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Bakteriální antigeny  
 
IVD pro kvalitativní a semikvantitativní stanovení anti-brucela a anti-ricketsia protilátek v neředěném séru. 

 

REF  
 

 

495030/9 100 testů 5 ml Brucella (*)                     

413110 100 testů 5 ml Brucella melitensis 

495030/10 100 testů 5 ml Proteus OX2 

495030/11 100 testů 5 ml Proteus OX19 

495030/12 100 testů 5 ml Proteus OXK 

495030/13 100 testů 1 ml Polyvalentní pozitivní kontrola 

495030/14 100 testů 1 ml Polyvalentní negativní kontrola 
*lze použít pro stanovení protilátek k Brucella abortus, Brucella melitensis a Brucella suis 

 

Parametry měření 
Metoda: Bakteriální aglutinace 

Interpretace: Vizuální 

Vzorek: Čerstvé neředěné sérum 

 

Princip 
Test na bakteriální antigeny je aglutinační test ke kvalitativnímu a semikvantitativnímu stanovení anti-brucela a anti-ricketsia 

protilátek v lidském séru. Reagencie, standardizované suspenze usmrcených bakterií, aglutinují po smíchání se vzorkem 

obsahujícím odpovídající bakterie. 

 

Diagnostický význam 
Diagnostika horečnatých onemocnění může být provedena isolací mikroorganismů v z krve, stolice nebo moči nebo 

titrací specifických somatických O protilátek. Detekce těchto protilátek je založena na dlouho známé Widalově 

reakci. Pokud je aglutinace protilátek k O ˃ 1/100, znamená to infekci daným mikroorganismem. 

 

Složení  
Bakteriální antigen Suspenze Brucella nebo Proteus v glycinovém pufru, pH 8,2  

 Azid sodný    0,95 g/l  

 

Příprava činidel 
Činidla jsou tekutá a jsou určena k přímému použití. Před použitím jemně zamíchejte. 

 

Stabilita a skladování činidel 
Činidla skladujeme při teplotě 2-8°C. Jsou stabilní po celou dobu exspirace vyznačené na obalu, pokud zabráníme kontaminaci 

po otevření originálního balení. Činidla ihned po použití uzavřete, uchováváte ve tmě! Nezamrazujte!  

Lahvičky vždy skladujte ve vertikální poloze. Před použitím vždy jemně promíchejte. 

Znak zhoršení kvality činidla: přítomnost částic nebo shluků 

 

Další vybavení 
 Mechanická odstředivka 80-100 rpm 

 Inkubátor na 37oC 

 Vortex 

 Pipety 50 µl 
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Stabilita a skladování vzorku 
Stabilita:  při teplotě 2-8 °C        8 dní 

                při teplotě –20 °C až 3 měsíce  

 Vzorky obsahující fibrin odstřeďte. Nepoužívejte vysoce hemolyzované, kontaminované nebo lipemické vzorky. 

 

Provedení testu 
Před provedením testu vytemperujte všechny vzorky a činidla na laboratorní teplotu. Při nízkých teplotách klesá senzitivita testu. 

 
Kvalitativní metoda 

Naneste vzorky a kontroly  na jednotlivé kruhy  destičky. Vzorky neřeďte. 

 Vzorek Kontroly 

Vzorek 50 µl - 

Kontroly - 1 kapka 

Činidlo před použitím jemně protřepejte a přidejte ke vzorku a kontrolám. 

Činidlo 1 kapka 1 kapka 

Zamíchejte obě kapky pomocí jednorázové tyčinky. Rozetřete po celé ploše 

kruhu. Pro každý vzorek (kontrolu) použijte jinou míchací tyčinku.  

Vložte destičku na třepačku  (80-100 r.p.m.) na 1 minutu.  

 
Semi-kvantitativní metoda 

 

-titrace na destičce 

 Vzorky (µl) 

Vzorek 80 40 20 10 5 
Činidlo před použitím jemně protřepejte a přidejte ke vzorku. 

 1 kapka 
Zamíchejte obě kapky pomocí jednorázové tyčinky. Rozetřete po celé ploše 

kruhu. Pro každý vzorek (kontrolu) použijte jinou míchací tyčinku.  

Vložte destičku na třepačku  (80-100 r.p.m.) na 1 minutu. 

 

-test ve zkumavce 
1. Vzorky: proveďte řadu postupného ředění ve fyziologickém roztoku:  

 

 
2. Připravte dvě zkumavky na pozitivní a negativní kontrolu: 0,1 ml kontroly + 0,9 ml NaCl 9g/l. 

3. Do každé zkumavky kápněte 1 kapku činidla. 

4. Důkladně promíchejte a inkubujte 24 hodin při 37oC. 

 

 

Interpretace výsledků 
Kvalitativní metoda: 
Zkontrolujte vizuálně přítomnost/nepřítomnost viditelných shluků po 1 minutě. Porovnají se výsledky vzorku a kontrol. 

