
 

BIOSYNEX® Legionella Kat. číslo: 1030001 

 
Rychlý test pro kvalitativní detekci antigenů Legionella pneumophila séroskupiny 1 v moči  

  
POUŽITÍ 
Test BIOSYNEX® Legionella je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci antigenů 
Legionella pneumophila séroskupiny 1 ve vzorcích moči. Tento test je určen pro detekci antigenů 
Legionella pneumophila ve vzorcích moči pacientů s příznaky pneumonie a slouží jako pomůcka při 
stanovení presumptivní diagnózy legionářské nemoci (infekce Legionella pneumophila séroskupiny 1) 
v kombinaci s kultivací a dalšími metodami. 
Test je navržený pouze pro profesionální in vitro diagnostiku.  
 
ÚVOD 
Legionářská nemoc je vážným typem pneumonie s mírou mortality 10 – 15 % i u zdravých jedinců. 
Symptomy jsou podobné chřipkovým onemocněním následované suchým kašlem a s častým 
propuknutím pneumonie. Přibližně u 30 % infikovaných lidí se objevuje také průjem a zvracení a asi u 
50 % infikovaných se mohou objevit známky mentálních změn. 
Inkubační doba se pohybuje v rozsahu 2 – 10 dnů, typické příznaky se projevují na počátku 
onemocnění a tyto příznaky trvají 3 – 6 dní. Legionářská nemoc se může objevit ve stejném čase a na 
stejném místě jako dva a více případů vystavených stejnému zdroji nákazy, nebo jako série zdánlivě 
nesouvisejících případů v endemických lokalitách, nebo jako sporadické případy bez jakékoliv časové 
nebo geografické souvislosti. Opakovanými ohnisky nákazy jsou často budovy jako hotely a 
nemocnice. 
Test BIOSYNEX® Legionella umožňuje časnou diagnostiku infekce Legionella pneumophila 
séroskupiny 1 díky detekci specifického antigenu přítomného v moči pacientů s legionářskou nemocí. 
Antigen Legionella pneumophila séroskupiny 1 lze detekovat v moči již za tři dny po nástupu 
příznaků. Test poskytuje rychlý výsledek za 15 minut a využívá vzorku moči, který je vhodný pro 
transport a detekci časného, ale i pozdního stádia onemocnění. 
 
PRINCIP TESTU 
Test BIOSYNEX® Legionella je založen na imunochromatografické technologii detekující antigen 
Legionella pneumophila séroskupiny 1 ve vzorcích moči.  
K detekci antigenu Legionella pneumophila séroskupiny 1 je použit pár monoklonálních protilátek. 
Jedny jsou imobilizovány na nitrocelulózové membráně na úrovni testovacího proužku „T“ - jedná se 
o tzv. „capture“ protilátky. Další protilátky jsou označeny částicemi pro následné zviditelnění.  
Pokud je ve vzorku přítomen antigen Legionella pneumophila séroskupiny 1, vytvoří komplex antigen 
- protilátka se značenými protilátkami. Tyto komplexy jsou zachyceny pomocí capture protilátek na 
úrovni testovacího proužku „T“ za vzniku jednoho barevného proužku.  
Přítomnost barevného proužku interní kontroly ve vrchní části membrány ukazuje, že výsledek je 
platný a postup byl správný. Interní kontrola slouží jako ověření toho, že bylo přidáno správné 
množství vzorku, vzorek správně vzlínal po membráně a jako kontrola reagencií. 
 
