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BIOSYNEX® Procalcitonin 
Rychlý test pro semikvantitativní detekci prokalcitoninu v séru, plasmě nebo plné krvi 

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku 

 

POUŽITÍ 
BIOSYNEX®Procalcitonin je rychlý imunochromatografický 
test pro semikvantitativní detekci prokalcitoninu (PCT) 
v séru, plasmě a plné krvi.  
BIOSYNEX®Procalcitonin umožňuje diagnostiku 
bakteriálních infekcí a sepsí. Pouze pro profesionální in vitro 
diagnostiku. 
 

ÚVOD 
Prokalcitonin (PCT) je prekurzor hormonu kalcitoninu. 
Jedná se o protein tvořený 116 aminokyselinami.  
 
Zatímco se kalcitonin tvoří výhradně v C buňkách štítné 
žlázy, po jeho syntéze je PCT uložen v sekrečních granulích 
všech typů buněk v těle. Tyto granule mohou být vyloučeny 
v reakci na prozánětlivý stimul bakteriálního původu. U 
pacienta s dobrým zdravotním stavem je sérová 
koncentrace PCT velmi nízká (<0,05 ng / ml). Vysoká hladina 
PCT je dobrým indikátorem reakce na bakteriální infekci a 
účinným nástrojem včasné detekce sepse. Ve skutečnosti je 
nárůst PCT pozorován dříve než růst CRP. PCT má tu 
výhodu, že velmi rychle klesá po eradikaci zdroje infekce, a 
to i v případě, že zánětlivé reakce přetrvávají. Měření jeho 
koncentrace proto umožňuje vedení antibiotické léčby. 
Vysoké hladiny PCT mohou také nastat u některých 
neinfekčních patologií (zánětlivé syndromy a rakoviny). 
 

PRINCIP TESTU 
BIOSYNEX® Procalcitonin je rychlý průtokový 
imunochromatografický test pro semikvantitativní 
detekci PCT v séru, plazmě a plné krvi. Test se skládá 
ze specifických PCT protilátek fixovaných na testovací 
zóně nitrocelulózové membrány a anti-
kalcitoninových protilátek konjugovaných s částicemi 
zlata přítomnými ve skryté části testu. Pokud je PCT 
přítomen ve vzorku pacienta, reaguje s 
konjugovanými protilátkami. Takto vzniklý komplex 
migruje po membráně a interaguje s protilátkami 
fixovanými v testovací zóně. Při pozitivním výsledku se 
zobrazí se purpurový proužek. 
Přítomnost fialového kontrolního proužku v horní 
části membrány znamená, že výsledek je platný a že 
byl dodržen správný postup. 
 

POSKYTOVANÝ MATERIÁL 
Testovací kazetky, jednotlivě balené s vysoušedlem 
Kapiláry (50 μl)  
Lahvička s kapátkem obsahující diluent 
Lancety 
Návod k použití 
 

POŽADOVANÝ, ALE NEDODÁVANÝ MATERIÁL 
Nádoby pro odběr vzorku 
Hodiny nebo stopky 
Jednorázové rukavice 
 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
Test musí být skladován v původním neotevřeném obale při 
teplotě 2 – 30 ° C. 
Test je stabilní do data expirace uvedeném na obalu. 
Test musí být uchován v nepoškozeném obale až do použití. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 Pouze pro in vitro diagnostiku. 

 Test je určen pouze na jedno použití. Nepoužívejte 
opakovaně. 

 Nepoužívejte po uplynutí doby expirace. 

 Nepoužívejte test z poškozeného nebo předem 
otevřeného obalu. 

 Při manipulaci se vzorky, reagenciemi a dalšími 
součástmi testu nejezte, nepijte a nekuřte. 

 Se vzorky nakládejte jako s potenciálně biologicky 
nebezpečným materiálem. 

 Dodržujte běžná opatření pro manipulaci 
s mikrobiologickým materiálem dle správné laboratorní 
praxe. 

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

 Vlhkost a nesprávná teplota mohou nepříznivě ovlivnit 
výsledky. 

 Nepoužívejte jiné než doporučené množství vzorku a 
diluentu. 

