
Test mikropłytkowy                  
ProSpecT Cryptosporidium

 R2454024 ....................24 testy           PL
 R2454096 ....................96 testów

1. PRZEZNACZENIE
Test mikropłytkowy ProSpecTTM Cryptosporidium wykorzystuje 
przeciwciała monoklonalne do jakościowego wykrywania 
swoistego antygenu Cryptosporidium (CSA) w wodnych 
roztworach próbek stolca.
2. OMÓWIENIE
Kryptosporydioza została niedawno uznana za ważną ludzką 
chorobę występującą w większości obszarów na świecie6,9. 
Obecność czynnika sprawczego, Cryptosporidium spp., 
stwierdzono w próbkach stolca dorosłych i dzieci w wielu 
krajach oraz w większości stanów w Stanach Zjednoczonych6. 
Pasożyt ten jest przyczyną ciężkich chorób u osób zakażonych 
wirusem HIV10, w ośrodkach opieki dziennej1,2,11,12 oraz przyczyną 
wybuchów chorób przenoszonych za pośrednictwem wody5,7,8 
w Stanach Zjednoczonych. Do grup szczególnie zagrożonych 
zalicza się osoby z obniżonym poziomem odporności, zwłaszcza 
zarażone wirusem HIV, członków rodzin i partnerów seksualnych 
zarażonych pacjentów, dzieci i opiekunów w ośrodkach opieki 
dziennej, osoby zajmujące się zwierzętami oraz turystów6. 
Ostre objawy kryptosporydiozy mogą obejmować biegunkę, 
bóle brzucha, nudności i wymioty, gorączkę, złe samopoczucie 
i trudności z oddychaniem utrzymujące się od kilku dni do 
ponad miesiąca, prowadzące często do uporczywego zakażenia 
lub zgonu pacjentów z upośledzoną odpornością6. Zakażenie 
Cryptosporidium może również być bezobjawowe. 

Swoiste antygeny Cryptosporidium towarzyszą zakażeniom 
Cryptosporidium i są wykorzystywane jako podstawa testów 
fluorescencyjnych i immunologicznych wiążących antygeny3,4,13. 
Swoisty antygen Cryptosporidium (CSA) wykrywany przez ten 
zestaw jest produkowany przez organizmy Cryptosporidium 
podczas namnażania w przewodzie pokarmowym gospodarza. 
Antygen jest swoisty dla Cryptosporidium i nie stwierdzono reakcji 
krzyżowych z innymi pasożytami jelitowymi. Antygen zachowuje 
stabilność podczas transportu przez przewód pokarmowy 
gospodarza oraz podczas większości rutynowych procedur 
stosowanych do pobierania i transportu próbek stolca w celu 
badania mikroskopowego.
3. ZASADA DZIAŁANIA TESTU
Test  mikropłytkowy ProSpecT Cryptosporidium jest 
immunologicznym testem fazy stałej do wykrywania CSA. 
Rozcieńczone próbki stolca są dodawane do odłamywanych 
studzienek mikropłytek, na których związane są przeciwciała 
anty-CSA. Jeśli antygen CSA jest obecny, jest on przechwytywany 
przez związane przeciwciało. Studzienki są poddawane inkubacji 
a następnie przemywane w celu usunięcia niezwiązanego 
materiału. Dodawany jest koniugat enzymu (przeciwciało 
monoklonalne anty-CSA znakowane enzymem peroksydazy 
chrzanowej). Studzienki są poddawane inkubacji a następnie 
przemywane w celu usunięcia niezwiązanego koniugatu 
enzymu. W reakcji dodatniej antygen CSA wiąże koniugat 
enzymu do studzienki. Dodawany jest substrat dla enzymu, 
3,3’,5,5’-tetrametylobenzydyna (TMB). W reakcji dodatniej 
enzym związany ze studzienką za pomocą antygenu CSA zamienia 

substrat na produkt reakcji kolorymetrycznej. Wybarwienie można 
obserwować wzrokowo lub spektrofotometrycznie. W reakcji 
ujemnej nie ma antygenu CSA lub obecne jest niedostateczne 
stężenie CSA do wiązania koniugatu enzymu i nie pojawia się 
żaden produkt reakcji kolorymetrycznej.

