Greitos diagnostikos juostel s STREPTATEST (rykl s tepin lis)
Naudojimo instrukcija REF 10025
Greitos diagnostikos testas, skirtas aptikti streptokoko A antigenams rykl s tepin lyje. Skirtas naudoti in vitro diagnostikai medicinos staigose.
PASKIRTIS
Greitos diagnostikos juostel s STREPTATEST (rykl s tepin liai) – tai greitas kokybiškas chromatografinis imunofermentinis testas, skirtas aptikti streptokoko A
antigenams rykl s tepin lyje. Tai yra pagalbin A grup s streptokoko infekcijos diagnostikos priemon .
SANTRAUKA
Streptococcus pyogenes – tai nejudr s gram-teigiami kokai, kuriuose yra Lancefield A grup s antigen , galin sukelti labai rimtas infekcijas: faringit , kv pavimo tak
infekcij , impetig , endokardit , meningit , seps po gimdymo ir artrit . 1 Negydomos infekcijos gali tapti rimt komplikacij , toki kaip reumatas ir tonzili abscesas,
priežastimi. tradicin A grup s streptokok infekcijos diagnostik eina izoliavimas ir gyvybing bakterij aptikimas naudojant metodik , kuri trunka 24–48 ar daugiau
valand . 3, 4
Greitos diagnostikos juostel s STREPTATEST (rykl s tepin liai) – tai greitas, kokybiškas A grup s streptokok antigen nustatymas rykl s tepin lyje per 5 min. Teste
naudojami antik nai, b dingi visos l stel s Lancefield A grup s streptokokams, selektyviai nustatant A grup s streptokok antigenus rykl s tepin lyje.
VEIKIMO PRINCIPAS
Greitos diagnostikos juostel s STREPTATEST (rykl s tepin liai) – tai kokybinis vidinio paviršiaus imunofermentinis testas, naudojamas A grup s streptokok
angliavandeniliniams antigenams aptikti rykl s tepin lyje. Šiame teste A grup s streptokok angliavandeniniams antigenams b dingi antik nai yra išd styti testin s
linijos vietoje. Po to, kai testas suvilgomas m giniu, rykl s tepin lis pradeda reaguoti su A grup s streptokok antik nais, kuriais yra padengtos testo dalys. Šis mišinys
juda iki membranos, kur sureaguoja su A grup s streptokok antik nais ir sudaro linij , pasirodan testin je vietoje. Spalvota linija testo zonoje reiškia teigiam , o jos
nebuvimas – neigiam rezultat . Kontrolin je zonoje visada išryšk ja kontrolin linija, nurodanti, kad buvo paimtas pakankamas m ginio kiekis ir susidar membrana.
REAGENTAI
Test sudaro A grup s streptokok antik nais padengtos dalel s ir A grup s streptokokais padengta membrana.
ATSARGUMO PRIEMON S
Tik in vitro diagnostikai medicinos staigose. Nenaudokite test pasibaigus galiojimo laikui.
Nevalgykite, negerkite ir ner kykite patalpoje, kur yra laikomi testo rinkiniai ir m giniai.
Elkit s su m giniais taip, lyg jie b
infekuoti. Laikykit s atsargumo priemoni esant mikrobiologiniam pavojui ir tinkamai sunaikinkite m ginius.
Tirdami m ginius d kite apsaugines priemon s, pavyzdžiui, chalat , akinius ir pirštines.
Panaudoti testai turi b ti sunaikintas pagal vietinius reikalavimus.
Dr gm ir šiluma gali tur ti takos rezultatui.
Nenaudokite test , jei pakuot buvo pažeista.
Reagento B sud tyje yra r gšties tirpalo. Jei jo patenka akis ar ant odos, nedelsdami nuplaukite dideliu kiekiu vandens.
Teigiamos ir neigiamos kontrol s vietose yra konservanto natrio azido (NaN3 ).
Nesukeiskite reagent buteliuk kamšteli .
Nesukeiskite kontrolini buteliuk kamšteli .
LAIKYMO S LYGOS
Laikykite test neatpl štoje pakuot je kambario temperat roje arba šaldytuve (2—30°C temperat roje). Testas yra tinkamas naudoti vis galiojimo laik , nurodyt ant
pakuot s. Nenuimkite pakuot s nuo testo, kol neb site pasiruoš jo atlikti. NEUŽŠALDYKITE. Nenaudokite pasibaigus galiojimo laikui.
GINIO MIMAS IR PARUOŠIMAS
Paimkite m gin iš rykl s steriliu pagaliuku su tamponu, kuris yra rinkinio d žut je. Transportuoti m ginius galima modifikuotoje Stuard ir Amy terp je. Tamponu
perbraukite per rykl , tonziles ir uždegimines vietas. Neprilieskite tampono prie liežuvio, skruost ir dant .