 Nedotýkejte se testovací membrány kvůli zamezení 
kontaminace. 

 Test vyjměte z obalu až neprodleně před provedením 
testu. 

 Skladujte při teplotě 2 – 30 ° C. 

 Nekombinujte součásti kitu z různých šarží. 



 

 Zamezte zkřížené kontaminaci vzorků a postupujte dle 
správné laboratorní praxe. 

 

ODBĚR VZORKU A SKLADOVÁNÍ  
 Pro kapilární krev: 
1. Dezinfikujte prst. Propíchněte bříško prstu jednorázovou 
lancetou. 
2. Masírujte prst, abyste vytvořili kapku krve. 
3. Odeberte tuto kapku krve pomocí kapiláry, kterou 
přiložíte otevřenou částí ke kapce krve. Během odběru na 
kapiláru netlačte. 
Vzorek by měl být použit okamžitě. 
 

 Pro žilní krev, sérum, plazmu: 
Vzorek odebírejte asepticky, v souladu s doporučenými 
postupy. Může se použít krev nebo plazma odebraná do 
EDTA nebo heparinu. 
 
Nenechávejte vzorky dlouhou dobu při pokojové teplotě. 
• Plná krev odebrána z prstu musí být použita okamžitě. 
• Plná krev odebraná z žíly může být skladována při 2 - 8 °C 

po dobu maximálně 72 hodin. Nezmrazujte vzorky plné 
krve. 

• Vzorky séra a plazmy mohou být uchovávány při 2 - 8 °C 
po dobu až 3 dnů. 
V případě delšího skladování musí být vzorky zamrazeny 
při -20 °C. 

 

PRACOVNÍ POSTUP 
1. Před provedením testu vytemperujte vzorky a reagencie 
na laboratorní teplotu. 
2. Otevřete obal a vyjměte kazetku; kazetku položte na 
vodorovný povrch. 
3. Pomocí pipety přidejte 25 μl séra/ plazmy nebo 50 μl žilní 
krve nebo použijte pipetu dodanou v soupravě pro přidání 
50 μl kapilární krve do jamky S na kazetce. 
4. Otevřete lahvičku s kapátkem obsahující diluent a 
přidejte 2 kapky do jamky S pomocí mírného stisku lahvičky. 
Zamezte přidání vzduchových bublin do jamky pro vzorek. 
Zamezte přidání vzorku a diluentu do reakční zóny testu.  
5. Spusťte stopky. V průběhu vzlínání směsi se membrána 
zbarvuje do červena. 
6. Odečtěte výsledek po 10 minutách migrace. Hodnoťte 
jakýkoli viditelný pás, a to i s nízkou intenzitou, jako 
pozitivní výsledek. Silně pozitivní výsledky lze pozorovat i 
dříve. Pokud je výsledek negativní, zhodnoťte kazetku 
znovu po 25 minutách od přidání vzorku. 
7. Po vyhodnocení zlikvidujte všechny komponenty testu a 
vzorky v souladu se zavedeným postupem pro likvidaci 
biologického odpadu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
Test se hodnotí okometricky. 
 

POZITIVNÍ:  
 
Přítomnost 2 barevných proužků jakékoliv 
intenzity v testovací zóně T a v  kontrolní zóně C.  

 
 
 
NEGATIVNÍ: 
 
Přítomnost 1 barevného proužku jakékoliv 
intenzity kontrolní zóně C. Nepřítomnost 
proužku v testovací zóně T.  
 

 

NEPLATNÝ: 
Nepřítomnost proužku v kontrolní zóně 
C. V tomto případě není rozhodující, 
zda se v testovací zóně T objevil 
proužek.  
 

 
Semikvantitativní vyhodnocení dle následující tabulky: 
 

 10 minut 25 minut PCT koncentrace 

Zóna T 

negativní negativní < 0.5 ng/ml 

negativní pozitivní 0.5 - 1 ng/ml 

pozitivní pozitivní > 1 ng/ml 

 
 

KONTROLA KVALITY 
Do každého testu je integrována procedurální kontrola, 
která poskytuje kontrolu nad tím, zda je výsledek platný a 
test funguje správně.  
 

