
ProSpecT                                                  
Cryptosporidium 
mikroplateanalyse

 R2454024 ....................24 tester        NO
 R2454096 ....................96 tester

1. BRUKSOMRÅDE
ProSpecTTM Cryptosporidium mikroplateanalyse bruker 
monoklonale antistoffer  for  kval i tat iv  påvisning av 
Cryptosporidium-spesifikt antigen (CSA) i vannholdige ekstrakter 
av fecesprøver.
2.  SAMMENDRAG
Kryptosporidiose har nylig blitt anerkjent som en viktig sykdom 
hos mennesker i de fleste områder i verden6,9. Organismen som 
forårsaker sykdommen, Cryptosporidium spp., har blitt identifisert 
i avføringsprøver fra barn og voksne i mange land og de fleste 
stater i USA6. Denne parasitten er implisert i alvorlig sykdom i 
HIV-infiserte personer10, daghjem1,2,11,12 og vannbårne utbrudd5,7,8 
i USA. Grupper med spesielt høy risiko omfatter personer 
med nedsatt immunforsvar, spesielt de med HIV-infeksjon, 
familiemedlemmer og seksualpartnere til infiserte pasienter, barn 
og pleiere i daghjem, dyrepassere og turister6. Akutte symptomer 
på kryptosporidiose kan omfatte diaré, magesmerte, kvalme og 
brekninger, feber, illebefinnende og respirasjonsproblemer som 
varer fra flere dager til over en måned og ofte fører til vedvarende 
infeksjon eller dødsfall hos personer med immunsvikt6. Infeksjon 
med Cryptosporodium kan også være asymptomatisk. 

Cryptosporidium-spesifikke antigener er påvist å ha sammenheng 
med Cryptosporidium-infeksjoner og har blitt brukt som basis for 
fluorescerende og antigen-fangende immunanalyser3,4,13. Det 
Cryptosporidium-spesifikke antigenet (CSA) som ble påvist med 
dette settet produseres av Cryptosporidiumorganismer etter 
hvert som de multipliseres i vertens fordøyelseskanal. Antigenet 
er spesifikt for Cryptosporidium og er ikke påvist å kryssreagere 
med andre enteriske parasitter. Antigenet er stabilt for transport 
gjennom vertens fordøyelseskanal så vel som for rutinemessige 
prosedyrer brukt til å samle inn og transportere prøver for 
mikroskopisk undersøkelse.
3.  PRINSIPPET FOR TESTEN
ProSpecT Cryptosporidium mikroplateanalyse er en fastfaste-
immunanalyse for påvisning av CSA. Fortynnede avføringsprøver 
tilsettes i avbrekkbare mikroplatebrønner som antistoff mot CSA 
er bundet til. Hvis CSA er tilstede, “fanges” det av det bundne 
antistoffet. Brønnene inkuberes og vaskes deretter for å fjerne 
ubundet materiale. Enzymkonjugatet (monoklonalt antistoff mot 
CSA merket med pepperrotperoksidaseenzym) tilsettes. Brønnene 
inkuberes og vaskes deretter for å fjerne ubundet enzymkonjugat. 
I en positiv reaksjon, binder CSA enzymkonjugatet til brønnen. 
Substratet for enzymet, 3,3’,5,5’-tetrametylbenzidin (TMB), 
tilsettes. I en positiv reaksjon, konverterer enzymet som er bundet 
til brønnen av CSA substratet til et farget reaksjonsprodukt. 
Fargeutvikling kan påvises visuelt eller spektrofotometrisk. I en 
negativ reaksjon, er det ikke noe CSA eller et utilstrekkelig nivå 
av CSA til stede til å binde enzymkonjugatet, og det utvikles ikke 
noe farget reaksjonsprodukt.

4. SYMBOLDEFINISJONER

  Katalognummer

  In vitro-diagnostisk medisinsk utstyr

  Innholder tilstrekkelig til <n> tester

  Se bruksanvisningen

  Temperaturbegrensning (oppbevaringstemp.)

  Batchkode (lotnummer)

  Brukes innen (utløpsdato)

  Produsent
  Fortynnet prøve

5. INNhOLD I SETTET, KLARGJøRING FOR BRUK OG                                                                                                                                               
        OPPBEvARING

ProSpecT Cryptosporidium mikroplateanalyse inkluderer nok 

reagenser til å utføre 24 eller 96 tester.
Se også Forholdsregler, avsnitt 6.