4.  DEFINICJE SYMBOLI

  Numer katalogowy

  Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro

  Zawiera ilość materiału wystarczającą do <n>                                                                                                                                              
                                badań

  Sprawdzić w instrukcji stosowania (IFU)

  Temperatury graniczne (temperatury 
przechowywania)

  Kod serii (numer serii)

  Stosować do (data ważności)

  Producent
 Rozcieńczona próbka

5.  ZAwArTość ZESTAwU, prZygoTowANIE Do                                                                                                                                               
                     STOSOWANIA I PRZEChOWYWANIE
Test mikropłytkowy ProSpecT Cryptosporidium zawiera odczynniki 

wystarczające do wykonania  24 lub  96 testów.
Patrz także środki ostrożności, punkt 6.

Data ważności każdego zestawu jest podana na etykiecie 
opakowania.

Wszystkie komponenty przechowywać w temperaturze 2-8°C.

Przed użyciem umożliwić wszystkim odczynnikom osiągnięcie 
temperatury pokojowej (20-25 °C) i delikatnie wymieszać. Po 
użyciu niezużyte odczynniki umieścić w lodówce.

Wszystkie odczynniki, za wyjątkiem buforu płuczącego, są 
dostarczane w stężeniu gotowym do użycia. Odczynniki można 
rozdzielać bezpośrednio z butelek z zakraplaczem lub przelewać 
do użycia za pomocą pipet wielokanałowych. Jeśli przelano więcej 
odczynnika niż potrzeba, taką pozostałą ilość należy wylać. Nie 
wolno przelewać pozostałej ilości odczynnika ponownie do 
butelki.

 Instrukcja użycia
 pipety transferowe
 Uchwyt pasków mikropłytek i 

pokrywa
 Karta procedury

 Mikropłytka* (8 studzienek / pasek)
 3 paski (R2454024) lub 12 pasków 

(R2454096) opłaszczonych króliczym 
przeciwciałem anty-CSA. Niezużyte 
paski mikropłytek przechowywać 
w worku foliowym ze środkiem 
osuszającym w celu wyeliminowania 
wilgoci. 

 Koniugat enzymu*
 Jedna butelka z zakraplaczem 

zawierająca 5 ml (R2454024) lub 
25 ml (R2454096) monoklonalnego 
przeciwciała mysiego znakowanego 

peroksydazą chrzanową antygenu 
CSA z surowicą bydlęcą i ze środkami 
przeciwbakteryjnymi.

 Kontrola dodatnia
 Jedna butelka z zakraplaczem 

zawierająca 4 ml ekstraktu oocytów 
Cryptosporidium w zbuforowanym 
r o z t w o r z e  z e  ś r o d k a m i 
antybakteryjnymi.

 Kontrola ujemna
 Jedna butelka z zakraplaczem 

zawierająca 4 ml zbuforowanego 
roztworu z czerwonym barwnikiem i 
środkami przeciwbakteryjnymi.

 Bufor do rozpuszczania próbki
 Jedna butelka zawierająca 35 ml 

(R2454024) lub 120 ml (R2454096) 
z b u f o r o w a n e g o  r o z t w o r u  z 
surowicą  kró l iczą  i  ś rodkami 
przeciwbakteryjnymi.

 Bufor płuczący
 Jedna butelka zawierająca 50 ml  

(R2454024) lub 120 ml (R2454096) 
( x 1 0 )  s k o n c e n t r o w a n e g o 
roztworu buforu ze środkami 
przeciwbakteryjnymi.

 10-krotny  koncentrat  buforu 
płuczącego (x10) należy rozcieńczać 
dodając (x1) 1 część koncentratu 
do 9 części wody destylowanej lub 
dejonizowanej. Rozcieńczony bufor 
płuczący zachowuje stabilność przez 
1 miesiąc, jeśli jest przechowywany 
w temperaturze 2 - 8 °C.

 Substrat zabarwienia
 Jedna butelka z zakraplaczem 

zawierająca 12 ml (R2454024) 
l u b  2 5  m l  ( R 2 4 5 4 0 9 6 ) 
3,3’,5,5’-tetrametylobenzydyny 
(TMB) w buforze.

 S u b s t r a t  z a b a r w i e n i a  n a l e ż y 
przechowywać i pobierać z butelki 
chroniącej przed dostępem światła, 
w której jest dostarczony. Jeśli z 
dowolnego powodu pobrano porcję 
substratu z oryginalnej butelki, nie 
wolno ponownie dodawać niezużytej 
objętości substratu zabarwienia do 
oryginalnej butelki.

 roztwór zatrzymujący reakcję
 Jedna butelka z zakraplaczem 

zawierająca 12 ml 0,46 mol/l kwasu 
siarkowego.