Testas turi b ti atliktas iškart po m ginio pa mimo. M ginys kambario temperat roje gali išb ti daugiau nei 4 valandas, kol tyrimas bus atliekamas prioriteto tvarka.
Jei norite užauginti kult , švelniai paridenkite pagaliuko su tamponu gal A grup s selektyvin je (GAS) Agaro l kštel je su krauju, prieš naudodami tampon su
STREPTATEST juostele.
PRIEMON S
Pakuot s turinys
• Platforma
• Testo juostel s
• Informacinis lapelis
• A grup s streptokok reagentas A (2M natrio nitritas)
• Testo m gintuv liai
• A grup s streptokok reagentas B (0,4M acto r gštis)
• A grup s streptokok teigiamo rezultato kontrolinis tirpalas (negyvi A grup s streptokokai; 0,09 % NaN3)
• A grup s streptokok neigiamo rezultato kontrolinis tirpalas (negyvi C grup s streptokokai; 0,09 % NaN3)
• Steril s pagaliukai su tamponais
Reikalingos ir pateikiamos priemon s
• Laikmatis
NAUDOJIMO NURODYMAI
Leiskite testo rinkiniui, reagentams ir / arba kontroliniams testams pasiekti kambario temperat
(15—30 °C)
prieš atlikdami test .
1. Prieš atlikdami test , palaikykite supakuot testo kaset kambario temperat roje. Atidar test panaudokite j kuo
grei iau.
2. Laikykite reagento buteliuk vertikaliai ir lašinkite 4 pilnus lašus (maždaug 240 l) reagento A m gintuv .
Reagentas A yra raudonos spalvos. Laikykite reagento B buteliuk vertikaliai ir lašinkite 4 pilnus lašus (apie 160 l)
reagento B. Reagentas B yra bespalvis. Tirpal sumaišykite švelniais sukamaisiais judesiais. Sumaišius reagent B su
reagentu A, mišinys kei ia spalv nuo raudonos iki geltonos. Ži ti paveiksliuk Nr. 1
3. Nedelsdami merkite tampon su m giniu ekstrahavimo m gintuv su geltonu tirpalu. Plakite tamponu
sukdami j bent 10 kart . Palikite tampon ekstrahavimo m gintuv lyje 1 minutei. Tada išspauskite skyst iš
tepin lio sukdami pagaliuk vamzdelio viduje. Išmeskite tampon . Ži kite paveiksliuk Nr. 2.
4. Panardinkite testo juostel
m gintuv vertikaliai, laikydami juostel taip, kad ant jos pavaizduotos rodykl s
nukreiptos link m ginio, ir paleiskite laikmat . Jei viskas buvo atlikta teisingai, netur
b ti viršyta pažym ta
gintuv lio vieta (max). Ži ti paveiksliuk Nr. 3.
5. Palikite juostel m gintuv lyje tol, kol neišryšk s spalvota linija (-os). Rezultat vertinkite pra jus 5 min. Pra jus
10 min, rezultatas nebevertintinas.
REZULTAT INTERPRETAVIMAS
(Prašome remtis paveiksl liu viršuje)
TEIGIAMAS*: pasirodo dvi linijos. Viena spalvota linija turi pasirodyti kontrolin je vietoje (ties C raide), o kita linija – testin je zonoje (ties T raide). Teigiamas
rezultatas rodo, kad paimtame m ginyje aptikta streptokoko antigen .
*PASTABA. Testin s linijos spalvos intensyvumas (ties raide T) priklauso nuo aptikt antigen koncentracijos, tod l bet koks spalvos atsiradimas šioje vietoje byloja
apie teigiam rezultat .
NEIGIAMAS: pasirodo tik viena linija kontrolin je vietoje (ties raide C). Nepasirodo jokios linijos testin je zonoje (ties raide T). Tai reiškia, kad nebuvo aptikta
streptokok antigen arba j koncentracija buvo per maža, kad b
aptikta. Iš paciento m ginio tur b ti išauginta kult ra, kad b
patvirtintas A grup s streptokok
infekcijos nebuvimas. Jei klinikiniai simptomai neatitinka rezultat , paimkite kit m gin kult ros išauginimui.
TESTAS NEVEIKIA: nepasirodo kontrolin linija. Nepakankamas m ginio kiekis arba klaidingai atlikta proced ra gali b ti nevertinamo testo priežastis. V l
perskaitykite naudojimo instrukcij ir atlikite test dar kart ; jei atsakymas pasikartoja, tuoj pat nustokite naudoti testus ir susisiekite su vietiniu platintoju.
KOKYB S KONTROL
Vidaus kokyb s kontrol
Vidaus kokyb s kontrol yra numatyta teste, kadangi spalvotos linijos atsiradimas kontrolin je vietoje (ties raide C) byloja apie paimt pakankam m ginio kiek ir
teising tyrimo atlikim .