Utløpsdatoen for hvert sett er angitt på etiketten.

Oppbevar alle komponenter ved 2 til 8 °C.

Før bruk skal alle reagenser ha romtemperatur (20-25 °C) og 
blandes forsiktig. Sett de ubrukte reagensene i kjøleskapet etter 
bruk.

Alle reagenser unntatt vaskebufferen leveres blandet til 
bruksstyrke. Reagenser kan dispenseres rett fra dråpeflaskene 
eller helles ut for bruk med flerkanalpipetter. Hvis det helles for 
mye reagens, skal det overflødige kastes. Overflødig reagens må 
ikke helles tilbake i flasken.

 Bruksanvisning
 Overføringspipetter
 holder og deksel for mikroplaterad
 Prosedyrekort

 Mikroplate* (8 brønner / rad)
 3  rader  (R2454024)  e l ler  12 

rader (R2454096) belagt med 
antistoff fra kanin mot CSA. Ubrukte 
mikroplaterader skal oppbevares 
i  fo l ieposen som inneholder 
tørkemiddel for å stenge ute fukt. 

 Enzymkonjugat*
 Én dråpeflaske som inneholder 5 ml 

(R2454024) eller 25 ml (R2454096) 
p ep p erro t p ero ks i d a s emerket 
monoklonalt antistoff fra mus 
mot CSA med bovint serum og 
antimikrobielle stoffer.

 Positiv kontroll
 Én dråpeflaske som inneholder 4 ml 

Cryptosporidium Oocyst-ekstrakt i en 
bufret løsning med antimikrobielle 
stoffer.

 Negativ kontroll
 Én dråpeflaske som inneholder 4 ml av 

en bufret løsning med rødt fargestoff 
og antimikrobielle stoffer.

 Prøvefortynningsbuffer
 Én flaske som inneholder 35 ml 

(R2454024) eller 120 ml (R2454096) 
av en bufret løsning med kaninserum, 
rødt fargestoff og antimikrobielle 
stoffer.

 vaskebuffer
 Én flaske som inneholder 50 ml 

(R2454024) eller 120 ml (R2454096) 
(x10) konsentrert bufret løsning med 
antimikrobielle stoffer.

 Fortynn (x10) vaskebufferkonsentrat 
til (xl) ved å tilsette 1 del konsentrat 
til 9 deler destillert eller deionisert 
vann. Fortynnet vaskebuffer er stabil 
i 1 måned når den oppbevares ved 
2-8 °C.

 Fargesubstrat
 Én dråpeflaske som inneholder 12 ml 

(R2454024) eller 25 ml (R2454096) 
3,3’,5,5’-tetrametylbenzidin (TMB) i 
buffer.

 Fargesubstratet skal oppbevares i og 
brukes fra den lysbeskyttede flasken 
som det leveres i. Hvis en alikvot 
av en eller annen grunn fjernes 
fra originalflasken, skal ikke det 
ubrukte fargesubstratet returneres 
til originalflasken.

 Stoppløsning
 Én dråpeflaske som inneholder 12 ml  

0,46 mol/l svovelsyre.
*Merk: Bytt ikke ut reagenser med reagenser med andre 
lotnumre.
6.  FORhOLDSREGLER

Reagensene er kun til in vitro-diagnostisk bruk.

Kun til yrkesbruk.

Vennligst se databladet for materialsikkerhet (MSDS) og 
produktmerkingen for informasjon om potensielt farlige 
komponenter.

 HElSE- OG SIKKERHETSInFORMASjOn

6.1 Reagenser tilberedes fra biologisk materiale og skal 
håndteres som potensielt smittefarlig materiale. Kasseres 
ved bruk av egnede prosedyrer for biologisk farlig avfall.

6.2 Ikke pipetter med munnen. Bruk engangshansker og 
vernebriller når prøvene håndteres og analysen utføres. 
Vask hendene grundig når du er ferdig.

6.3 Prøver kan inneholde potensielt smittefarlige stoffer og 
skal håndteres ved biosikkerhetsnivå 2 som anbefalt i 
CDC/nIH-håndboken, “Biosafety in Microbiological and 
Biomedical laboratories”, 5. utgave. 

