
Швидкий тест на Legionella pneumophila, касета (сеча) 
Інструкція з використання 

Швидкий тест для якісного виявлення антигена Legionella 
pneumophila у зразку сечі людини.  
Лише для професійної діагностики in vitro. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на Legionella pneumophila, касета (сеча) – це тест для 
діагностики in vitro, що базується на хроматографічному 
імуноаналізі. Він призначений для виявлення розчинного антигена 
Legionella pneumophila серогрупи 1 у зразку сечі людини. 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Легіонельоз – це серйозна пневмонія, викликана бактеріями роду 
Legionella, що відноситься до родини Legionellaceae. Ця родина 
зараз включає в себе 48 видів і більше 60 серогруп. Близько 20 
видів спричиняють хвороби людини. Переважна більшість інфекцій 
легіонелою викликані Legionella pneumophila. «Хвороба легіонерів» 
є основним клінічним проявом інфекції легіонелою, хоча 
зустрічаються позалегенева інфекція та непневмонійні 
захворювання, такі як понтіакська лихоманка. Назва Legionella 
pneumophila походить від драматичного спалаху на конференції 
Американського легіону 1976 року у Філадельфії.
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Legionella pneumophila є причиною приблизно 90% інфекцій, і з них 
понад 80% обумовлені єдиною серогрупою, серогрупою 1.
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 Бактерії 

легіонели є невеликими слабко зафарбовуваними 
грам-негативними паличками з полярними джгутиками. Бактерії 
легіонели мають широке розповсюдження як у природних, так і у 
створених людиною водних середовищах. Вони легко виявляються 
в прісній воді, градирнях і системах постачання питної води. 
Мікроорганізми можуть виживати в широкому діапазоні умов, а 
температура є критичним визначальним чинником для 
розмноження легіонели. Внутрішньолікарняна інфекція особливо 
пов'язана з колонізацією системи гарячого водопостачання лікарні 
легіонелою. 
Інкубаційний період «хвороби легіонерів» після зараження 
бактеріями становить від двох до десяти днів. У більшості 
госпіталізованих пацієнтів піднімається висока температура, яка 
часто перевищує 39,5°C. Кашель може бути першою ознакою 
легеневої інфекції. Інші звичайні симптоми включають головні болі, 
болі в м'язах, біль у грудях і задишку. Шлунково-кишкові симптоми є 
поширеними. 
«Хвороба легіонерів» не заразна. Захворювання поширюється 
повітряно-крапельним шляхом, і немає ніяких доказів прямої 
передачі від людини до людини. Під загрозою знаходяться ті, чия 
імунна система ослаблена, включаючи реципієнтів трансплантації, 
людей похилого віку, курців або тих, хто має хронічне обструктивне 
захворювання легень або хронічне захворювання нирок.
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Діагностика легіонельозу може бути складною, оскільки ознаки і 
симптоми неспецифічні і не відрізняють інфекції L. pneumophila від 
інших поширених причин пневмонії. Інфекції L. pneumophila 
вважаються досить поширеними, але вони, ймовірно, 
недодіагностовані і не всі обліковані. Недостатня діагностика 
легіонельозу частково може пояснюватися браком швидких, 
специфічних і чутливих методів діагностичного тестування. 
Швидкий тест на Legionella pneumophila, касета (сеча) виявляє 
розчинний антиген L. pneumophila серогрупи 1 у сечі.
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ПРИНЦИП ДІЇ 
Швидкий тест на Legionella pneumophila, касета (сеча) – це готовий 
до використання мембранний тест на основі частинок колоїдного 
золота. Цей тест дозволяє виявляти ЛПС Legionella pneumophila у 
зразках сечі. Чутливість і специфічність тесту виходить з 

моноклональних і поліклональних антитіл до легіонели. Мишачі 
антитіла до легіонели кон’юговані з частинками колоїдного золота і 
висушені в абсорбуючій кон’югат зоні. Кожна смужка 
сенсибілізована козиними антитілами до легіонели в зоні Т-лінії і 
контрольними антитілами в зоні С-лінії, коли зразок сечі мігрує, 
кон’югат регідратується і мігрує разом зі зразком. Якщо антигени L. 
pneumophila в сечі присутні в зразку, утворюється комплекс із 
кон’югатів-антитіл до L. pneumophila і антигенів L. pneumophila, який 
буде захоплений специфічним реагентом на L. pneumophila, 
нанесеним на смужку. Результати з’являться за 15 хвилин у формі 
червоної лінії, що проявиться на смужці. 
РЕАГЕНТИ 
Тест-касета містить частинки з мишачими антитілами до легіонели і 
козині антитіла до легіонели, нанесені на мембрану. 
МАТЕРІАЛИ 

Матеріали, що надаються 

 Тест-касети  Піпетки  Інструкція з використання 

Необхідні матеріали, які не входять до набору 

 Контейнери для забору зразка  Таймер 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 Усі дії, пов’язані з використанням цього тесту, повинні
виконуватися згідно з належною лабораторною практикою (GLP).