 

Semi-kvantitativní metoda: 

 

-titrace na destičce 

Výsledky reakce, které se objeví na destičce, zhruba odpovídají výsledkům reakce ve zkumavkách s dilucí séra. Pokud dojde 

k reakci, doporučuje se potvrdit výsledek stanovením titru ve zkumavce. 

 

  -test ve zkumavce 

Vizuálně zkontrolujte míru aglutinace a výsledek porovnejte s výsledkem reakce ve zkumavkách s kontrolami. 

Pozitivní kontrola musí vykazovat částečnou nebo úplnou aglutinaci, negativní kontroly nesmí poskytovat žádné 

shluky. Částečná nebo úplná aglutinace s různým stupněm vyčeření supernatantu je vždy považována za pozitivní 

výsledek. Sérový titr je definován jako nejvyšší ředění, které poskytuje pozitivní výsledek. 
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Referenční rozmezí 
Brucella: Titry ≥ 1/80 indikují infekci 
Proteus: Titry OX19 a OXK ≥ 1/80 a OX2 ≥ 1/120 indikují infekci. 

Hladiny „normálních“ aglutininů v organismu se liší podle země a komunity a proto doporučujeme každé laboratoři si stanovit 

vlastní referenční rozmezí. 

 

Interferující látky 
Bez interference do koncentrace: 

Hemoglobin            10 g/l 

Bilirubin                       200 mg/l 

Lipemie                     10 g/l 

Revmatoidní faktory   300 IU/ml 

Mohou interferovat i další látky. 

 

Kontrola kvality 
Doporučujeme používat pozitivní a negativní kontrolu. Všechny výsledky, které se liší od negativní kontroly, je nutné vyhodnotit 

jako pozitivní. 

 

Kalibrace 
Pro stanovení senzitivity tohoto reagentu neexistuje žádný mezinárodní referenční materiál. Proto Dialab používá interní 

kontrolní materiál obsahující zvířecí sérum s protilátkami anti-brucella a anti-proteus, u kterého byl titr stanoven komerčně 

dostupnými certifikovanými reagenty. 

 

Limitace testu 
1. V raných stadiích onemocnění, při poruchách imunitního systému, prozone (Brucelóza) nebo během léčby antibiotiky 

se mohou vyskytnout falešně negativní výsledky.  

2. Byla popsána křížová reakce s brucelou v případech infekce nebo očkování Vibrio Cholerae, Pasteurella, Proteus 

OX19 nebo Y. enterocolitica (sérotyp 9). 

3. Velké množství falešně pozitivních výsledků bylo zjištěno u zdravých pacientů s antigeny k Proteu, zvláště při 

aglutinaci na sklíčku. Pro titry nižší než 1/160 nejsou průkazné. 

 

Upozornění 
1. Pokud testujete protilátky k brucele, doporučujeme k zabránění prozone efektu snížit množství vzorku na 20 µl. 

2. V některých oblastech je vysoká prevalence febrilních protilátek. Doporučujeme před započetím testu zředit vzorek ¼ 

fyziologickým roztokem. 

3. Jednotlivý pozitivní výsledek nemá velký klinický význam. Diagnózu je možné stanovit pouze na základě posouzení 

všech klinických a labopratorních zjištění. 

4. Somatická reakce (O) je charakterizována hrubou, kompaktní, obtížně dispergující aglutinací. 

 

Odpadové hospodářství 
Prázdný obal zneškodněte v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech. 

 

 

Literatura 

 
 

Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. 
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Seznam použitých symbolů 

Symbol Význam Symbol Význam 

 

 

 

 

Pozor, sledujte průvodní dokumentaci 

(příbalový leták) 

  

Použít do ... - poslední den 

vyznačeného měsíce (exspirace) 

  
 

 

Katalogové číslo 

  

Výrobce 

 

 

 

 

Číslo šarže 

  

Recyklovatelný materiál 

 

 

 

 

Teplotní omezení (skladujte při ...) 

  

Zlikvidujte v souladu s lokálními 

předpisy pro odpady 

 

 

 

 

Složení soupravy 

  

Biologická rizika 

 

 

 

 

Diagnostický zdravotnický prostředek 

in vitro 

  

Symboly chemického rizika 

 

Obsah postačující k provedení <n> 

zkoušek 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

DIALAB spol. s r.o. 
Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5 

Tel./Fax:257 910 255 

            257 910 260 

            257 910 263 

e-mail: office@dialab.cz 

IČO: 14889200 
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