*Uwaga: Nie zamieniać odczynników pomiędzy zestawami o 
różnych numerach serii.

6.  śroDKI oSTroŻNośCI

Odczynniki są przeznaczone do stosowania wyłącznie w 
diagnostyce in vitro.

Wyłącznie do profesjonalnego stosowania.

Informacje na temat ewentualnych szkodliwych składników 
znajdują się w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa Materiału 
(MSDS) i na etykietach produktu.

 INFORMACJe DOTyCZĄCe BHP

6.1 Odczynniki są przygotowywane z materiałów biologicznych 
i należy je traktować jako materiał potencjalnie zakaźny. 
Usuwać stosując procedury odpowiednie dla materiałów 
stanowiących zagrożenie biologiczne.

6.2 Nie pipetować ustami. Podczas postępowania z próbkami i 
wykonywania analizy należy nosić jednorazowe rękawiczki 
i okulary ochronne. Po zakończeniu procedury dokładnie 
umyć ręce.

6.3 Próbki mogą zawierać czynniki potencjalnie zakaźne 
i należy je traktować jako Poziom biozagrożenia 2 
zgodnie z zaleceniem w podręczniku Centrum Kontroli 
i Zapobiegania Chorób/Krajowego Instytutu Zdrowia 
(CDC/NIH) pt. „Biosafety in Microbiological and 
Biomedical Laboratories” (Bezpieczeństwo biologiczne w 
laboratoriach mikrobiologicznych i biomedycznych), wyd. 
5. 

6.4 Bufor płuczący zawiera substancje działające potencjalnie 
uczulająco na skórę (< 1% v/v). Unikać kontaktu ze skórą. 
Nosić jednorazowe rękawiczki winylowe lub nitrylowe.

6.5 Bufor płuczący usuwać w odpowiednich pojemnikach dla 
materiałów stanowiących zagrożenie biologiczne.

 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTyCZĄCe PROCeDURy

6.6 Dokładnie przeczytać i postępować zgodnie z niniejszą 
„Instrukcją użycia”.

6.7 Z wyjątkiem koncentratu buforu płuczącego odczynniki 
dostarczono w wymaganym stężeniu roboczym. Nie 
rozcieńczać odczynników, z wyjątkiem, jeśli tak polecono.

6.8 Nie wolno stosować odczynników po upływie podanego 
terminu ważności. Termin ważności jest wydrukowany na 
każdej etykiecie odczynnika. Stosowanie odczynnika po 
terminie ważności może wpłynąć na dokładność wyników.

6.9 Poniższe wspólne odczynniki mogą być używane w serii 
produktów ProSpecT: bufor płuczący, substrat zabarwienia i  
roztwór zatrzymujący reakcję.

6.10 Zanieczyszczenie mikrobiologiczne odczynników może 
zmniejszyć dokładność testu. Unikać zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego odczynników stosując sterylne 
jednorazowe pipety podczas pobierania części odczynnika 
z butelek.

6.11 Przed użyciem wszystkie odczynniki i próbki należy 
pozostawić do osiągnięcia temperatury pokojowej  

             (20-25 °C).

6.12 Paski mikropłytek należy przechowywać w zamykanych 
torebkach foliowych ze środkiem pochłaniającym wilgoć 
w celu ochrony studzienek mikropłytek przed wilgocią.



6.13 Próbki stolca należy dokładnie wymieszać przed 
przygotowaniem próbek w celu zapewnienia jednolitej 
zawartości próbki. NIe WyKONyWAĆ KONCeNTRATU 
PRÓBKI PRZeD BADANIeM.

6.14 Substrat zabarwienia jest wrażliwy na światło. Jeśli 
odczynnik zostanie wystawiony na działanie światła i 
pojawi się zabarwienie, odczynnik należy wyrzucić.

6.15 Osoby nie rozpoznające kolorów lub z uszkodzeniem 
wzroku mnoga nie być w stanie odczytać wizualnie testu 
i powinny stosować odczyt spektrofotometryczny w celu 
zinterpretowania wyników.

6.16 Podczas całej procedury odczynniki dodawać do studzienek 
testu w takiej samej kolejności. Aby uniknąć skażenia, nie 
wolno dotykać płynu w studzienkach końcówkami butelek.