 
 



 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
- Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku 
- Pouze pro jedno použití  
- Pozorně čtěte přiložený návod k použití 
- Nepoužívejte po datu expirace 
- Nepoužívejte test, pokud je obal narušen. Test musí být uchován v původním neporušeném 

obalu až do použití. 
- Test musí být použit nejpozději do 2 hodin od otevření obalu 
- Nekuřte, nejezte ani nepijte v prostoru, kde jsou uchovávány vzorky nebo testy 
- Zacházejte se všemi vzorky jako by se jednalo o infekční materiál  
- Následujte zavedená bezpečnostní opatření pro mikrobiologické riziko během všech postupů a 

standardní pokyny pro správnou likvidaci vzorků 
- Používejte ochranné oděvy jako je laboratorní plášť, jednorázové rukavice a ochranné brýle 

během testování vzorků 
- Všechny reagencie a součásti testu nechte před použitím vytemperovat při teplotě 15 – 30 °C 
- Nevnášejte vzorek do reakční oblasti testu 
- Nesahejte do reakční oblasti testu, abyste zabránili kontaminaci 
- Test by měl zůstat v neporušeném obalu až do použití 
- Skladujte a transportujte test vždy při teplotě 2 - 30 °C 
- Nepoužívejte reagencie různých šarží. Nezaměňujte lahvičky s roztoky. 

 
SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
Skladujte v neporušeném obalu v lednici nebo při laboratorní teplotě (2 – 30 °C). Test je stabilní až do 
data expirace, které je uvedeno na obale. Test musí zůstat v neporušeném obale až do použití. 
Nezmrazujte. 
 
OBSAH BALENÍ 
- Testovací kazetky 
- Plastové pipety  
- Návod k použití  
- Pozitivní kontrola: Inaktivovaný stěr Legionella pneumophila + reagencie pro pozitivní kontrolu + 

testovací zkumavka 
- Karta s čárovým kódem pro identifikaci šarže a kompatibilitu s SD kartou pro Biosynex Reader 

 
POŽADOVANÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ 
- Stopky  
- Jednorázové rukavice  
- Nádobka na odběr vzorku 

 
ODBĚR VZORKU A SKLADOVÁNÍ 
Vzorky moči by měly být odebrány do standardních odběrových nádob.  
Vzorky moči mohou být skladovány při laboratorní teplotě (15 – 30 °C) pokud jsou testovány do 24 
hodin od odběru.  
V ostatních případech by měl být vzorek před testováním uskladněn při teplotě 2 – 8 °C nejdéle po 
dobu 14 dní nebo při -20 °C po delší dobu.  
Jako konzervant může být použita kyselina boritá (v tomto případě musí být vzorek důkladně 
rozmražen a vytemperován při laboratorní teplotě). 
V případě nutnosti by měly být vzorky přepravovány v nepropustné nádobě při 2 – 8 °C nebo 
zamražené.  
Před testováním nechte vzorky vytemperovat při laboratorní teplotě. 
 
 



 

POSTUP 
1. Všechny součásti kitu a vzorky vytemperujte při laboratorní teplotě před zahájením testu. 
2. Test vyjměte z obalu až bezprostředně před použitím. Pro každý vzorek použijte samostatný 

test. 
3. Pomocí jednorázové pipety přeneste přesně 4 kapky vzorku do jamky pro vzorek na kazetě. 

Vyvarujte se vzniku bublin nebo rozstříknutí na reakční zónu testu. Spusťte stopky.  
4. Po 15 minutách odečtěte výsledky.  

 

   
 

Postup pro použití pozitivní kontroly: 
1.  Lahvičku s reagenciemi pro pozitivní kontrolu držte svisle. Přidejte pomalu 10 kapek do testovací 

zkumavky. 
2.  Neprodleně vyjměte stěr pozitivní kontroly z obalu a vložte jej do testovací zkumavky 

s reagenciemi. 
3.  Po dobu 1 minuty míchejte stěrem ve zkumavce tak, abyste ze stěru získali co nejvíce vzorku. 

Stěr vymačkejte o stěnu zkumavky před jeho vyjmutím. Po použití stěr zlikvidujte. 
4.  Vyjměte testovací kazetku z obalu těsně před použitím. 
5.  Umístěte kazetku na čistý rovný povrch. Přeneste přesně 4 kapky vzorku do jamky pro vzorek na 

kazetě. Spusťte stopky. Po 15 minutách odečtěte výsledky.  
 

