSYNEX®
Rychlý test pro detekci Rotavirů a Adenovirů ve stolici 

 

POUŽITÍ 
BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS je rychlý 
imunochromatografický test pro kvalitativní detekci 
antigenu rotavirů a adenovirů ve stolici. Tento kit je určen 
pro rychlou diagnostiku rotavirové a adenovirové infekce. 
Pouze pro profesionální diagnostiku in vitro. 
 

ÚVOD 
Akutní průjmové onemocnění je celosvětově nejčastější 
příčinou morbidity u malých dětí a je velmi častou příčinou 
mortality v rozvinutých zemích. 
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Rotavirus je nejčastějším původcem akutních 
gastroenteritid, převážně u malých dětí. 

2
 Jeho objevení v 

roce 1973 a spojení s gastroenteritidami reprezentuje velmi 
důležitý pokrok ve studiu gastroeneteritid, které nejsou 
způsobeny akutní bakteriální infekcí. Rotavirus se přenáší 
fekálně-orální cestou s inkubační dobou 1 - 3 dny. Ačkoli je 
pro detekci antigenu ideální odběr vzorku během 2. - 5. dne 
onemocnění, může být rotavirus přítomen i po delší dobu. 
Rotavirové gastroenteritidy mohou mít za následek 
úmrtnost v populaci u nejvíce rizikových skupin, jako jsou 
děti, staří lidé a imunokompromitovaní lidé. 

3
 V mírném 

podnebí se rotavirové infekce vyskytují častěji v zimních 
měsících. Byly hlášeny také endemie a epidemie postihující 
tisíce lidí. 
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 U hospitalizovaných dětí trpících na akutní 

střevní onemocnění je až 50% vzorků pozitivních na 
rotaviry. 

5
 Viry se množí v buněčném jádru a mají tendenci 

být hostitelsky specifičtí s charakteristicky cytopatickým 
účinkem (CPE). Protože je extrémně složité rotavirus 
kultivovat, není obvyklé pro diagnostiku infekce viry 
izolovat. Místo toho byly vyvinuty techniky detekce viru ve 
stolici. Adenovirus je dalším nejčastějším původcem 
gastroenteritid. Výzkum ukázal, že střevní adenoviry, 
především Ad40 a Ad41, jsou hlavními příčinami průjmů u 
dětí, hned na druhém místě po rotavirech. 

6, 7, 8, 9
 Tyto 

virové patogeny byly izolovány po celém světě a nejčastěji 
způsobují průjmy u dětí ve věku kolem 1 roku. Infekce mají 
nejčastější záchyt u dětí mladších 2 let, avšak jsou nalézány 
u všech věkových kategorií. Další studie ukazují, že 
adenoviry jsou přisuzovány 4 – 15 % všech 
hospitalizovaných případů virových gastroenteritid. 

5,  6,  7, 8, 9
 

Rychlá a přesná diagnostika adenovirů je klíčem ke 
stanovení etiologie gastroenteritid a léčbě pacienta. Další 
diagnostické techniky jako je elektronová mikroskopie (EM) 
a hybridizace nukleové kyseliny jsou drahé a náročné. 
Vzhledem k povaze adenovirové infekce nejsou tyto drahé a 
náročné testy nezbytné. 

 

PRINCIP TESTU 
BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS je kvalitativní, 
průtokový imunotest určený pro detekci rotavirů a 
adenovirů ve vzorcích lidské stolice.  
Na testovací membráně jsou imobilizovány protilátky proti 
rotavirům v olasti testu (R) a protilátky proti adenovirům 
v oblasti testu (A). Během testování reaguje pozitivní vzorek 
s částicemi s navázanými anti-rotavirovými a anti-
adenovirovými protilátkami v jamce pro vzorek (S).  
Vzorek migruje po membráně a adenovirus/ rotavirus tvoří 
komplex antigen – protilátka s označenými částicemi. Tento 
komplex je zachycen protilátkami navázanými v testovací 
zóně A nebo R, kde se vytvoří jeden nebo dva zabarvené 
proužky, v závislosti na přítomnosti adenovirů nebo rotavirů 
nebo kombinace obou. 
V testu je zahrnuta i interní kontrola, barevný proužek 
v kontrolní zóně (C), který indikuje platný výsledek a 
správné provedení testu.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



REAGENCIE 
Test obsahuje částice s navázanými anti-rotavirovými 
protilátkami a anti-adenovirovými protilátkami a anti-
rotavirové a anti-adenovirové protilátky na membráně. 