6.4 Vaskebuffer inneholder potensielt hudsensibiliserende 

stoff (< 1 % v/v). Unngå hudkontakt. Bruk vinyl- eller 
nitrilhansker til engangsbruk.

6.5 Kasser brukt vaskebuffer i egnede beholdere for biologisk 
farlig avfall.

 AnAlyTISKE FORHOlDSREGlER

6.6 les og følg alle instruksjonene i denne bruksanvisningen.

6.7 Reagensene leveres ved de nødvendige bruksstyrkene, 
med unntak av vaskebufferkonsentratet. Ikke fortynn 
reagenser, bortsett fra når det er anvist.

6.8 Ikke bruk reagensene etter utløpsdatoene. Utløpsdatoene 
er trykt på hver reagensetikett. Dersom reagenser brukes 
etter utløpsdatoen kan det påvirke nøyaktigheten av 
resultatene.

6.9 Følgende vanlige reagenser kan brukes på tvers av 
ProSpecT-produktutvalget: vaskebuffer, fargesubstrat og 
stoppløsning.

6.10 Mikrobiell kontaminasjon av reagenser kan redusere 
nøyaktigheten av analysen.  Unngå mikrobiel l 
kontaminasjon av reagensene ved å bruke sterile 
engangspipetter når alikvoter fjernes fra reagensflasker.

6.11 la alle reagenser og prøver nå romtemperatur (20-25 °C) 
før bruk.

6.12 Mikroplaterader må oppbevares i de forseglbare 
fol ieposene, med tørkemiddel,  for å beskytte 
mikroplatebrønnene mot fukt.

6.13 Avføringsprøver må blandes grundig før prøvebehandling 
for å sørge for nøyaktig representasjon av prøven. IKKE 
KOnSEnTRER PRØVER FØR TESTInG.

6.14 Fargesubstrat er følsomt overfor lyseksponering. Hvis 
reagensen eksponeres for lys og utvikler farge, må 
reagensen kasseres.

6.15 Personer som er fargeblinde eller har nedsatt syn vil kanskje 
ikke kunne lese testen og må bruke spektrofotometriske 
avlesninger for å tolke resultater.

6.16 Tilsett reagenser i testbrønnene i samme rekkefølge 
gjennom prosedyren. Kontaminasjon unngås ved å ikke 
berøre væsken i brønnene med flaskemunningene.

6.17 Ta tiden på hver inkubasjon nøyaktig. Start tidtakingen når 
reagensen er tilsatt i den siste brønnen på hver mikroplate 
som skal testes. nøyaktig tidtaking sikres ved å behandle 
maksimalt tre plater med 96 brønner på én gang. Avvik fra 
den fastsatte prosedyren kan endre analysens utførelse.

6.18 Det er viktig at dråpeflaskene holdes vertikalt og at dråpen 
dannes ved flaskemunningen. Hvis flaskemunningen blir 
våt, vil en dråpe med feil volum dannes rundt enden i 
stedet for ved spissen; Hvis dette skjer, må munningen 
tørkes før du fortsetter.

7.  INNSAMLING Av FECESPRøvER
Prøver som tas for rutinemessig undersøkelse av egg og parasitter 
kan brukes til ProSpecT Cryptosporidium-mikroplateanalysen. 
Avføringsprøver skal samles inn i rene, tette plastbeholdere.

FERSK Ukonserverte avføringsprøver skal oppbevares ved 2-8 °C 
og testes innen 48 timer.

NEDFRYST Hvis ferske prøver ikke kan testes innen 48 timer, skal 
de fryses ned ved -20 til -70 °C.

KONSERvERT Avføringsprøver behandlet med 10 % formalin, 
MF- eller SAF-fiksativer kan kjøles ned (2-8 °C) eller oppbevares 



ved romtemperatur (20-25 °C) og skal testes innen 2 måneder 

etter innsamling.

CARY BLAIR  Avføringsprøver samlet inn i  Cary Blair-
transportmedium (eller tilsvarende) skal kjøles ned eller fryses 
og testes innen 1 uke etter innsamling. Avføringsprøver som 
har blitt konsentrert eller behandlet med PVA-fiksativer er ikke 
egnet til bruk.