 Усі реагенти призначені лише для діагностики in vitro.

 Герметичну упаковку слід відкривати обережно.

 Не торкайтеся нітроцелюлозної мембрани пальцями.

 Носіть одноразові рукавички під час роботи зі зразками.

 Ніколи не використовуйте реагенти з іншого набору.

 Якість реагентів не може гарантуватися після закінчення їхнього
терміну придатності або якщо реагенти не зберігалися в
необхідних умовах, зазначених у цій інструкції.

 Утилізуйте рукавички, піпетки і використані касети згідно з GLP.

 Кожен користувач відповідальний за поводження з будь-якими
утвореними відходами і повинен забезпечити їх утилізацію згідно
з відповідним законодавством.

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Невідкрита герметична упаковка може зберігатися за 2-30°C і 
використовуватися до дати закінчення терміну придатності, 
нанесеної на упаковку. Після відкриття герметичної упаковки 
проведіть тестування негайно. НЕ ЗАМОРОЖУЙТЕ. 
ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
Зразки для тестування слід забирати та обробляти стандартними 
методами для забору зразка сечі. Зразки сечі повинні бути забрані у 
стандартні контейнери. Використання Proclin 300 як консерванта 
було валідовано для Швидкого тесту на Legionella pneumophila, 
касета (сеча).  
Зразки сечі повинні тестуватися якомога швидше після забору. 
Якщо необхідно, вони можуть зберігатися за температури 2-8°C до 
1 тижня або за температури від -10°C до -20°C більш тривалий час. 
Хоча це вимагає додаткового часу на обробку, наявні в сечі 
антигени можна концентрувати за допомогою одноразового 
концентратора або центрифуги. 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
Доведіть тест-касету, зразок і/або контрольні зразки до 
кімнатної температури (15-30°C) перед тестуванням. 
1. Відкрийте герметичну упаковку і вийміть тест-касету. Після

відкриття фольгової упаковки проведіть тестування негайно.
2. Обережно обертайте по колу сечу (утворюючи вир), щоб

перемішати перед тестуванням.
3. Додайте 4 краплі (приблизно 100 мкл) перемішаного зразка сечі в

отвір для зразка тест-касети.
4. Дочекайтеся появи кольорової (-их) лінії (-ій). Інтерпретуйте

результати через 15 хвилин, не інтерпретуйте результати 
пізніше, ніж через 20 хвилин. 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 
(Будь ласка, дивіться на ілюстрацію вище) 

ПОЗИТИВНИЙ:* З’явилося дві кольорові лінії. Одна кольорова 
лінія має бути в зоні контрольної лінії (C), а друга видима 
кольорова лінія має бути в зоні тестової лінії (T). Позитивний 
результат означає, що Legionella pneumophila виявлена у зразку. 
*ПРИМІТКА: Інтенсивність кольору в зоні тестової лінії (T)
варіюватиметься залежно від концентрації Legionella pneumophila,
наявної у зразку. Тому будь-який відтінок кольору в зоні тестової
лінії (T) слід вважати позитивним результатом.
НЕГАТИВНИЙ: Одна кольорова лінія з’явилася в зоні
контрольної лінії (C). Лінія не з'явилася в зоні тестової лінії (T).
Негативний результат означає, що антиген Legionella pneumophila
не присутній у зразку або присутній нижче рівня визначення тесту.
НЕДІЙСНИЙ: Контрольна лінія не з’явилася. Недостатній об’єм
зразка або неправильно проведена процедура є найбільш
імовірними причинами відсутності контрольної лінії. Перечитайте
процедуру та повторіть тестування з використанням нової
тест-касети. Якщо проблема залишається невирішеною, припиніть
використання тест-набору негайно і зверніться до місцевого
дистриб’ютора.
КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ
Внутрішній процедурний контроль включений у тест. Поява
кольорової лінії в зоні контрольної лінії (C) є внутрішнім
процедурним контролем ефективності, який підтверджує, що був
доданий достатній об’єм зразка та процедура проведена
правильно.
Стандартні зразки для контролю не постачаються з цим
тест-набором. Рекомендується, щоб позитивні та негативні
контрольні зразки тестувалися згідно з належною лабораторною
практикою для підтвердження процедури тестування та належної
роботи тесту.
ОБМЕЖЕННЯ
Тест є якісним і не може розраховувати кількість антигенів, наявних
у зразку. Клінічна картина та інші результати тестів повинні
враховуватися при постановці діагнозу.
Позитивний результат тесту не виключає можливості того, що
можуть бути присутні інші патогени. Тест-набір є скринінговим
тестом гострої фази. Зразки, забрані після цієї фази, можуть
містити титри антигена нижче порога чутливості реагенту. Якщо
зразок показав негативний результат, незважаючи на наявні
симптоми, для перевірки зразка слід виділити культуру.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Чутливість і специфічність 
Тест-набір було оцінено за допомогою 109 клінічних зразків 
Національною контрольною лабораторією в Іспанії. Було 
досліджено 41 зразок сечі пацієнтів з легіонельозом, визначеним за 
клінічними і радіологічними ознаками пневмонії і мікробіологічно 
підтвердженим. Метод ІФА використовувався як лабораторне 
підтвердження. Зразки сечі пацієнтів з інфекціями дихальних 
шляхів, крім інфекцій легіонелою, було протестовано таким же 
чином, щоб перевірити специфічність набору. 