6.17 Dokładnie mierzyć czas każdej inkubacji. Rozpocząć pomiar 
czasu po dodaniu odczynnika do ostatniej studzienki 
na każdej badanej mikropłytce. W celu zapewnienia 
dokładnego pomiaru czasu jednorazowo badać nie więcej 
niż trzy płytki z 96 studzienkami. Odchylenie od ustalonej 
procedury może zmienić wynik badania.

6.18 Ważne jest utrzymywanie butelek z zakraplaczami w 
pozycji pionowej, aby kropla tworzyła się na zakończeniu 
dyszy. Jeśli dysza stanie się wilgotna, zamiast na 
końcówce, wokół zakończenia dyszy powstanie kropla o 
nieodpowiedniej objętości. Jeśli to nastąpi, należy osuszyć 
dyszę przed kontynuowaniem zakraplania.

7. POBIERANIE PRÓBEK STOLCA
Dla potrzeb testu mikropłytkowego ProSpecT Cryptosporidium 
można stosować próbki pobrane w celu rutynowych badań 
na obecność jaj i pasożytów. Próbki stolca należy pobierać do 
czystych i szczelnych pojemników plastikowych.

śwIEŻE Niezakonserwowane próbki stolca można przechowywać 
w temperaturze 2 - 8°C i badać w ciągu 48 godzin.

ZAMroŻoNE Jeśli świeżych próbek nie można zbadać w ciągu 
48 godzin, należy je zamrozić w temperaturze od -20 do -70 °C.

ZAKONSERWOWANE Próbki stolca poddane działaniu 10% 
formaliny, utrwalacza MF lub SAF mogą być przechowywane w 
lodówce (2 - 8 °C) lub w temperaturze pokojowej (20 - 25 °C) i 
powinny być badane w ciągu 2 miesięcy od pobrania.

CARY BLAIR Próbki stolca pobierane do pożywki transportowej 
Cary Blair (lub odpowiednika) należy przechowywać w lodówce 
lub zamrożone i badać w ciągu 1 tygodnia od pobrania. Do 
wykorzystania w teście nie nadają się próbki stolca stężone lub 
poddane działaniu utrwalacza PVA.

wyMAZ/pIELUCHA Próbki stolca uzyskane z wymazów z 
odbytu i pieluch są dopuszczalne do stosowania w teście 
mikropłytkowym ProSpecT Cryptosporidium. Uwaga: stosowanie 
silnie wchłaniających pieluch nie jest dozwolone.

8. SpoSÓB wyKoNANIA TESTU

 WyMAgANe MATeRIAŁy DOSTARCZONe

 Patrz Zawartość zestawu, rozdział 5

 MATeRIAŁy NIeZBęDNe, LeCZ NIe DOSTARCZONe

 Pojemniki do pobierania próbek stolca
 Stoper do pomiaru minut
 Butelka na bufor płuczący
 Woda destylowana lub dejonizowana

 MATeRIAŁy OPCJONALNe, NIe DOSTARCZANe

 Czytnik mikropłytek odpowiedni do odczytu przy długości 
fali 450 nm lub 450/620 do 650 nm

 Aplikatory z końcówkami bawełnianymi lub wiskozowymi
 Mikropipeta do dostarczania objętości do 200 µl
 Jednorazowe probówki, plastikowe lub szklane
 Wytrząsarka typu Vortex z adapterem do płytek lub 

wytrząsacz 

 PROCeDURA

8.1 Otworzyć torebkę foliową, wyjąć wymaganą liczbę 
pasków mikropłytek i umieścić je w uchwycie pasków 
mikropłytek. Należy wykorzystać jedną studzienkę na 
kontrolę ujemną i jedną studzienkę na kontrolę dodatnią. 
W przypadku użycia mniej niż 8 studzienek, należy 
odłamać wymaganą liczbę studzienek od paska i umieścić 
nie wykorzystane studzienki z powrotem w torebce 
foliowej z pochłaniaczem wilgoci. SZCZeLNIe ZAMKNĄĆ 
TOReBKę, ABy ZABeZPIeCZyĆ PRZeD WILgOCIĄ I UMIeŚCIĆ 
Z POWROTeM W LODÓWCe.

