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Rychlý test pro detekci pouzdrových polysacharidů (CWPS) v moči a likvoru 
  

Použití 
Biosynex S. pneumoniae kazetový test je rychlý imunochromatografický test pro kvalitativní detekci Capsule 
Wall Polysacharides (CWPS) ve vzorcích moči a likvoru. Tento test je navržen jako pomůcka při diagnostice 
infekce způsobené bakterií Streptococcus pneumoniae. Test je navržený pouze pro profesionální in vitro 
diagnostiku.  
 

Shrnutí 
Streptococcus pneumoniae je Gram-pozitivní bakterie viditelná buď jako izolovaný organizmus, v párech nebo 
krátkých řetězcích bakterií. Jednou z hlavních charakteristik S. pneumoniae je jeho schopnost tvořit pouzdro, 
které ho činí patogenním. Toto pouzdro je složeno především z polysacharidů s glukózovými podjednotkami 
(CWPS) rozeznávané lidskými protilátkami, což z něj dělá antigen. Streptococcus pneumoniae je nejčastějším 
původcem bakteriální meningitidy u dětí a dospělých. Může také způsobovat mírné záněty středního ucha 
nebo pneumonie. Diagnostika je obvykle provedena pomocí hledání bakterie v likvoru nebo rozpustných 
pouzdrových antigenů v moči pacienta. Screeningové vyšetření na Streptococcus pneumoniae má šanci odhalit 
závažné pneumonie v jejich počátečním stádiu a snížit tak úmrtnost. Riziko je 30-100 krát větší u jedinců 
infikovaných HIV.  
 

Princip testu 
Biosynex® S. pneumoniae test je založený na imunochromatografické technologii detekující pouzdrové 
polysacharidy (CWPS)  ve vzorcích moči a likvoru. K detekci pouzdrových polysacharidů (CWPS) je použit pár 
monoklonálních protilátek anti-CWPS. Jedny jsou imobilizovány na nitrocelulózové membráně na úrovni 
testovacího proužku - jedná se o tzv. „capture“ protilátky. Další protilátky jsou označeny koloidním zlatem pro 
následné zviditelnění. Během migrace vzorku vytvoří CWPS antigeny, pokud jsou přítomny, komplex antigen - 
protilátka se zlatem značenými protilátkami. Tyto komplexy budou zachyceny pomocí capture protilátek na 
úrovni testovacího proužku za vzniku jednoho fialově zbarveného proužku.  
Přítomnost fialového proužku interní kontroly na vrchní části membrány ukazuje, že výsledek je platný a 
postup byl správný.  
 

Obsah balení 
- Testovací kazetky 
- Plastové pipety  
- Návod k použití  
- Pozitivní kontrola 
- Lahvička s diluentem 
- Kartička s čárovým kódem pro identifikaci šarže testu a ověření kompatibility SD karty při použití 

BIOSYNEX readeru. 
 

Požadovaný materiál, který není součástí balení 
- Stopky  
- Jednorázové rukavice  
- Nádobka na odběr vzorku 

 



 

Skladování a stabilita 
Skladujte v neporušeném obalu v lednici nebo za laboratorní teploty (2–30˚C). Test je stabilní až do data 
expirace, které je uvedeno na obale. Test musí zůstat v neporušeném obale až do použití. 
 

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 
- 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 
- Noste ochranné oblečení jako je laboratorní plášť, jednorázové rukavice a ochranné brýle během 

testování vzorků 
- Vlhkost a vysoká teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky 
- Nepoužívejte větší množství tekutiny než je nutné 
- 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. Nezaměňte lahvičky s roztoky. 

 

Odběr vzorku a skladování 
Vzorek moči: 
Vzorky by měly být odebrány do standardních odběrových nádob. Vzorky moči mohou být skladovány za 
laboratorní teploty (15-30˚C) po dobu až 24 h po odběru. Alternativně může být vzorek uskladněn při teplotě 
2-8˚C po dobu 14 dní nebo při -20˚C po delší dobu před testováním.  
V případě nutnosti by měly být vzorky přepravovány v nepropustné nádobě při 2-8˚C nebo zamražené. Před 
testováním nechejte vzorky vytemperovat na laboratorní teplotu. 
Vzorek likvoru: 
Je doporučeno zamrazit vzorek likvoru pro delší skladování, aby se zabránilo kontaminaci nebo degradaci 
antigenu. Vzorek likvoru může být skladován při laboratorní teplotě (15-30˚C) po dobu 24 hodin, při 2-8˚C až 
po dobu jednoho týdne. Vzorky likvoru mohou být také zamraženy při teplotách  
-20˚C nebo -80˚C pro prodloužení doby skladování. 
 

Postup 
Níže popsaný postup je platný pro oba typy vzorků (moč, likvor). 

1. Všechny komponenty kitu a vzorky vytemperujte na laboratorní teplotu před zahájením testu. 
2. Homogenizujte vzorek a pomocí poskytnuté jednorázové pipety odeberte jeho část. 
3. Pomocí poskytnuté pipety pipetujte jednu kapku (30 µl) vzorku do jamky pro vzorek na kazetě. 

Vyvarujte se vzniku bublin nebo rozstříknutí na reakční zónu testu. 
4. Okamžitě přidejte 3 kapky ředícího roztoku. 
5. Spusťte stopky. Objeví se světle fialová tekutina, která se bude pohybovat po membráně.  
6. Po 15 minutách odečtěte výsledky. Silně pozitivní signál se může objevit ještě před uplynutím času. 