REF: ILEG-102 Українська 4 краплі сечі 

Позитивний Негативний Недійсний 



Метод ІФА Загальні 
результати Швидкий тест 

на Legionella 
pneumophila, 
касета (сеча) 

Результати Позитивний Негативний 

Позитивний 40 0 40 

Негативний 1 68 69 

Загальні результати 41 68 109 
Відносна чутливість: 97,6% (95% CI*: 87,1%~99,9%);  

Відносна специфічність: ＞99,9% (95% CI*: 95,7%~100%); 

Достовірність: 99,1% (95% CI*: 95,0%~99,9%).  
*Довірчі інтервали

Повторюваність і відтворюваність 
Для перевірки внутрішньосерійної достовірності (повторюваності) 
одні й ті ж позитивні і негативні зразки сечі були протестовані 15 
разів за допомогою наборів тієї ж виробничої серії в тих самих 
експериментальних умовах. Зразки показали очікувані результати у 
100% випадків. 
Для перевірки міжсерійної достовірності (відтворюваності) одні й ті 
ж позитивні і негативні зразки сечі були протестовані за допомогою 
наборів трьох різних виробничих серій. Зразки показали очікувані 
результати у 100% випадків. 

Перехресна реактивність 
Перехресна реактивність була перевірена та визнана негативною з 
наступними патогенами, доданими у зразки сечі:  
Adenovirus Clostridium difficile HMPV 

Aspergillus niger E.coli (different strains) Streptococcus mutans 

Candida albicans Enterobacter cloacae Vibrio parahemolyticus 

Haemophilus influenzae Enterococcus faecalis Ureaplasma urealyticum 

Influenza A Escherichia hermanni Mycobacterium avium 

Influenza B Helicobacter pylori Mycobacterium intracellulare 

Moraxella catarrhalis Klebsiella pneumoniae Mycobacterium tuberculosis 

Mycoplasma pneumonia Legionella bozemanii (sg1) Serratia marcescens 

Nocardia asteroides Legionella longbeachae Pseudomonas aeruginosa 

Parainfluenzae Neisseria meningitidis Shigella sonnei 

Rhinovirus Proteus mirabilis Campylobacter coli 

RSV Salmonella enteritidis S. typhimurium 

Staphylococcus aureus Shigella flexneri Vibrio parahemolyticus 

Streptococcus pneumonia Staphylococcus epidermidis Neisseria meningitidis (sg C) 

Streptococcus pyogenes Yersinia enterocolitica (types 3,9) Mycoplasma hominis 

Campylobacter jejuni Streptococcus (Group B, C, F, G) 

Природно присутня в сечі кров (мікрогематурія) не впливає на 
ефективність тесту. Однак кров’янисті зразки (при 0,1% цільної 
крові) можуть не мігрувати належним чином, спричиняючи плями і 
сумнівні результати тесту. 
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Графічні символи 

Дивись інструкцію з 

використання 

Містить 

достатньо 

для 

випробувань 

Уповноважений 

представник у ЄС 

Лише для 

діагностики in vitro 

Використати 

до 

 Не використовувати 

повторно 

Зберігати за 

температури 2-30°C 
Код партії Номер за каталогом 

Не 

використовувати, 

якщо упаковка 

пошкоджена 
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