
OC-SENSOR
Nový vysoce citlivý screeningový test

okultního krvácení ve stolici

SOUČASNÉ TESTY

 3 HODNOCENÍ TESTU JE SUBJEKTIVNÍ, ZRAKEM
 3 HAEMOCULT MÁ VELMI NÍZKOU CITLIVOST
 3 HAEMOCULT MŮŽE BÝT OVLIVNĚN POTRAVOU
 3 ODBĚR VZORKU STOLICE OVLIVŇUJE  

VÝSLEDEK TESTU
 3 TESTY JEN KVALITATIVNÍ (POZITIVNÍ,  

NEGATIVNÍ)

OC SENSOR  

 3 HODNOCENÍ TESTU  ANALYZÁTOREM 
 3 CITLIVOST TESTU ŘÁDOVĚ VYŠŠÍ
 3 TEST NEMŮŽE BÝT OVLIVNĚN POTRAVOU
 3 TECHNOLOGICKY DEFINOVANÉ MNOŽSTVÍ 

VZORKU STOLICE 
 3 TESTY JSOU KVANTITATIVNÍ LZE DEFINOVAT 

HRANIČNÍ CUT-OFF HODNOTU

Screening nádorů tlustého střeva
Kvantitativní analýza hemoglobinu ve stolici / qi-FOBT 3. generace

Automatický analyzátor na vyšetření krve ve stolici
Imunochemická latexová, aglutinační metoda

Analytická citlivost 20 - 2000 ng HbA0/ml
Výkon VZP 81733 platný od 1. 1. 2009



Automatické analyzátory OC-Sensor-µ a OC-Sensor Diana 

japonské firmy Eiken kombinují kvantitativní analýzu s kvantitativním 
odběrem vzorku stolice. Analyticky se jedná o latexovou, imunochemickou, 
aglutinační reakci s mnohanásobným monoklonálním antigenem  
k proteinu lidského hemoglobinu typu A0. Citlivost detekce je  
50 - 2000 ng Hb/ml, kalibrace je šestibodová, systém zahrnuje interní 
kontrolu kvality. Identifikace vzorků je řešena interní jednotkou pro 
čtení čárových kódů. Inkubační blok je temperován na 37oC, reagenční 
blok na 25oC. Detekční jednotkou je křemíková fotodioda. Analyzátor  
umožňuje externí komunikaci RS232C, systém Diana také USB. Kapa-
cita analyzátoru  OC-Sensor-µ je 80 vzorků za hodinu,  OC-Sensor Diana 
280 vzorků za hodinu.

Kvantitativní stanovení Hb ve stolici 
pomocí analyzátorů OC SENSOR umožňuje individuální nastavení 
cut-off hodnoty. Analyzátory mohou být použity jak pro základní 
screening, s vyšší hodnotou detekčního limitu, nebo pro 
citlivé vyloučení krvácení, např. po provedených operacích,  
s nastavením nižších hodnot cut-off. Základní, doporučená hodnota 
cut-off je 100 ng Hb/ml, a zajišťuje specificitu 95,3% a senzitivitu 
76,5% pro detekci kolorektálních tumorů. Kvantitativní stanovení 
krve ve stolici imunochemickým principem je specifické pro lidský 
hemoglobin, eliminuje nutnost dietního omezení a optimální 
nastavení cut-off hodnoty umožňuje nastavit vhodnou hladinu 
detekce Hb ve stolici jako indikaci ke kolonoskopii.

Screening kolorektálních nádorů 
je rutinně prováděn již mnoho let detekcí okultního 
krvácení ve stolici. Guajakový test (Haemoccult) 
vykazuje velmi nízkou senzitivitu a test je nespecifickým, 
chemickým průkazem. Společným problémem jak 
guajakových, tak imunochemických testů je  jejich 
kvalitativní hodnocení (pozitivní - negativní), významný 
efekt způsobu odběru stolice nemocným a také visuální, 
subjektivní hodnocení výsledku testu.

 

Zásadní změnu nabízí použití automatických analyzátorů stanovujících 
kvantitativně množství lidského hemoglobinu ve stolici.

Studie z pracoviště prof. Rozena z Tel Avivu demonstruje téměř neuvěřitelnou specificitu kvantitativního 
stanovení hemoglobinu v souboru 1000 kolonoskopovaných pacientů. Hodnoty hemoglobinu (95% rozsah 
průměrných hodnot) při normálním kolonoskopickém nálezu je 25 - 45 ng/ml, nepokročilých adenomů  
44 - 115 ng/ml, pokročilých adenomů 315 - 654 ng/ml, a u karcinomů 697 - 1477 ng/ml.