OMEZENÍ TESTU 
Výsledky jsou určené pro stanovení diagnózy. Stejně tak 
jako u všech in vitro diagnostických testů, klinická diagnóza 
by neměla být určena pouze na základě jednoho testu, měla 
být určena v souladu s pacientovou anamnézou, klinickými 
nálezy a dalšími laboratorními nálezy. 
 

OČEKÁVANÉ HODNOTY 

 PCT <0,5 ng/ml: normální nebo mírně zvýšená. 
Vysoká negativní prediktivní hodnota vyloučení 
systémového zánětu nebo sepse. 

 0,5 ng/ml ≤ PCT <1 ng/ml: systémový zánět nebo 
sepse. Nutné hodnotit v závislosti na klinickém 
nálezu. 

 PCT ≥ 1 ng/ml: hladina indikující bakteriémii, která 
má být potvrzena hemokultivací. 

Hladina vyšší než 2 ng/ml odpovídá situaci sepse nebo 
existenci závažné interkurentní nemoci (např. 
onkohematologické patologie). V případě závažného 
septického šoku nebo podání protilátek proti T-
lymfocytům může hladina PCT překročit 10 ng/m. 
 
 



 

 
 
 

CHARAKTERISTIKA TESTU 
 
Analytická senzitivita: 
Detekční limit testu BIOSYNEX® Procalcitonin je 1 ng/ml 
rekombinantního PCT při 10 minutách migrace a 0,5 ng/ml 
při migraci po 25 minutách. 
 
Specificita: 
Interference: Bilirubin (120 nebo 300 mg/l) nemá vliv na 
výkonnost testu. 
Zkřížené reakce: Přítomnost kalcitoninu ve vzorku ve 
fyziologických koncentracích (<10 pg/ml) nevyvolává 
falešně pozitivní výsledky. Pouze koncentrace kalcitoninu 
vyšší než 500 pg/ml, které se vyskytují u některých 
medulárních karcinomů štítné žlázy, mohou výsledek testu 
ovlivnit. 
Z 25 vzorků pozitivních na revmatoidní faktor bylo u 2 
vzorků dosaženo pozitivního výsledku, stejně jako u jiného 
testu na prokalcitonin. Vzhledem k tomu, že v těchto dvou 
vzorcích nelze vyloučit přítomnost PCT ve vysokých 
koncentracích, musí být přítomnost revmatoidního faktoru 
považována za potenciálně interferující. 
 
Klinická studie 
Test BIOSYNEX® Procalcitonin byl porovnán s další metodou 
PCT. Byly získány následující výsledky: 
 

  PCT  

  
< 1 

ng/ml 
≥ 1 

ng/ml 
Celkem 

BIOSYNEX® 
Procalcitonin 

 

Negativní 132 3 135 

Pozitivní 10 100 110 

 Celkem 142 103 245 

 
Při vyhodnocení testu po 10 minutách inkubace, test 
představuje citlivost 97% (CI 95% = [91,7-99,4]) a specificitu 
93% (CI95% = [87,4-96,6]) pro detekční limit PCT 1 ng / ml. 
 
 

  PCT  

  
< 0,5 
ng/ml 

≥ 0,5 
ng/ml 

Celkem 

BIOSYNEX® 
Procalcitonin 

 

Negativní 106 4 110 

Pozitivní 4 131 135 

 Celkem 110 135 245 

 
Po odečtení testu po 25 minutách inkubace vykazuje test 
citlivost 97% (CI 95% = [92,6-99,2]) a specificitu 96% (CI95% 
= [91,0-99,0]) pro detekční limit PCT 0,5 ng / ml. 
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POUŽITÉ SYMBOLY 
 
 

Pozor, čtěte návod 
 

Číslo šarže 

 
 

Použití pouze in 
vitro 

 
Výrobce 

 
 

Skladujte při 2-30°C 
 

Pouze na 1 použití 

 
 

Počet testů 
 

Katalogové číslo 

 
 

Datum expirace 
 

Diluent 
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