 
POSKYTOVANÝ MATERIÁL 
Jednotlivě balené testy (kazetky) 
Zkumavky pro ředění vzorku s diluentem a aplikátorem 
Pipety  
Návod k použití 
 

POŽADOVANÝ, ALE NEDODÁVANÝ MATERIÁL 
Nádobky na odběr vzorku 
Centrifuga a pipety s objemem 80 µl, pokud je vyžadováno 
Hodiny nebo stopky 
 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
Test by měl být skladován při teplotě 2 – 30 °C až do data 
expirace uvedeném na obalu.  
Testovací kazety musí být uloženy v ochranném obalu až do 
doby provedení testu.  
NEZMRAZUJTE! 
Nepoužívejte po uplynutí data expirace. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku.  

 Nepoužívejte po uplynutí data expirace. 

 Při manipulaci se vzorky a reagenciemi nejezte, nepijte a 
nekuřte. 

 Nepoužívejte, pokud je sáček s kazetkou poškozen. 

 Se vzorky nakládejte jako s potenciálně biologicky 
nebezpečným materiálem. Dodržujte běžná opatření 
pro manipulaci s mikrobiologickým materiálem dle 
správné laboratorní praxe. Vzorky likvidujte dle místních 
zákonů.  

 Je doporučeno používat ochranné pomůcky jako 
laboratorní plášť, ochranné rukavice a ochranné brýle.  

 Použitý test likvidujte dle místních zákonů. 

 Vlhkost a nesprávná teplota mohou nepříznivě ovlivnit 
výsledky.  

 
ODBĚR VZORKU A SKLADOVÁNÍ  

 Detekce viru by měla být provedena odběrem vzorku co 
nejdříve po propuknutí symptomů. Je hlášeno, že 
nevyšší exkrece rotavirů a adenovirů do stolice je 3-5 
dní po propuknutí symptomů. Pokud je vzorek odebrán 
za delší dobu od propuknutí symptomů, kvantita 
antigenu nemusí být dostatečná pro získání pozitivní 
reakce, nebo nemusí být detekované antigeny spojeny 
s průjmovým onemocněním. 

 Vzorek musí být odebrán do čisté, suché a nepropustné 
odběrové nádobky bez konzervantů a transportních 
médií.  

 Vzorky nechte před použitím vytemperovat na 
laboratorní teplotu 15 – 30 °C. 

 Poznámka: Vzorky můžou být také skladovány 
v Transwab® transportním médiu po dobu 7 dní při 
teplotě 2-8 °C nebo 7 dní při teplotě -20 °C. 
 
 
 

PRACOVNÍ POSTUP 
Vzorky, reagencie a testy nechte před použitím 
vytemperovat na laboratorní teplotu 15 – 30 °C. 
 

Příprava a extrakce vzorku 
1) Odeberte dostatečné množství vzorku stolice (1-2 ml 

nebo 1-2 g) do suché a čisté nádobky.  Nejlepších 
výsledků dosáhnete, pokud bude vzorek testován do 6 
hodin od odběru. Vzorky můžou být skladovány 3 dny 
při teplotě 2-8 °C nebo pro delší skladování při teplotě    
-20 °C. 

2)  Pevné vzorky stolice: 
Otevřete uzávěr s aplikátorem ředící zkumavky. 
Zkumavku držte svisle a zamezte rozlití diluentu. 
Odeberte vzorek stolice pomocí aplikátoru ze 3 různých 
míst stolice (přibližně 50 mg ve velikosti ¼ hrášku) a 
přeneste do ředící zkumavky. 
Řídké vzorky stolice: 
Otevřete uzávěr s aplikátorem ředící zkumavky. 
Zkumavku držte svisle a zamezte rozlití diluentu. Pomocí 
pipety odeberte 2 kapky (přibližně 50 µl) vzorku stolice a 
přeneste do ředící zkumavky. 
Uzavřete pevně víčko zkumavky a dostatečně zkumavku 
promíchejte, aby se vzorek důkladně smísil s diluentem. 
Nechte 2 minuty odpočinout. 

 
Testování 
3)  Vyjměte test z obalu a umístěte na čistý a rovný povrch. 