8.2 Próbki można dodawać bezpośrednio do studzienek 
lub wstępnie rozcieńczyć w probówkach przed 
dodaniem do studzienek. Wstępnie rozcieńczone próbki 
można przechowywać przed wykonaniem badania w 
temperaturze pokojowej (20 - 25 °C) przez 8 godzin lub 
w 2 - 8 °C przez 48 godzin (patrz poniżej). Wybrać jedną z 
dwóch poniższych metod: Patrz ramka „A” rozcieńczanie 
w studzienkach; Patrz ramka „B” rozcieńczanie w 
probówkach;

A rozcieńczanie w studzienkach

1 próbki stałe bez środka konserwującego: Oznaczyć 
jedną probówkę dla każdej próbki. Dodać 0,4 ml 
buforu do rozcieńczania próbek (SDB) do każdej 
probówki. Nanieść próbkę na 1 wacik i energicznie 
wymieszać w SDB. Wycisnąć jak najwięcej płynu i 
wyrzucić wacik. Umieścić pipetę transportową w 
probówce.

2 Zakonserwowane lub wodne próbki bez środka 
konserwującego:  Wymieszać  wstrząsa jąc 
pojemnikami do pobierania próbek. Nie jest konieczne 
żadne dalsze przygotowanie próbki.

3 Dodać 4 krople kontroli ujemnej do studzienki A1. 
Dodać 4 krople kontroli dodatniej do studzienki B1.

4 Dodać 100 µl SDB do każdej studzienki z badaną 
próbką.

5 Za pomocą pipet do przenoszenia dodać 2 krople 
każdej próbki do studzienki. Uwaga: Umieścić otwór 
pipet do przenoszenia tuż wewnątrz studzienek, aby 
uniknąć rozpryskiwania do sąsiednich studzienek. 

6 prZEJść Do KroKU 8.3

B rozcieńczanie w probówkach

1 próbki stałe bez środka konserwującego: Oznaczyć 
jedną probówkę dla każdej próbki. Dodać 1 ml buforu 
do rozcieńczania próbek (SDB) do każdej probówki. 
Nanieść próbkę na 1 wacik i energicznie wymieszać 
w SDB. Wycisnąć jak najwięcej płynu i wyrzucić wacik. 
Umieścić pipetę do przenoszenia w każdej probówce.

2 Zakonserwowane lub wodne próbki bez środka 

konserwującego: Oznaczyć jedną probówkę dla 
każdej próbki. Dodać 1 ml SDB do każdej probówki. 
Wymieszać próbki wstrząsając pojemnikami do 
pobierania próbek. Za pomocą pipet do przenoszenia 
pobrać do 0,3 ml (trzecie oznaczenie od końca pipety). 
Opróżnić próbkę do SDB. Mieszać pobierając do 
góry i opuszczając jeden raz. Pozostawić pipety do 
przenoszenia w probówkach.

 rozcieńczone próbki można przechowywać przez 8 
godzin w temperaturze pokojowej (20 - 25 °C) lub 
48 godzin w temperaturze 2 - 8 °C

3 Dodać 4 krople kontroli ujemnej do studzienki A1.

4 Dodać 4 krople kontroli dodatniej do studzienki B1.

5 Za pomocą pipet do przenoszenia dodać 0,2 ml 
(drugie oznaczenie od końca pipety) każdej próbki 
do studzienki. Uwaga: Umieścić otwór pipet do 
przenoszenia tuż wewnątrz studzienek, aby uniknąć 
rozpryskiwania do sąsiednich studzienek. 

6 prZEJść Do KroKU 8.3

8.3 przykryć mikropłytkę i inkubować w temperaturze 
pokojowej (20 - 25 °C) przez 60 minut. Po dodaniu 
ostatniej próbki rozpocząć pomiar czasu.

8.4 Wytrząsnąć lub odessać zawartość studzienek. Przepłukać 
napełniając całkowicie każdą studzienkę rozcieńczonym 
buforem płuczącym (~350-400 µl /na każdą studzienkę). 
Wytrząsnąć lub odessać cały płyn ze studzienek po 
każdym płukaniu. Przepłukać łącznie 3 razy. Po ostatnim 
płukaniu usunąć zawartość i wystukać płytkę na czystych 
ręcznikach papierowych lub odessać. Usunąć jak najwięcej 
buforu płuczącego, ale przez cały czas nie pozwalać na 
wyschnięcie studzienek. 