PENSEL/BLEIE Avføringsprøver tatt fra rektale pensler og 
bleier er godkjent for bruk i ProSpecT Cryptosprodidium-
mikroplateanalysen. Vær klar over at bruk av superabsorberende 
bleier ikke er godkjent.

8.  TESTPROSEDYRE

 nØDVEnDIG MATERIAlE SOM FØlGER MED

 Se Innhold i settet, avsnitt 5

 nØDVEnDIG MATERIAlE SOM IKKE MEDFØlGER

 Beholder for innsamling av avføringsprøver
 Tidtaker som måler minutter
 Vaskeflaske for vaskebuffer
 Destillert eller deionisert vann

 VAlGFRITT MATERIAlE SOM IKKE FØlGER MED

 Mikroplateleser som kan lese 450 nm eller 450/620 til 650 
nm

 Applikatorpinner med bomulls- eller rayonspiss
 Mikropipette til levering av volum opptil 200 µl
 Prøverør til engangsbruk av plast eller glass
 Vorteksblander med plateadapter eller rister

 PROSEDyRE

8.1 Åpne folieposen, fjern det ønskede antall mikroplaterader 
og plasser i en holder for mikroplaterader. Bruk én brønn 
for den negative kontrollen og én brønn for den positive 
kontrollen. Hvis du bruker mindre enn 8 brønner, bryter 
du løs ønsket antall brønner fra raden og legger ubrukte 
brønner tilbake i folieposen med tørkemiddel. FORSEGlE 
POSEn GODT FOR Å STEnGE UTE FUKT OG SETT DEn 
TIlBAKE I KjØlESKAPET.

8.2 Prøver kan t i lsettes direkte i  brønnene el ler 
forhåndsfortynnes i rør før de tilsettes i brønnene. 
Forhåndsfortynnede prøver kan oppbevares ved 
romtemperatur (20-25 °C) i 8 timer eller ved 2-8 °C i 
48 timer før testing (se nedenfor). Velg én av disse to 
metodene: Se boks “A” for fortynning i brønner; Se boks 
“B” for fortynning i rør.

A Fortynning i brønner

1 Ukonserverte faste prøver: Merk ett rør for hver 
prøve. Tilsett 0,4 ml prøvefortynningsbuffer (SDB) i 
hvert rør. Belegg 1 pensel med prøve og bland kraftig 
i SDB. Press ut så mye væske som mulig og kasser 
penselen. Sett en overføringspipette inn i røret.

2 Konserverte eller vannaktige ukonserverte prøver: 
Bland ved å riste prøvetakingsbeholderne. ytterligere 
klargjøring er ikke nødvendig.

3 Tilsett 4 dråper negativ kontroll i brønn A1. Tilsett 4 
dråper positiv kontroll i brønn B1.

4 Tilsett 100 µl SDB i hver prøvebrønn.

5 Tilsett 2 dråper av hver prøve i en brønn ved 
bruk av overføringspipetter. Merk: Plasser 

overføringspipettens åpning rett innenfor brønnene 
for å unngå sprut i tilstøtende brønner.

6 FORTSETT TIL TRINN 8.3

B Fortynning i rør

1 Ukonserverte faste prøver: Merk ett rør for hver 
prøve. Tilsett 1 ml prøvefortynningsbuffer (SDB) i 
hvert rør. Belegg 1 pensel med prøve og rør kraftig 
inn i SDB. Press ut så mye væske som mulig og kasser 
penselen. Sett en overføringspipette inn i hvert rør.

2 Konserverte eller vannaktige ukonserverte prøver: 
Merk ett rør for hver prøve. Tilsett 1 ml SDB i hvert 
rør. Bland prøver ved å riste prøvetakingsbeholderne. 
Trekk opp 0,3 ml (tredje merke fra pipettespissen) 
ved bruk av overføringspipetter). Press ut prøven 
inn i SDB. Bland ved å trekke opp og ned én gang. la 
overføringspipettene bli værende i rørene.

 Fortynnede prøver kan oppbevares i 8 timer ved 
romtemperatur (20-25 °C) eller 48 timer ved 2-8 °C

3 Tilsett 4 dråper negativ kontroll i brønn A1.

4 Tilsett 4 dråper positiv kontroll i brønn B1.

5 Tilsett 0,2 ml (andre merke fra pipettespissen) av hver 
prøve i en brønn ved bruk av overføringspipetter. 
Merk: Plasser overføringspipettens åpning rett 
innenfor brønnene for å unngå sprut i tilstøtende 
brønner.

