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IMMUNOQUICK®NoRotAdeno 

Rychlý test pro detekci Norovirů, Rotavirů a Adenovirů ve stolici 

 

POUŽITÍ 
IMMUNOQUICK®NoRotAdeno je rychlý imuno-
chromatografický test pro kvalitativní detekci antigenu 
Norovirů, Rotavirů a Adenovirů ve stolici. 
 

ÚVOD 
Akutní gastroenteritidy jsou stále nejčastější příčinou 
nemocnosti a mortality u dětí do 5-ti let na celém světě se 
700 miliony nových případů za rok a 3-5 miliony úmrtími. 
Ačkoliv gastroenteritidy mohou být způsobeny bakteriemi, 
viry a parazity, mnoho studií popisuje viry jako 
nejdůležitější původce těchto onemocnění. 
Rotaviry, Noroviry a Adenoviry jsou uváděny jako 
nejčastější virové patogeny způsobující akutní 
gastroenteritidu u dětí. Hlavními symptomy virové 
gastroenteritidy jsou vodnaté průjmy a zvracení. U citlivých 
osob se mohou také vyskytovat bolesti hlavy, horečka, a 
bolesti břicha. 
Rotaviry jsou přenášeny fekálně-orální cestou, 
osidlují tenké střevo a způsobují malabsorpci živin. Klinické 
spektrum akutní rotavirové gastroenteritidy může být 
v rozsahu od vodnatého průjmu, který vymizí během 
několika dnů, doprovázený nevolnostmi, nechutenstvím, 
zvracením nebo horečkou, až po dehydrataci vedoucí 
k hospitalizaci nebo dokonce smrt. Ačkoliv Rotaviry 
primárně napadají děti, i u dospělých můžou způsobit 
mírnější projevy infekce. 
V některých studiích jsou Adenoviry považovány za další 
infekční agens virových gastroenteritid. Nejčastěji se 
vyskytují u dětí do 2 let. 
Noroviry jsou hlavním původcem gastrointestinálních 
onemocnění v uzavřených prostředích, jako jsou 
nemocnice, domy s pečovatelskou službou a výletní lodě. 
Noroviry se šíří především konzumací kontaminovaných 
potravin a vody. 
Protože většina virů způsobujících gastroenteritidy nemůže 
být izolována z buněčných kultur, je přímá vizualizace 
pomocí elektronového mikroskopu základem diagnózy, 
ačkoliv je tato metoda dostupná pouze v referenčních 
laboratořích. Zavedení citlivější metody pro detekci 
antigenu ve stolici na principu imunochromatografického 
testu zlepšila diagnostiku nověji uznaných virů, jako jsou 
Noroviry. 
Symptomy norovirové infekce jsou obvykla nausea, 
zvracení, průjem a v některých případech bolesti žaludku. 
Někdy se také objevuje zvýšená teplota, zimnice, bolesti 

hlavy, bolesti svalů a celkový pocit únavy. Nemoc zpravidla 
propukne náhle a u většiny případů sama po 1 - 2 dnech 
vymizí. Průběh nemoci u dětí je obvykle horší než u 
dospělých, častěji se objevuje také zvracení. 
 

PRINCIP TESTU 
Souprava IMMUNOQUICK® NoRotAdeno představuje 
kvalitativní, laterální průtokovou imunoesej pro detekci 
Norovirů a/nebo Rotavirů a/nebo Adenovirů ze vzorků 
lidské stolice. Test využívá specifických monoklonálních 
protilátek potažených na testovací membráně. Během testu 
vzorek stolice reaguje s konjugátem. Směs migruje na 
membráně vzestupně za pomoci vzlínání a reaguje 
s protilátkami na membráně a zabarví příslušnou zónu N, R 
nebo A v případě pozitivity. Přítomnost zabarvené zóny N 
indikuje pozitivní výsledek na Noroviry, zóna R  na Rotaviry 
a zóna A na Adenoviry. Žádná nezabarvená zóna indikuje 
negativní výsledek. 
V testu je zahrnuta i interní kontrola, a to barevný proužek, 
který se vždy objeví v kontrolní reakční zóně (C) indikující 
to, že byl aplikován dostatečný objem vzorku, a že došlo k 
dostatečnému zvlhčení membrány.  
 

POSKYTOVANÝ MATERIÁL 
Jednotlivě balené testy 
Lahvičky s pufrem 
Zkumavky pro odběr vzorku 
Odběrové tampóny 
Držák na zkumavky 
Návod k použití 
 

POŽADOVANÝ, ALE NEDODÁVANÝ MATERIÁL 
Pipeta 
Hodiny nebo stopky 
Vortex 
 

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, pokud je evidentní 
mikrobiální kontaminace. Biologická kontaminace 
dávkovacího zařízení, nádobek nebo reagencií může 
způsobit falešné výsledky. 
 