8.5 Dodać 4 krople (200 µl) koniugatu enzymu do każdej 
studzienki.

8.6 przykryć mikropłytkę i inkubować w temperaturze 
pokojowej (20 - 25 °C) przez 30 minut.

8.7 Wytrząsnąć lub odessać i przepłukać każdą studzienkę 5 
razy jak w kroku 8.4.

8.8 Dodać 4 krople (200 µl) substratu barwiącego do każdej 
studzienki.

8.9 przykryć mikropłytkę i inkubować w temperaturze 
pokojowej (20 - 25 °C) przez 10 minut.

8.10 Dodać 1 kroplę (50 µl) roztworu zatrzymującego reakcję 
do każdej studzienki. Delikatnie postukać lub wytrząsać 
studzienki aż do jednorodnego zabarwienia na żółto. 
Odczytać reakcje w ciągu 10 minut po dodaniu roztworu 
zatrzymania reakcji.

8.11 Odczytywać wzrokowo lub spektrofotometrycznie przy 
długości fali 450 nm (pojedyncza długość fali) lub przy 
długości fali od 450/620 do 650 nm (podwójna długość 
fali).

9. KoNTroLA JAKośCI
Podczas przeprowadzania każdego testu należy uwzględnić 
kontrolę dodatnią i ujemną. Kontrole ujemna i dodatnia służą 
jako odczynniki i kontrole procedury. Kontrole są przeznaczone 
do monitorowania istotnych nieprawidłowych zachowań 
odczynników. Kontrola dodatnia nie zapewnia precyzji dla 
wartości granicznej testu.

gęstość optyczna (O.D.) kontroli ujemnej powinna wynosić ≤ 
0,100 przy 450 nm lub < 0,070 przy długości fali 450/620 do 
650 nm. Kontrola ujemna powinna być bezbarwna podczas 
odczytu wzrokowego. Jeśli w kontroli ujemnej obecne jest żółte 
zabarwienie odpowiadające oznaczeniu 1+ lub większemu na 
Karcie procedury, test należy powtórzyć zwracając szczególną 
uwagę na procedurę płukania.

gęstość optyczna kontroli dodatniej powinna wynosić ≥ 0,300 przy 
długości fali 450 nm lub 450/620 do 650 nm, po odjęciu gęstości 
optycznej kontroli ujemnej i powinna być równa lub większa 
niż reakcja 2+ odczytywana wizualnie. Jeśli w kontroli dodatniej 
żółte zabarwienie jest mniejsze niż 2+ na Karcie procedury należy 
zwrócić się o pomoc techniczną.

10. WYNIKI
w interpretacji zabarwienia należy posłużyć się załączoną Kartą 
procedury.

 ODCZyT WIZUALNy

10.1 Odczytać wyniki testu porównując z zabarwieniem reakcji 
na Karcie procedury.

 Dodatni: żółte zabarwienie o intensywności przynajmniej 
1+

 Ujemny: bezbarwne

10.2 Interpretacja wyników wizualnych:
 Dodatni: Jeśli w badanej studzience pojawi się żółte 

zabarwienie o intensywności równej co najmniej 1+, 
wówczas próbka zawiera antygen CSA i wynik testu jest 
dodatni.

 Uwaga: Testy o jasno żółtym zabarwieniu (poniżej 1+) 
należy powtórzyć.

 Ujemny: Reakcja bezbarwna oznacza wynik ujemny 
i wskazuje na brak antygenu CSA lub niewykrywalne 
stężenie antygenu CSA w badanej próbce.

 ODCZyT SPeKTROFOTOMeTRyCZNy

10.3 Odczytać wyniki przy pojedynczej (450 nm) lub podwójnej 
(450/620 do 650 nm) długości fali.

10.4 Odczytać gęstość optyczną (O.D.) kontroli ujemnej.

10.5 Przed rozpoczęciem interpretacji wyników odjąć gęstość 
optyczną studzienki kontroli ujemnej od odczytów gęstości 
optycznej studzienki kontroli dodatniej i studzienek z 
badanymi próbkami.

 Uwaga: Czytniki można wyzerować na studzienkę kontroli 
ujemnej, aby gęstość optyczna studzienki kontroli 
ujemnej była automatycznie odejmowana od wszystkich 
pozostałych odczytów. Jeśli czytnik nie ma takiej funkcji, 
należy wyzerować go na powietrze i odjąć gęstość 
optyczną studzienki kontroli ujemnej od odczytów gęstości 
optycznej studzienki kontroli dodatniej i studzienek z 
badanymi próbkami.