6 FORTSETT TIL TRINN 8.3

8.3 Dekk mikroplaten og inkuber ved romtemperatur (20-25 
°C) i 60 minutter. Start tidtakingen når den siste prøven 
er tilsatt.

8.4 Rist ut eller aspirer innholdet i brønnene. Vask ved å 
fylle hver brønn fullstendig med fortynnet vaskebuffer 
(~350-400 µl/brønn). Rist ut eller aspirer all væske fra 
brønnene etter hver vask. Vask 3 ganger totalt. Etter siste 
vask skal du fjerne innholdet og dunke platen mot rene 
papirhåndklær eller aspirere. Fjern så mye vaskebuffer 
som mulig, men ikke la brønnene tørke ut på noe 
tidspunkt.

8.5 Tilsett 4 dråper (200 µl) enzymkonjugat i hver brønn.

8.6 Dekk mikroplaten og inkuber ved romtemperatur (20-25 
°C) i 30 minutter.

8.7 Rist ut eller aspirer og vask hver brønn 5 ganger som i trinn 
8.4.

8.8 Tilsett 4 dråper (200 µl) fargesubstrat i hver brønn.

8.9 Dekk mikroplaten og inkuber ved romtemperatur (20-25 
°C) i 10 minutter.

8.10 Tilsett 1 dråpe (50 µl) stoppløsning i hver brønn. Bank 
eller vend brønnene til gulfargen er jevnt fordelt. les av 
reaksjonene innen 10 minutter etter at stoppløsningen 
er tilsatt.

8.11 les av visuelt eller spektrofotometrisk ved 450 nm 
(enkel bølgelengde) eller 450/620 til 650 nm (dobbel 
bølgelengde).

9.  KvALITETSKONTROLL

Positive og negative kontroller må inkluderes hver gang testen 
utføres. De positive og negative kontrollene fungerer som både 
reagens- og prosedyrekontroller. Hensikten med kontrollene er å 

kontrollere og avsløre eventuelle vesentlige feil i reagensene. Den 
positive kontrollen sikrer ikke presisjon ved analysens “cut-off”.

Den optiske tettheten (O.T.) til den negative kontrollen skal være  
≤ 0,100 ved 450 nm eller < 0,070 ved 450/620 til 650 nm. Den 
negative kontrollen skal være fargeløs når den leses visuelt. Hvis 
gulfarge tilsvarende 1+ eller høyere på prosedyrekortet er til 
stede i den negative kontrollen, skal testen gjentas med særlig 
oppmerksomhet på vaskeprosedyren.

O.T. for den positive kontrollen skal være ≥ 0,300 ved 450 nm eller 
450/620 til 650 nm, etter at O.T. for den negative kontrollen er 
trukket fra, og skal være lik eller høyere enn 2+ reaksjon ved visuell 
avlesning. Hvis gulfargen i den positive kontrollen er mindre enn 
2+ på prosedyrekortet, må du oppsøke teknisk støtte.

10.  RESULTATER
Se det vedlagte prosedyrekortet for fargetolkninger.

 VISUElT

10.1 les  testresultatene ved å  sammenl igne med 
reaksjonsfargene på prosedyrekortet.

 Positiv: gulfarge med minst 1+ intensitet
 Negativ: fargeløs

10.2 Tolkning av visuelle resultater:
 Positiv: Hvis en gulfarge på minst 1+ intensitet utvikles 

i prøvebrønnen, inneholder prøven CSA, og testen er 
positiv.

 Merk: Tester med svak gulfarge (mindre enn 1+) skal 
gjentas.

 Negativ: En fargeløs reaksjon er et negativt testresultat 
og angir at ingen CSA eller et upåviselig nivå av CSA er til 
stede i den testede prøven.

 SPEKTROFOTOMETRISK

10.3 les resultater ved enten enkel (450 nm) eller dobbel 
(450/620 til 650 nm) bølgelengde.

10.4 les av den optiske tettheten (O.T.) for den negative 
kontrollen.