 
 

Odečtěte výsledek po 15 minutách. 

Přidejte 4 kapky 

vzorku moči. 

POZITIVNÍ NEGATIVNÍ 

NEPLATNÝ 

Přidejte 10 kapek 

reagencie pro pozitivní 

kontrolu 

Vložte stěr a extrahujte  Přidejte 4 kapky Odečtěte výsledek po 

15 minutách 



 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
Výsledky testu mohou být vyhodnoceny okometricky nebo za použití BIOSYNEX Readeru. 
 
Okometrické hodnocení: 

 
 
Negativní: 
Pouze jeden proužek v zóně „C“. Žádný proužek v zóně „T“. 
 
 
 

 
Pozitivní: 
Přítomnost dvou barevných proužků: Jeden kontrolní proužek v zóně „C“ a druhý (i slabě 
zbarvený proužek) v zóně „T“.  
 
 

Konfirmace pozitivního výsledku 
Všechny pozitivní výsledky by měly být konfirmovány dle následujícího návodu: 
1. Zahřívejte vzorek po dobu 5 minut při 100 °C. 
Centrifugujte při 1000g po dobu 15 minut. 
3. Použijte novou kazetku. Pomocí jednorázové pipety odeberte supernatant a přeneste 4 kapky do 
jamky pro přidání vzorku (S). Spusťte stopky. 
4. Odečtěte výsledek po 15 minutách. 
 

 
Pokud je výsledek opět pozitivní, objeví se proužek v zóně „C“ a druhý (i slabě zbarvený 
proužek) v zóně „T“. Pozitivní výsledek je konformován. 
Interpretace takového výsledku je popsána v odstavci Doporučená interpretace.  
 
 
 
Pokud je výsledek negativní, objeví se pouze proužek v zóně „C“. Předchozí pozitivní 
výsledek byl způsoben nespecifickou reakcí s čerstvou močí. 
Interpretace takového výsledku je popsána v odstavci Doporučená interpretace. 
 
 

 
Neplatný: 
Žádný viditelný proužek v zóně „C“. V tomto případě nezáleží na přítomnosti 
proužku v zóně „T“. 
Poznámka: Nejčastějšími příčinami selhání testu jsou: přidání nesprávného 
množství vzorku, nedodržení správného postupu nebo znehodnocení reagencií. 
V tomto případě je vyžadováno opakování testu s novou kazetkou. Pokud 

problémy přetrvávají, kontaktujte svého distributora. 
 
 

Doporučená interpretace 
Negativní výsledek v prvním testu nebo po konformaci: 
Vzorek negativní na L. pneumophila séroskupiny 1 v moči, nenaznačuje současnou nebo prodělanou 
infekci. Infekce jinými L. pneumophila séroskupinami nemusí být testem zachycena, ale může 



 

způsobovat onemocnění. V časném stádiu infekce nemusí být antigen v moči přítomen. Koncentrace 
antigenu v moči může být nižší, než je detekční limit tohoto testu. 

 
Pozitivní výsledek po konfirmaci: Vzorek pozitivní na L. pneumophila séroskupiny 1 v moči, naznačuje 
současnou nebo dřívější infekci. 
 
Poznámky k interpretaci výsledků: 
Intenzita proužku v testovací zóně „T“ se může lišit v závislosti na koncentraci antigenu ve vzorku. 
Nicméně, žádný výsledek tohoto testu nelze kvantifikovat, tak ani zvýšení či snížení koncentrace 
antigenu ve vzorku nelze tímto testem stanovit.  
 
Hodnocení pomocí Biosynex readeru: 
Test BIOSYNEX® Legionella je kompatibilní s Biosynex Readerem, při použití SD karty „BIOSYNEX® 
Legionella“. 
Hodnocení výsledků pomocí readeru je popsáno v návodu k použití pro reader. 
Čárový kód vytištěný na přiložené kartě by měl být naskenován pro identifikaci šarže a kontrolu 
kompatibility s SD kartou. 
 