Išorin kokyb s kontrol
Rekomenduojama teigiam ir neigiam išorin kokyb s kontrol atlikti kas 25 testus bei kai to reikalaujama vidin se laboratorijos taisykl se. Išorin s kontrol s
neigiamas ir teigiamas kontroliniai tirpalai eina pakuot s turin . Alternatyviai gali b ti naudojami ir kitos A grup s ir kit grupi streptokok grandin s, bet j sud tyje
gali b ti konservant , tod l kit gamintoj kontroliniai tirpalai yra nerekomenduojami.
Išorin s kokyb s kontrol s atlikimas
1. lašinkite 4 pilnus lašus reagento A ir 4 pilnus lašus reagento B m gintuv . Sumaišykite mišin švelniai sukdami m gintuv .
2. lašinkite 1 vis teigiamo arba neigiamo kontrolinio tirpalo laš m gintuv , laikydami buteliuk vertikaliai.
3. kiškite švar pagaliuk su tamponu tirpal . Plakite tamponu sukant j bent 10 kart . Palikite tampon ekstrahavimo m gintuv lyje 1 minutei. Tada išspauskite skyst iš
tepin lio sukdami pagaliuk vamzdelio viduje. Išmeskite tampon .
4. skite atlikdami veiksmus, nurodytus 4-ame naudojimo nurodym punkte.
Jei kontrol s metu negaunama to rezultato, kurio buvo tik tasi, nenaudokite testo rezultat ir pakartokite proced
su kitu testu arba susisiekite su vietiniu platintoju.
APRIBOJIMAI
1. Greitos diagnostikos testas STREPTATEST (rykl s tepin liai) yra skirtas tik in vitro diagnostikai. Testas turi b ti naudojamas A grup s streptokok antigen aptikimui
tik iš rykl s paimtuose tepin liuose. Šis testas negali b ti naudojamas nustatyti A grup s streptokok kiekybin vert arba koncentracijos padid jim .
2. Testas yra skirtas aptikti A grup s streptokok antigenus m gin lyje iš gyvybing ar negyvybing A grup s streptokok bakterij .
3. Neigiamas rezultatas turi b ti patvirtintas tyrimu iš išaugintos kult ros. Neigiamas rezultatas gali b ti gautas esant nepakankamam m ginio kiekiui ar per mažam
bakterij skai iui, kad šios b
aptiktos.
4. Kraujo ar gleivi patekimas ant m ginio gali sukelti neteisingai teigiam rezultat . Vengti liesti liežuv , skruostus, dantis, kraujuojan ias vietas burnoje m ginio mimo
metu.5
5. Kaip ir vis test , gautas atsakymas turi b ti interpretuojamas ir vertinamas kartu su kitais gydytojui žinomais gautais atsakymais.
NUMATOMOS VERT S
Apytiksliai 15 % faringito atvej , kai serga vaikai nuo 3 iki 5 met , sukelia A grup s betahemolitini streptokok bakterijos. 6 Mokyklinio amžiaus vaik ir suaugusi
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atveju, streptokok sukelt infekcij procentas padid ja iki 40 %. Šia liga dažniausiai susergama žiem ir ankstyv pavasar . 3
CHARAKTERISTIKA
Jautrumas ir specifiškumas
Buvo tirti 499 pacientai su faringito simptomais trijose medicinos staigose. Kiekvienas tamponas buvo paridentas agaro l kštut je su avi krauju ir ištirtas
STREPTATEST testu. L kštut buvo izoliuota ir inkubuota 37°C temperat roje su 5–10% CO2 ir Bacitrocino disku 18–24 valandas. Neigiamos l kštut s su kult romis
buvo inkubuotos 18–24 valandas. Galimos GAS kolonijos buvo persodintos ir patvirtintos latekso agliutinacijos reakcijos grupavimo rinkiniais, kuri galima sigyti
rinkoje.
Iš 499 surinkt m gini , 375 buvo patvirtinti buv neigiami, o 124 – teigiami. Tyrimo metu du streptokoko F m giniai dav teigiam rezultat . Vienas iš m gini buvo
pers tas, pakartotinai tiriamas ir dav neigiam rezultat . Taip pat buvo išaugintos papildomos F grup s streptokok grandin s ir atliktas kryžminio reaktyvumo testas;
buvo gautas taip pat neigiamas rezultatas.
Metodas
Streptatest