Neinterpretujte žádný proužek, který se objeví 20 minut po umístění vzorku na kazetu. 
7. Všechny použité komponenty odstraňte v souladu s postupy pro zacházení s infekčním materiálem. 

 
 
 
 
 
 



 

Interpretace výsledků 
Výsledky testu mohou být hodnoceny vizuálně nebo pomocí BIOSYNEX readeru. 

 
Pozitivní:  
Přítomnost dvou barevných proužků: jeden kontrolní proužek vedle písmena C a druhý i 
slabě zbarvený proužek vedle písmena T. 
Negativní:  
Pouze jeden proužek v zóně pro kontrolní proužek (C). Žádný proužek v zóně pro 
testovací proužek. 
Neplatný:  
Žádný viditelný proužek v zóně pro kontrolu. V tomto případě nezáleží na přítomnosti 
testovacího proužku (T).  
 

Odečtení výsledků pomocí BIOSYNEX readeru: 
Test BIOSYNEX® S. pneumoniae je kompatibilní s přístrojem BIOSYNEX® reader, který je určen pro odečítání 
výsledků testů vyráběných firmou Biosynex, a to v kombinaci s SD kartou BIOSYNEX® S. pneumoniae.  
Pro odečítání výsledků pomocí BIOSYNEX® readeru si prostudujte jeho návod k použití. 
Čárový kód vytištěný na kartě, která je součástí balení by měl být načten k identifikaci šarže a kontroly 
kompatibility SD karty.  
 

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 tesu. Pozitivní kontrola je přiložena jako součást kitu. Pozitivní kontrola by měla být použita vždy 
při otevření nového kitu nebo při procesech kontroly kvality v dané laboratoři. 
 

Omezení testu 
1. Stejně jako u jiných diagnostických testů, je nutné interpretovat výsledek testu v souladu s dalšími 
dostupnými klinickými ukazateli. 
2. Výsledky testu by měly být interpretovány v epidemiologickém, klinickém a terapeutickém kontextu. Když 
se výsledek jeví jako pozitivní, mělo by být zváženo použití referenčních technik. 
 

Očekávané hodnoty: 
Detekční limit je 0,25 ng CWPS/ml (reference 3459 z SSI) 
 

Charakteristika testu: 
Senzitivita – specifita:  
Byla provedena srovnávací studie pro porovnání BIOSYNEX® S. pneumonie s jiným komerčně dostupným 
rychlým testem. Výsledky jsou v následující tabulce. 
 

  
Jiný rychlý test 

Pozitivní Negativní CELKEM 

BIOSYNEX® 
S. pneumoniae 

Pozitivní 56 5 117 

Negativní 4 113 61 

CELKEM 118 60 171 
 

Relativní senzitivita 93 % [84-98 %] 
Relativní specifita  96 % [90-99 %] 

VPP   92 % [82-97 %] 
VPN    97 % [91-99 %]  

Korelace   95 % [91-98 %] 
 
Analytická senzitivita 
Detekční limit testu BIOSYNEX® S. pneumoniae je 0.25 ng/ml při použití rekombinantního antigenu ref.: 3459, 
SSI. Nebyl pozorován žádný hook efekt až do koncentrace 10 µg/ml rekombinantního CWPS antigenu. 



 

Externí klinická studie 
32 vzorků likvoru bylo testováno v akademických laboratořích s pomocí identifikace přes buněčné kultury. 13 
vzorků likvoru bylo také testováno za pomoci jiného rychlého testu, aglutinačního testu a PCR. Všechny 
výsledky byly porovnány s rychlým testem BIOSYNEX® S. pneumoniae. Výsledky jsou uvedeny v tabulkách níže: 
 

 Bakteriální kultura 

Pozitivní  Negativní  Celkem 

BIOSYNEX® 
S. pneumoniae 

Pozitivní  13 2 15 

Negativní  0 17 17 

Celkem 13 19 32 

 Aglutinace/rychlý test 

Pozitivní  Negativní  Celkem 

BIOSYNEX® 
S. pneumoniae 

Pozitivní  11 0 11 

Negativní  0 2 2 

Celkem 11 2 13 

 PCR 

Pozitivní  Negativní  Celkem 

BIOSYNEX® 
S. pneumoniae 

Pozitivní  11 0 11 

Negativní  2 0 2 

Celkem 13 0 13 

 
Celková korelace mezi výsledky získanými pomocí BIOSYNEX® S. pneumoniae kazet v porovnání s bakteriální 
kulturou, rychlým testem a aglutinačním testem je 100% na dostupných vzorcích. 
Pouze metoda PCR je více senzitivní v porovnání s testem BIOSYNEX® S. pneumoniae. 
 
Interference: 
Albumin (od 0,68 do 1,06 g/l) nebo bilirubin (při 120 nebo 300mg/l) neovlivní funkčnost testu. 
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Použité symboly 

  Pozor, čtěte návod 
 
 

 

Testy v soupravě 

 

 

Výrobce 

  Použití pouze in vitro 

 

Datum expirace 

 

Pouze na 1 použití 

  Skladujte mezi 2-30°C 
 

Číslo šarže 

 

Katalogové číslo 