10.5 Subtraher O.T. for den negative kontrollbrønnen fra 
O.T.-avlesningene for den positive kontrollbrønnen og 
testbrønnene før tolkning av resultater.

 Merk:  Avlesere kan nullstil les på den negative 
kontrol lbrønnen sl ik at O.T.  for den negative 
kontrollbrønnen automatisk trekkes fra alle de andre 
avlesningene. Hvis leseren ikke har denne evnen, nullstill 
på luft og subtraher O.T. for den negative kontrollbrønnen 
fra O.T.-avlesningene for den positive kontrollbrønnen og 
testbrønnene før tolkning av resultater.

10.6 les testresultatene:
 Positiv: O.T. for ≥ 0,050 nullstilt verdi
 (dvs. etter at O.T. for den negative kontrollen er trukket 

fra)
 Negativ: O.T. for < 0,050 nullstilt verdi
 (dvs. etter at O.T. for den negative kontrollen er trukket 

fra)

10.7 Tolkning av spektrofotometriske resultater:
 Positiv: Hvis den nullstilte O.T.-avlesningen er lik eller 

høyere enn 0,050 i testbrønnen, inneholder prøven CSA, 
og testen er positiv.

 Negativ: En nullstilt O.T.-avlesning på mindre enn 0,050 er 
et negativt resultat og angir at ingen CSA eller et upåviselig 
nivå av CSA er til stede i den testede prøven.

 *Merk: Brønner som er visuelt klare men gir en O.T.-
avlesning som ikke stemmer overens med den visuelle 
tolkningen, skal anses som avvikende avlesninger og 
inspiseres for bobler, små partikler i brønnene eller en 
ugjennomsiktig hinne på bunnen av brønnen. Hinnen 
fjernes ved å tørke undersiden av brønnene og lese av O.T. 
på nytt. Hvis uoverensstemmelsen mellom de visuelle og 
O.T.-avlesningene vedvarer, må testen gjentas. 

11. PROSEDYRENS BEGRENSNINGER
Validiteten for resultatene med ProSpecT Cryptosporidium-
mikroplateanalysen avhenger av at kontrollreaksjonen fungerer 
som ventet. Se Kvalitetskontroll, avsnitt 9.

Et negativt testresultat utelukker ikke muligheten for at det 
finnes Cryptosporidium, og kan inntreffe når antigennivået i 
prøven er under testens påvisningsnivå. Det er ikke påvist noen 
sammenheng mellom mengden antigen i prøven og klinisk 
presentasjon.

Som med alle In VITRO-diagnostiske tester, skal resultater tolkes  
av klinikeren i sammenheng med kliniske funn og/eller andre 
laboratorieresultater.

Riktig prøvetaking og -behandling er avgjørende for optimal utførelse  
av analysen. Optimale testresultater oppnås når prøver testes 
så snart som mulig etter prøvetakingen. Se Innsamling av 
fecesprøver, avsnitt 7.

ProSpecT Cryptosporidium mikroplateanalyse har blitt klassifisert 
som høy kompleksitet.
12.  FORvENTEDE vERDIER
Forekomsten av Cryptosporidium-infeksjon varierer i ulike 
populasjoner og geografiske områder. I USA er forekomsten av 
Cryptosporodium ca. 0,5-3,0 %, med høyere forekomst blant 
barn12 og homoseksuelle menn5,6.
13.  UTFøRELSESEGENSKAPER

 SEnSITIVITET OG SPESIFISITET

Kliniske studier ble utført for å evaluere utførelsen av ProSpecT 
Cryptosporidium-mikroplateanalysen med prøver fra store 
referanse- og sykehuslaboratorier som utførte O&P-testing. 
Totalt 214 prøver ble testet; 81 var positive for Cryptosporidium 
ved bruk av syrefast farging (AF) og 133 var negative. Førti av de 
Cryptosporidium-negative prøvene inneholdt andre organismer 
enn Cryptosporidium ved hjelp av AF eller O&P. Resultatene fra 
disse evalueringene er oppført nedenfor:
                                                                 Syrefast

  +  -

ProSpecT + 81 0 

Cryptosporidium - 0 133 

  81 133 214

Sensitivitet 81/81 = 100 % (95,5-100 %)
Spesifisitet 133/133 = 100 % (97,3-100 %)
Tallene i parentes er 95 % konfidensintervaller.