10.6 Odczytać wyniki testu:
 Dodatni: Odczyt gęstości optycznej wynosi ≥ 0,050 

wartości wyzerowanej
 (tj. po odjęciu gęstości optycznej kontroli ujemnej)
 Ujemny: Odczyt gęstości optycznej wynosi < 0,050 

wartości wyzerowanej
 (tj. po odjęciu gęstości optycznej kontroli ujemnej)

10.7 Interpretacja wyników spektrofotometrycznych:
 Dodatni: Jeśli odczyt wyzerowanej gęstości optycznej jest 

równy lub większy niż 0,050 w studzience badanej, próbka 
zawiera antygen CSA i wynik badania jest dodatni.

 Ujemny: Odczyt wyzerowanej gęstości optycznej mniejszy 
niż 0,050 oznacza wynik ujemny i wskazuje na brak 
antygenu CSA lub niewykrywalne stężenie antygenu CSA 
w badanej próbce.

 *Uwaga: Wszystkie próbki, które są wzrokowo bezbarwne, 
ale dają odczyt gęstości optycznej niespójny z interpretacją 
wzrokową należy uznać za odczyt rozbieżny i sprawdzić, 
czy w studzienkach obecne są pęcherzyki powietrza, 
małe cząstki, lub czy na spodzie studzienki znajduje się 
nieprzezroczysta warstwa. W celu usunięcia warstwy 
przetrzeć spód studzienek i odczytać gęstość optyczną 
ponownie. Jeśli nadal występuje rozbieżność pomiędzy 
odczytem wzrokowym i odczytem gęstości optycznej, 
powtórzyć test. 

11. ogrANICZENIA ZwIĄZANE Z proCEDUrĄ
Poprawność wyników testu mikropłytkowego ProSpecT 
Cryptosporidium zależy od wykonania reakcji kontrolnych zgodnie 
z oczekiwaniami. Patrz „Kontrola jakości”, punkt 9.

Ujemny wynik testu nie wyklucza możliwości obecności 
Cryptosporidium i może wystąpić, gdy stężenie antygenu w próbce 
jest poniżej progu wykrycia testu. Nie ustalono korelacji pomiędzy 
ilością antygenu w próbce a obecnością kliniczną.

Tak jak w przypadku wszystkich testów diagnostycznych IN 
VITRO, lekarz powinien interpretować wyniki testu w połączeniu 
z objawami klinicznymi lub innymi wynikami laboratoryjnymi.

Prawidłowe pobieranie i przygotowanie próbek ma istotne 
znaczenie dla uzyskania optymalnych wyników testu. Optymalne 
wyniki testu są uzyskiwane z próbek badanych jak najszybciej po 
pobraniu. Patrz „pobieranie próbek stolca”, punkt 7.

Test mikropłytkowy ProSpecT Cryptosporidium został 
zaklasyfikowany jako test o dużej złożoności.

12. wArTośCI oCZEKIwANE
Częstość występowania zakażeń Cryptosporidium różni się w 
różnych populacjach i szerokościach geograficznych. W Stanach 
Zjednoczonych częstość występowania zakażeń Cryptosporidium 
wynosi około 0,5 - 3,0% i zakażenia występują częściej wśród 
dzieci12 i mężczyzn homoseksualnych5,6.

13. CHArAKTErySTyKA TESTU

 CZUŁOŚĆ I SWOISTOŚĆ

Prowadzono badania kliniczne w celu oceny wyników testu 
mikropłytkowego ProSpecT Cryptosporidium na próbkach 
uzyskanych z dużych laboratoriów referencyjnych i szpitalnych, 
które wykonywały badania na obecność jaj i pasożytów. Łącznie 
zbadano 214 próbek. 81 było dodatnich w zakresie obecności 
Cryptosporidium w badaniu mikroskopowym organizmów 
kwasoodpornych (AF), a 133 było ujemnych. Czterdzieści 

próbek ujemnych w kierunku obecności Cryptosporidium 
zbadanych metodą wykrywania organizmów kwasoodpornych 
oraz wykrywania jaj i pasożytów zawierało organizmy inne niż 
Cryptosporidium. Wyniki badań podano poniżej:
                                                                 Kwasoodporne

  +  -

ProSpecT + 81 0 

Cryptosporidium - 0 133

  81 133          214

Czułość 81/81 = 100% (95,5 - 100%)
Swoistość 133/133 = 100% (97,3 - 100%)
Liczby w nawiasach oznaczają przedziały ufności 95%.