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
- pouze pro in vitro diagnostiku 
- vzorky, reagencie a testy nechte před použitím 
vytemperovat na laboratorní teplotu. 
- nepoužívejte po uplynutí doby expirace. 
- nepoužívejte jiný materiál než vzorky stolice. 
- nezmrazujte žádné součásti kitu, pokud se tak stane, test 
nepoužívejte. 
- postupujte podle uvedených instrukcí. 
- test vyjměte z obalu až neprodleně před provedením 
testu, kvůli správné vlhkosti a zachování senzitivity. 
- se vzorky nakládejte jako s potenciálně biologicky 
nebezpečným materiálem. Při manipulaci se vzorky a 
reagenciemi nejezte, nepijte a nekuřte. 
- zabraňte možnému potřísnění a vzniku aerosolu. 
- vlhkost a nesprávná teplota mohou nepříznivě ovlivnit 
výsledky. 
- test je určen pouze na jedno použití. Nepoužívejte 
opakovaně. 
- zabraňte kontaminaci vzorku použitím nové extrakční 
zkumavky a pipety pro každý vzorek. 
- extrakční pufr obsahuje nízké množství azidu sodného - 
v případě kontaktu extrakčního pufru s očima, ústy nebo 
kůže opláchněte vodou a vyhledejte lékaře. 
 

PRACOVNÍ POSTUP 
Vzorky a testovací souprava by měly být před provedením 
testu minimálně 15 – 30 minut uchovány při laboratorní 
teplotě. 

1. Extrakce vzorku 
Přidejte 0,8 ml pufru do zkumavky 
Pomocí tampónu přidejte přibližně 50 mg vzorku stolice 
(přibližně 50 μl v případě řídké stolice) do zkumavky. 
Pečlivě protřepte na vortexu. 
Nechte odstát po dobu 3 minut. Výsledný supernatant 
použijte jako vzorek. 
Poznámka: V případě vzorku s větším množstvím stolice 
nebo vyšší viskozity, nařeďte 2x pufrem a centrifugujte po 
dobu 5 minut při rychlosti 3000 xg a poté proveďte test. 
 
50 mg stolice                              nechte 3 min. 
(50 μl řídké stolice)                     odstát 

 

 
extrakční                   dobře                        zabraňte odebrání 
pufr                       promíchejte                  pevných částic 

 

2. Reakce 
Vyjměte test z obalu a umístěte na čistý a rovný povrch. 
Přeneste 90 μl supernatantu extrahovaného vzorku do 
jamky na testu, přičemž zabraňte odebrání a přenesení 
pevných částic. 
Odečtěte výsledek za 15 minut po provedení testu. 
Nevyhodnocujte výsledky starší 15 minut. 

 
 
 
15 minut                  odečtení výsledků 

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
 

ADENOVIRUS pozitivní: přítomnost 2 
zabarvených zón: Kontrolní zóna a zóna 
pro Adenovirus (A). 
 
 

 

ROTAVIRUS pozitivní: přítomnost 2 
zabarvených zón: Kontrolní zóna a zóna 
pro Rotavirus (R). 
 
 
 

NOROVIRUS pozitivní: přítomnost 2 
zabarvených zón: Kontrolní zóna a zóna  
pro Norovirus (N). 
 

 
 

Poznámka:  
 

Pokud se v testovacích zónách (A, R, N) objeví velmi tmavé 
linky, přičemž v kontrolní zóně (C) žádná, nařeďte vzorek 
pufrem 5 - 10 x a opakujte test. 
Negativní výsledky nemusí nutně vyloučit virovou infekci. 
Pokud se negativní výsledky neshodují s klinickými 
symptomy, testujte jinou metodou. 
 

KONTROLA KVALITY 
Do testu je integrována interní kontrola (kontrolní proužek 
(C)), která umožňuje kontrolu nad tím, zda bylo použito 
dostatečné množství supernatantu, a že byl dodržen 
správný pracovní postup.  
 

OMEZENÍ TESTU 
- Souprava IMMUNOQUICK® NoRotAdeno je pouze pro in 
vitro použití a pro kvalitativní detekci Rotavirů, Adenovirů a 
Norovirů a neměla by být použita jako jediné vodítko pro 
určení diagnózy 
- Definitivní klinická diagnóza by neměla být určena pouze 
na základě jednoho testu, měla být určena na základě 
výsledků testů pacientů v souladu s jejich anamnézou a v 
souladu s výsledky dalších laboratorních testů. 
- Jestliže jsou výsledky testu negativní a klinické příznaky 
přetrvávají, doporučuje se další testování za pomoci jiných 
klinických metod. Negativní výsledek nevylučuje možnost 
nízké koncentrace virových částic rotavirů, adenovirů nebo 
norovirů. 
 

CHARAKTERISTIKA TESTU 
1. Zkřížená reaktivita 

Byla studována zkřížená reaktivita s bakteriemi přítomných 
ve vzorcích stolice způsobujících různé symptomy akutní 
gastroenteritidy, bakteriemi, které se běžně vyskytují ve 
střevě . 
 
 
 
 
 
 
 



Žádná zkřížená reaktivita nebyla zaznamenána u 
následujících bakterií: 

 

2. Detekční limit 
Koncentrace vyšší než 6,25 ng/ml pro Noroviry VLP GII/4, 
9,6 x 10

4 
TCID50/ml pro Rotaviry SA11 a 7,5 x TCID50/ml pro 

Adenoviry typ 3 byly stanoveny jako pozitivní. Tyto uvedené 
hodnoty jsou minimální hodnoty detekce. 
 

3. Specifita – senzitivita 
Srovnávácí studie s RT – PCR metodou. 
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