Kliniske studier ble gjennomført for å evaluere utførelsen til 
ProSpecT Cryptosporidium-mikroplateanalysen. Prøver ble tatt 
fra sykehuslaboratorier og CDC. Pasientpopulasjoner representert 
i prøvepoolen var symptomatiske pasienter i populasjoner med 
normal prevalens, symptomatiske pasienter i en populasjon 
med høy prevalens (HIV-positive) og asymptomatiske pasienter 
fra en daghjemspopulasjon. Prøver ble levert ukonserverte 
eller konserverte i 10 % formalin eller SAF. Prøver ble testet 
for Cryptosporidium ved hjelp av enten syrefaste (AF) eller 
immunfluorescerende fargemetoder (IFA). Totalt 212 prøver ble 



testet; 134 var positive for Cryptosporidium-spesifikt antigen (CSA) 
og 78 var negative. Resultatene med ProSpecT Cryptosporidium-
mikroplateanalysen er oppført nedenfor:
                                                               Syrefast

  + -

ProSpecT + 130 0 

Cryptosporidium - 4 78 

  134 78 212

Sensitivitet 130/134 = 97 % (92,5-99,2 %)
Spesifisitet 78/78 = 100 % (95,4-100 %)
Tallene i parentes er 95 % konfidensintervaller.

En prospektiv studie ble gjennomført ved et stort storbysykehus. Alle 
prøver levert for syrefast farging for Cryptosporidium i løpet av en  
periode på 4 måneder ble inkludert i studien. Prøver ble 
ukonservert og nedfryst ved -20 °C før testing med ProSpecT 
Cryptosporidium mikroplateanalyse. Resultatene fra den 
innledende testingen og de bestemte data er oppført nedenfor. 
Data ble bestemt ved hjelp av gjentatt testing av de 14 AF 
negative/ CSA-positive prøvene. Seks av de fjorten ble positive 
for CSA etter gjentatt testing. Spesifikke inhibisjonsstudier med 
antistoff mot CSA fremviste mer enn 50 % inhibisjon i alle de 
6 prøvene. Disse 6 prøvene betraktes som sanne positive i de 
bestemte dataene.

Syrefast Bestemt

+ - + -

ProSpecT + 28 14 34 8

Cryptosporidium - 1 335 1 335

29 349 35 343 378
    
Sensitivitet 28/29 = 97 % (82,2-99,9 %) 34/35 = 97 % (85,1-99,9 %)

Spesifisitet 335/349 = 96 % (93,4-97,8 %) 335/343 = 98 % (95,5 
%-99,0 %)
Tallene i parentes er 95 % konfidensintervaller.

 AnAlyTISK SEnSITIVITET

ProSpecT Cryptosporidium-mikroplateanalysen påviser ca.  
20 nanogram/ml av CSA.

 REPRODUSERBARHET

Variasjonskoeffisienten (C.V.) mellom analyser eller mellom serier 
for ProSpecT Cryptosporidium-mikroplateanalysen ble evaluert 
ved å velge 10 positive prøver med varierende avlesninger for 
optisk tetthet. Hver prøve ble testet i 10 brønner per dag i fem 
dager. Gjennomsnittlig CV mellom analyser var 10,6 %. 

Variasjonskoeffisienten innen analyse eller innen serie ble 
evaluert ved å teste 24 brønner med hver av de 5 positive prøvene. 
Gjennomsnittlig CV innen analyse var 2,52 %.

 KRySSREAKTIVITET

ProSpecT Cryptosporidium-mikroplateanalysen har blitt testet 
med avføringsprøver påvist O&P-positive for en rekke fekale 
parasitter. Ingen kryssreaktivitet ble observert med noen av 
smittestoffene oppført nedenfor.
Ascaris lumbricoides (2) Giardia lamblia (5)
Blastocystis hominis (4) Hymenolepis nana (2)
Chilomastix mesnili (1) Iodamoeba butschlii (2)
Dientamoeba fragilis (4) Isospora belli (2)
Endolimax nana (3) Strongyloides stercoralis (2)
Entamoeba coli (6) Taenia solium (1)
Entamoeba hartmanni (2) Trichuris trichiura (1)
Entamoeba histolytica (5)

Tallene i parantes angir antallet testede prøver.
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