Označte test pro identifikaci vzorku. Test by měl být 
proveden ihned po otevření obalu. 

4)  Odlomte průsvitnou špičku ředící zkumavky. Zkumavku 
otočte a držte ve vertikální poloze a nakapejte 2 kapky 
(přibližně 80 μl) naředěného vzorku do jamky pro 
přidání vzorku (S) na testovací kazetce. 
Zamezte vzniku bublin v jamce (S).  

5)  Výsledek by měl být odečten po 10 minutách od přidání 
vzorku. Neodečítejte výsledky po uplynutí 20 minut. 

 

Poznámka: Pokud vzorek nevzlíná po membráně (z 
důvodu přítomnosti pevných částic), centrifugujte 
extrahovaný vzorek v extrakční zkumavce. Odeberte 
80 μl supernatantu a přidejte do jamky pro vzorek na 
kazetce (S). Spusťte stopky a pokračujte dle bodu 5, viz 
výše. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
 
Pozitivní výsledek pro Rotavirus, Adenovirus nebo 
kombinace obou 
 

 

ROTAVIRUS pozitivní: Přítomnost červeného 

proužku v kontrolní zóně (C) a červeného proužku 
v testovací zóně Rotavirus (R). 
 
 

ADENOVIRUS pozitivní: Přítomnost červeného 

proužku v kontrolní zóně (C) a červeného proužku 
v testovací zóně Adenovirus (A). 
 

 
 

ADENOVIRUS a ROTAVIRUS pozitivní: 
Přítomnost červeného proužku v kontrolní zóně 
(C), červeného proužku v testovací zóně Rotavirus 
(R) a červeného proužku v testovací zóně 
Adenovirus (A). 

 

Poznámka:  
Intenzita barevného proužku v oblasti (R/A) může záviset na 
koncentraci rotavirových nebo adenovirových antigenů ve 
vzorku stolice. Jakýkoliv odstín barevného proužku by měl 
být posuzován jako pozitivní. 
 

Negativní výsledek 
 
Negativní: Přítomnost červeného proužku 

v kontrolní zóně (C). Žádné proužky v zóně (R) 
nebo (A). 
 

 

Neplatný výsledek 

 
Neplatný: 
Nepřítomnost 
červeného proužku 
v kontrolní zóně 
(C). Test nesmí být 

vyhodnocován. Opakujte postup s novým testem. Pokud 
problém přetrvává, test nepoužívejte a kontaktujte svého 
distributora. 
 

KONTROLA KVALITY 
Do testu je integrována interní kontrola (kontrolní proužek 
(C)), která poskytuje kontrolu nad tím, zda bylo použito 
dostatečné množství vzorku, došlo k dostatečnému vzlínání 
po membráně a zda byl dodržen správný pracovní postup.  
Kontrolní materiály nejsou součástí tohoto kitu, nicméně je 
doporučeno testovat pozitivní a negativní kontrolu pro 
konfirmaci a verifikaci testu, dle správné laboratorní praxe. 
 

OMEZENÍ TESTU 
- Souprava BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS je určen 

pouze pro profesionální in vitro diagnostiku a pro 
kvalitativní detekci rotavirů a adenovirů. 

-  BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS pouze indikuje 
přítomnost rotavirů a nebo adenovirů ve vzorku a nemělo 

by být jediným kritériem pro stanovení rotaviurů a nebo 
adenovirů jako etiologického agens. 

- Stejně tak jako u všech testů, klinická diagnóza by neměla 
být určena pouze na základě jednoho testu, měla být 
určena v souladu s jejich anamnézou, klinickými nálezy a 
dalšími laboratorními testy. 

- Jestliže jsou výsledky testu negativní a klinické příznaky 
přetrvávají, doporučuje se další testování za pomoci 
jiných klinických metod. Negativní výsledek nevylučuje 
přítomnost viru v nízké koncentraci virových částic 
rotavirů nebo adenovirů. 

 
OČEKÁVANÉ HODNOTY 
BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS test byl srovnáván 
s latexovou aglutinační metodou s celkovou shodou ≥97,0 
%. 
 