Screening provedený metodou qi-FOBT

Multicentrická studie provedená v Holandsku 
- publikovaná v Gastroenterology 2008 
(březen on-line) prokazuje 3x vyšší pozitivitu 
qi-FOBT testu, 3x vyšší frekvenci indikující 
endoskopické, kolonoskopické vyšetření 
a především 3x vyšší záchyt pokročilých 
adenomů a karcinomů tlustého střeva.

Analytický systém zahrnuje optimalizovaný 
proces odběru vzorku s plastovou kazetou, 
která se přímo vkládá do automatického 
analyzátoru. Odběrová kazeta pro vzorek 
stolice je zcela unikátním systémem, 
který zajišťuje také kvantitativní extrakci 
odebraného vzorku stolice. 

Po odběru vzorku a uzavření nádobky horním víčkem, dochází prakticky k naprosto těsnému uzavření 
odběrové nádobky, kde následně nedochází k žádnému úniku jakýchkoliv látek, které by hygienicky 
znepříjemňovaly další práci s tímto systémem.

Odebraná stolice na  odběrovém kar-
táčku (20 - 200 mg) je po zasunutí do 
kazety protlačena přesně definovaným 
septem, které zajišťuje extrakci 10 mg 
stolice ve 2 ml stabilizujícího tlumiče. 
V analyzátoru je mechanickým tlakem 
kazeta stisknuta a dochází k protlačení 
extraktu stolice filtrem do nástřikové 
jamky pod aluminiovou fólií. Tato fólie 
je perforována a nástřik 25 ul extraktu je 
jehlou aplikován do měřicí kyvety.

RANDOMIZACE TESTU
SCREENING 20 623 OSOB

g-FOBT qi-FOBT

NABÍDKA SCREENINGU 10 301 10 322

AKTIVNÍ ÚČAST 4 836 6 157

POZITIVITA FOBT TESTU 117 339

INDIKOVANÉ GE-ENDOSKOPIE 103 280

PROKÁZANÉ POLYPY A KRCA 80 218

POKROČILÉ ADENOMY A KRCA 57 145

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM 11 24



INSTALACE ANALYZÁTORŮ OC-SENSOR-μ 

Fakultní Thomayerova nemocnice Praha
Onkologický ústav sv. Alžbety Bratislava
Všeobecná fakultní nemocnice Praha
RNDr. Vladimír Komárek, s.r.o. Brno
Masarykův onkologický ústav Brno
Oblastní nemocnice Náchod
Fakultní nemocnice Ostrava
Fakultní nemocnice Plzeň
Oblastní nemocnice Kolín
ADC Sanatorium Praha 4
Nemocnice Karlovy Vary
Nemocnice Na Homolce
P+P klinika Kladno 
Nemocnice Písek

Screeningové programy v mnoha evropských zemích (Francie, Irsko, Itálie, Nizozemí, Velká Británie) doporučují imunochemické 
kvantitativní testy zpracované automatickými analyzátory.

Centre for Evidence-based Purchasing of the NHS - Immunochemical faecal occult blood tests - Evaluation report (November 2009)
The Health Council of the Netherlands - A national colorectal cancer screening programme

(November 2009)

Kvantitativní imunochemický test OC-Sensor je nejspolehlivějším testem s pohledu senzitivity, specificity, a stability vzorku  
ve srovnání s kvantitativními imunochemickými testy Magstream nebo FOB Gold.

Guittet L. a spol. - Cancer Epidem.Biomark.Prev. 2011, 20(7): 1492 
 

Studie provedené v České republice - Všeobecná fakultní nemocnice 1. lékařské fakulty UK a Fakultní Thomayerova nemocnice  
v Praze doporučují pro screening KRCA v České republice kvantitativní imunochemickou metodu OC-Sensor při provedení jednoho 

testu a cut-off hodnotě 75 ng, s prokázanou spolehlivostí detekce karcinomu nebo pokročilých adenomů 86,7%.
Kocna P. a spol. - Clin Chem Lab Med 2009; 47, Suppl.1, June 2009

Kohout P. a spol - GUT, 2009, 58, Nov. suppl.2 - P0950, p. A295
Kovářová J.T. a spol. - Vnitřní lékařství, 2009, 55 (9): 878