KONTROLA KVALITY 
Do testu je integrována interní kontrola kvality (kontrolní proužek „C“), která umožňuje kontrolu nad 
tím, zda bylo použito dostatečné množství vzorku a že byl dodržen správný pracovní postup. 
Správnou laboratorní praxí je doporučeno provést testování pozitivní a negativní kontroly k prověření 
správné funkčnosti testu. Pozitivní kontrola by měla být použita vždy při otevření nového kitu nebo 
při procesech kontroly kvality v dané laboratoři. Pozitivní kontrola je součástí balení. Pokud jako 
kontrolní vzorky používáte vzorky moči, postup je stejný jako testování pacientských vzorků. 
 
OMEZENÍ TESTU 
1.  Stejně jako u jiných diagnostických testů, je nutné interpretovat výsledek testu v souladu 

s dalšími dostupnými klinickými ukazateli. 
2.  Test BIOSYNEX® Legionella je validován pro vzorky moče.  Ostatní vzorky (např. plasma, sérum 

nebo další tělní tekutiny), které mohou obsahovat antigen L. pneumophila nebyly testovány. 
Test není určen pro vzorky z životního prostředí (např. pitná voda apod.).  

3.  Tento test nedetekuje další séroskupiny L. pneumophila a další druhy Legionella. Negativní 
výsledek zcela nevylučuje infekci L. pneumophila séroskupiny 1. U pacientů se suspektní 
pneumonií je doporučeno vzorek kultivovat pro detekci jiných původců než je L. pneumophila 
séroskupiny 1 a v případě, že antigen L. pneumophila séroskupiny 1 nebyl v moči detekován. 

4.  Diagnostika legionářské nemoci by neměla být založena pouze na klinickém nebo radiologickém 
průkazu. Legionářskou nemoc nelze diagnostikovat pouze jedním testem. Pro diagnostiku je 
nezbytná kombinace různých metod, jako jsou kultivace, sérologie a detekce antigenu, které by 
měly být interpretovány v souladu s klinickým obrazem pacienta. 

5.  Vylučování antigenu Legionella v moči může být u každého pacienta různé. Vylučování antigenu 
obvykle začíná již 3 dny po propuknutí symptomů a přetrvává až 1 rok. Pozitivní výsledek testu 
BIOSYNEX® Legionella tak může indikovat časnou, ale i prodělanou infekci a neměl by tedy být 
jediným vodítkem pro stanovení diagnózy. 

6.  Test BIOSYNEX® Legionella nebyl testován na vzorcích pacientů léčených diuretiky. Test 
BIOSYNEX® Legionella byl testován na vzorcích hospitalizovaných pacientů. Běžná populace 
nebyla testována. 

 
OČEKÁVANÉ HODNOTY 
Onemocnění se vyskytuje v epidemických i endemických formách a sporadické případy se těžko 
odlišují od ostatních respiračních infekcí pouze na základě klinických příznaků. Ve Spojených státech 



 

amerických je ročně infikováno 25 000 až 100 000 lidí a mortalita je v rozsahu 25 – 40 %. Díky včasné 
diagnostice a léčbě je možné mortalitu výrazně snížit.  
 
CHARAKTERISTIKA TESTU 
Senzitivita a specificita 
Byla provedena srovnávací studie pro porovnání BIOSYNEX® Legionella s jiným komerčně dostupným 
rychlým testem (Binax NOW® Legionella Urinary Antigen, Alere).  
Senzitivita >99 % a specificita >99 %. 
 
Zkřížená reaktivita 
Byla testována zkřížená reaktivita testu BIOSYNEX® Legionella. Nebyla zjištěna zkřížená reaktivita 
s patogeny v moči:  Streptococcus pneumoniae. 
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Použité symboly 

  Pozor, čtěte návody  

  
 

  Testy v soupravě  

  

  Výrobce  

  Použití pouze in vitro   Datum expirace    Pouze na 1 použití  

  Skladujte mezi 2-30°C    Číslo šarže    Katalogové číslo  