CHARAKTERISTIKA TESTU 
Klinická senzitivita, specificita a správnost 
Charakteristika testu BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS 
byla stanovena na klinických vzorcích dětí a mladistvých ve 
srovnání s latexovou aglutinační metodou. Výsledky testu 
BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS vykazují vysokou 
senzitivitu a specificitu pro rotaviry a adenoviry.  
 

  Latexová aglutinace 
Celkem 

  + - 

BIOSYNEX® 
Rotavirus 

+ 251 7 258 

- 7 236 243 

Celkem 258 243 501 

 
Relativní senzitivita: 97,3 % (95% CI*: 94,5 % – 98,9 %) 
Relativní specificita:  97,1 % (95% CI*: 94,2 % – 98,8 %) 
Relativní správnost: 97,2 % (95% CI*: 95,4 % – 98,5 %) 
* CI.... interval spolehlivosti 
 

  Latexová aglutinace 
Celkem 

  + - 

BIOSYNEX® 
Adenovirus 

+ 118 6 124 

- 6 251 257 

Celkem 124 257 381 

 
Relativní senzitivita: 95,2 % (95% CI*: 89,8 % – 98,2 %) 
Relativní specificita:  97,7 % (95% CI*: 95,0 % – 99,1 %) 
Relativní správnost: 96,8 % (95% CI*: 94,6 % – 98,4 %) 
* CI.... interval spolehlivosti 
 

Přesnost 
Intra-assay 
Variabilita intra-assay byla stanovena při 10 opakování 7 
vzorků: negativní, rotavirus slabě pozitivní, adenovirus 
slabě pozitivní, rotavirus středně pozitivní, adenovirus 
středně pozitivní,  rotavirus silně pozitivní a adenovirus 
silně pozitivní. Vzorky byly stanoveny správně v >99 %. 

 
Inter-assay 
Variabilita inter-assay byla stanovena při 10 nezávislých 
analýzách 7 vzorků: negativní, rotavirus slabě pozitivní, 
adenovirus slabě pozitivní, rotavirus středně pozitivní, 
adenovirus středně pozitivní,  rotavirus silně pozitivní a 



adenovirus silně pozitivní. Vzorky byly stanoveny správně v 
>99 %. 

 
Zkřížená reaktivita 
Byla studována zkřížená reaktivita s následujícími 
organismy přítomných ve vzorcích v koncentraci 1 x 10

9
/ml. 

Následující organismy vykazovaly negativní výsledek při 
testování BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS testem:  
 
Organismus Výsl Organismus Výsl 
Staphylococcus aureus Neg. Gardnerella vaginalis Neg. 
Pseudomonas aeruginosa Neg. Acinetobacter calcoaceticus Neg. 
Enterococcus faecalis Neg. E.coli Neg. 
Group C Streptococcus Neg. Neisseria gonorrhea Neg. 
Klebsiella pneumoniae Neg. Group B Streptococcus Neg. 
Branhamella catarrhalis Neg. Proteus vulgaris Neg. 
Candida albicans Neg. Enterococcus faecium Neg. 
Proteus mirabilis Neg. Hemophilus influenzae Neg. 
Acinetobacter spp Neg. Neisseria meningitidis Neg. 
Salmonella choleraesius Neg. Chlamydia trachomatis Neg. 
Helicobacter pylori Neg. Group A Streptococcus Neg. 

 
Interferujicí látky 
Následující potenciálně interferující látky byly přidány do 
negativních vzorků, rotavirus středně pozitivních a 
adenovirus středně pozitivních vzorků. 
 
Kyselina askorbová: 20 mg/dl 
Kyselina močová: 60 mg/dl 
Glukóza: 2000 mg/dl 
Oxalát: 60 mg/dl 
Aspirin: 20 mg/dl 
Kofein: 40 mg/dl 
Bilirubin: 100 mg/dl 
Močovina: 2000 mg/dl 
Albumin: 2000 mg/dl 
 
žádná z uvedených látek nevykazovala interferenci s testem 
BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS. 
 
Hook efekt 
11 rotavirus pozitivních vzorků (1 x 10

6
 organismů/ml až 2,5 

x 10
10

 organismů/ml) a 11 adenovirus pozitivních vzorků (1 
x 10

6
 organismů/ml až 1,92 x 10

10
 organismů/ml) bylo 

testováno ve třech opakováních testem 
BIOSYNEX®Adenovirus/Rotavirus BSS. 
Hook efekt nebyl pozorován. 
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