Kult ra
Galutinis
atsakymas
Rezultatas
Teigiamas
Neigiamas
Teigiamas
120
20
140
Neigiamas
4
355
359
Galutinis atsakymas
124
375
499
Santykinis jautrumas: 97 % (91–99 %) * Santykinis specifiškumas: 95 % (92–97 %) * Tikslumas: 95 % (93–97 %) *
Teigiamas kult ros
klasifikavimas
retas
1+
3+
3+
4+

Testas / Kult ra

* 95 % Pasikliautinieji intervalai

% teisingas

10/11
9/9
17/19
36/37
48/48

91 %
100 %
89 %
97 %
100 %
Kryžminis reaktyvumas
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Toliau nurodyti organizmai buvo tiriami esant 1,0 x 10 organizm teste ir visais atvejais buvo nustatytas neigiamas atsakymas naudojant STREPTATEST. Nebuvo tirti
gleivi turintys m giniai.
B grup s streptokokai
Staphylococcus aureus
Neisseria meningitidis
Serratia marcescens
Hemophilus influenza
F grup s streptokokai
Corynebacterium diphtheria
Neisseria sicca
Klebsiella pneumoniae Enterococcus faecalis
Streptococcus pneumoniae Candida albicans
Branhamella catarrhalis
Bordetella pertussis
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus mutans
Pseudomonas aeruginosa
C grup s streptokokai
Neisseria gonorrhea
Neisseria subflava
Streptococcus sangulis
G grup s streptokokai
Praktiniai tyrimai
STREPTATEST testas buvo naudojamas ir vertinamas trijuose gydytoj kabinetuose – test atliko vairaus išsilavinimo personalas. Kiekviename gydytojo kabinete tris
dienas buvo vertinamas atsitiktine tvarka užkoduotas m gini rinkinukas iš 20 neigiam , 20 silpnai teigiam ir 20 vidutiniškai teigiam m gini . Gauti rezultatai sudar
96 % koreliacij su rezultatais, kuri buvo tik tasi.
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