Prowadzono badania kliniczne w celu oceny wyników testu 
mikropłytkowego ProSpecT Cryptosporidium. Próbki uzyskano 
z laboratoriów szpitalnych oraz Centrum Kontroli Chorób. 
Populacje pacjentów reprezentowane w puli próbek należały do 
pacjentów z objawami w populacjach z normalną prewalencją, 
pacjentów z objawami w populacji o wysokiej prewalencji (HIV 
dodatnich) i pacjentów bez objawów w ośrodkach opieki dziennej. 
Badano pobrane próbki niezakonserwowane i zakonserwowane 
w 10% formalinie lub utrwalaczu SAF. Próbki badano na 
obecność Cryptosporidium metodami wykrywania organizmów 
kwasoodpornych (AF) lub barwienia immunofluorescencyjnego 
(IFA). Łącznie zbadano 212 próbek. 134 było dodatnich w 
zakresie obecności swoistych antygenów Cryptosporidium (CSA), 
a 78 było ujemnych. Wyniki testu mikropłytkowego ProSpecT 
Cryptosporidium podano poniżej:
                                                                       Kwasoodporne

  + -

ProSpecT + 130 0 

Cryptosporidium - 4 78

  134 78          212

Czułość 130/134 = 97% (92,5 - 99,2%)
Swoistość 78/78 = 100% (95,4 - 100%)
Liczby w nawiasach oznaczają przedziały ufności 95%.

Badanie prospektywne przeprowadzono w dużym szpitalu miejskim. 
Wszystkie próbki poddawane barwieniu kwasoodpornemu 
na wykrywanie Cryptosporidium w okresie 4 miesięcy zostały 
objęte badaniem. Próbki były niezakonserwowane i zamrożone 
w temperaturze -20°C przed badaniem testem mikropłytkowym 
ProSpecT Cryptosporidium. Wyniki początkowego badania i 
potwierdzone dane przedstawiono poniżej: Dane potwierdzono 
w powtórzonym badaniu 14 próbek AF ujemnych/ CSA dodatnich. 
Sześć z czternastu było w odtwarzalny sposób dodatnich w 
zakresie obecności antygenu CSA. Badania swoistego hamowania 
z przeciwciałem przeciwko antygenowi CSA wykazały ponad 50% 
hamowanie we wszystkich 6 próbkach. Te 6 próbek uznano za 
rzeczywiście dodatnie w potwierdzonych danych.

Kwasoodporne Potwierdzone

+ - + -

ProSpecT + 28 14 34 8

Cryptosporidium - 1 335 1 335

29 349 35 343 378

  

Czułość 28/29 = 97% (82,2 - 99,9%) 34/35 = 97% (85,1 - 99,9%)
Swoistość 335/349 = 96% (93,4 - 97,8%) 335/343 = 98% (95,5% 
- 99,0%)
Liczby w nawiasach stanowią przedziały ufności 95%.

 CZUŁOŚĆ ANALITyCZNA

Test mikropłytkowy ProSpecT Cryptosporidium wykrywa około 
20 nanogramów/ml antygenu CSA.

 ODTWARZALNOŚĆ

Współczynnik zmienności (CV) pomiędzy testem mikropłytkowym 
ProSpecT Cryptosporidium został oceniony poprzez wybranie 10 
dodatnich próbek o różnych odczytach gęstości optycznej. Każda 
próbka była badana w 10 studzienkach dziennie przez pięć dni. 
Średni CV pomiędzy testami wynosił 10,6%. 

Współczynnik zmienności (CV) w jednym teście oceniono poprzez 
zbadanie 24 studzienek przy użyciu każdej z 5 dodatnich próbek. 
Średni wynik CV w ramach jednego testu wynosił 2,52%.

 ReAKTyWNOŚĆ KRZyŻOWA

Test mikropłytkowy ProSpecT Cryptosporidium badano za pomocą 
próbek stolca dodatnich w zakresie obecności kilku pasożytów i 
jaj obecnych w stolcu. Nie obserwowano żadnej reaktywności 
krzyżowej z żadnym czynnikiem zakaźnym wymienionym poniżej.
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)

Liczby w nawiasach wskazują liczby badanych próbek.
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