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            Streptococcus pneumoniae, касета (сеча) 
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Швидкий тест для якісного виявлення антигенів S. pneumoniae у 
зразку сечі людини.  
Лише для професійної діагностики in vitro. 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на антиген Streptococcus pneumoniae, касета (сеча) – 
це швидкий хроматографічний імуноаналіз для якісного виявлення 
антигенів Streptococcus pneumoniae у зразку сечі людини. 
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
Streptococcus pneumoniae, або пневмокок, – це грам-позитивна, 
альфа-гемолітична (в аеробних умовах) або бета-гемолітична (в 
анаеробних умовах) бактерія, факультативний анаеробний 
представник роду Streptococcus.

1 
Як серйозна патогенна бактерія 

людини S. pneumoniae була визнана основною причиною пневмонії 
в кінці 19-го століття та є предметом багатьох досліджень 
гуморального імунітету. S. pneumoniae не викликає симптомів у 
здорових носіїв, колонізує, як правило, дихальні шляхи, пазухи та 
порожнину носа. Однак у сприйнятливих людей зі слабшою 
імунною системою, таких як літні люди та маленькі діти, бактерія 
може стати патогенною та поширитися в інші місця, щоб викликати 
захворювання. Вона поширюється через прямий контакт від 
людини до людини повітряно-крапельним шляхом і шляхом 
автоінокуляції в людей, які мають ці бактерії в верхніх дихальних 
шляхах.

2 
Це може бути причиною неонатальних інфекцій.

3 
S. 

pneumoniae є основною причиною негоспітальної пневмонії та 
менінгітів у дітей та людей похилого віку,

4
 причиною септицемії в 

інфікованих ВІЛ. Ця бактерія також викликає багато інших 
пневмококових захворювань, окрім пневмонії. Ці інвазивні 
пневмококові захворювання включають бронхіт, риніт, отит 
середнього вуха, кон'юнктивіт, менінгіт, сепсис, остеомієліт, 
септичний артрит, ендокардит, перитоніт, перикардит, целюліт та 
абсцес головного мозку.

5 

ПРИНЦИП ДІЇ 
Швидкий тест на антиген Streptococcus pneumoniae, касета (сеча) – 
це якісний мембранний імуноаналіз для виявлення Streptococcus 
pneumoniae у зразку сечі. Під час тестування антигени 
Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae), якщо вони присутні у 
зразку, реагують з кон’югатом-антитілом до S. pneumoniae в 
тестовій зоні. Комплекс кон’югат-антигени, який утворюється, буде 
зв’язуватися з антитілами до S. pneumoniae, нанесеними на 
мембрану, у разі позитивного результату. Це призведе до появи 
темно-червоної кольорової лінії в тестовій зоні (T), що означатиме 
позитивний результат. У разі негативного результату не 
утворюються кон'югати з антитілами до S. pneumoniae, нанесеними 
в зоні тестової лінії, і лінія не з’являється в зоні тестової лінії (T) на 
мембрані. Інтенсивність кольору лінії буде варіюватися залежно від 
кількості антигенів, присутніх у зразку. Кольорова лінія в 
контрольній зоні (С) повинна з’являтися завжди при правильному 
проведенні тесту. Відсутність лінії в зоні контрольної лінії (С) вказує 
на недійсний результат тесту.  
РЕАГЕНТИ 
Швидкий тест на антиген Streptococcus pneumoniae, касета (сеча) 
містить антитіла до S. pneumoniae, кон’юговані з частинками золота, 
й антитіла до S. pneumoniae, нанесені на мембрану. 
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 
1. Лише для професійної діагностики in vitro. Не використовувати 

після закінчення терміну придатності. 
2. Не можна їсти, пити або курити у місцях роботи зі зразками та 

тест-наборами. 
3. Поводьтеся з усіма зразками так, ніби вони містять інфекційні 

агенти. Дотримуйтеся правил мікробіологічної безпеки протягом 
проведення процедури та слідуйте стандартним процедурам для 
належної утилізації зразків. 

4. Одягайте захисний одяг, такий як лабораторні халати, 
одноразові рукавички та захисні окуляри при тестуванні зразків.  

5. Використаний тест повинен бути утилізований згідно з місцевими 
нормами. 

6. Вологість і температура можуть негативно вплинути на 
результати. 

7. Необхідно бути обережними під час забору зразка. Неналежний 
об'єм зразка може призвести до зниження чутливості. 

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ 
Тест-набір може зберігатися при кімнатній температурі або в 
холодильнику (2-30°C). Тест-касета стабільна до дати закінчення 
терміну придатності, нанесеної на герметичну упаковку. 
Тест-касета має залишатися в герметичній упаковці до моменту 
використання. НЕ ЗАМОРОЖУВАТИ. Не використовувати після 
закінчення терміну придатності. 
ЗАБІР І ПІДГОТОВКА ЗРАЗКІВ 
Швидкий тест на антиген Streptococcus pneumoniae, касета (сеча) 
може бути проведений з використанням сечі. Зразки сечі повинні 
бути забрані у стандартні контейнери. Зразок може зберігатися при 
кімнатній температурі (15-30°C), якщо тестування буде 
проводитися протягом 24 годин після забору. Інакше зразки мають 
зберігатися при температурі 2-8°C до 14 днів або при більш 
тривалому періоді перед тестуванням зразки мають зберігатися при 
температурі від -10°C до -20°C. За необхідності транспортування, 
зразки мають відправлятися у герметичних контейнерах за 
температури 2-8°C або замороженими. Перед тестуванням зразки 
мають бути доведені до кімнатної температури. 
МАТЕРІАЛИ 

Матеріали, що надаються 
 Тест-касети  Піпетки  Інструкція з використання 

Необхідні матеріали, які не входять до набору 
 Контейнери для забору зразка  Таймер 
СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ 
Доведіть тест-касету, зразок і/або контрольні зразки до 
кімнатної температури (15-30°C) перед тестуванням. 
1. Вийміть тест-касету з фольгової упаковки та використайте її 

протягом однієї години. Найкращі результати будуть отримані, 
якщо тестування проводити негайно після відкриття фольгової 
упаковки. 

2. Покладіть тест-касету на чисту та рівну поверхню. 
3. Наберіть зразок сечі за допомогою піпетки та додайте 3 повні 

краплі (приблизно 120 мкл) зразка в отвір для зразка тест-касети 
вертикально.  

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 кольорова 
лінія має бути в зоні тестової лінії (T). Позитивний результат 
означає наявність антигенів S. pneumoniae у зразку. 
*ПРИМІТКА: Інтенсивність кольору в зоні тестової лінії (T) 
варіюватиметься залежно від концентрації антигенів S. pneumoniae, 
наявних 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 S. pneumoniae не 
присутній у зразку або його концентрація 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, який підтверджує, що був доданий 
достатній об’єм зразка та правильно проведена процедура. 
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 
1. Швидкий тест на антиген Streptococcus pneumoniae, касета 

призначений лише для діагностики in vitro. Тест повинен 
використовуватися для виявлення антигенів S. pneumoniae лише 
у зразках сечі. Ні кількісне значення, ні темп збільшення 
концентрації антигенів S. pneumoniae не може бути визначений за 
допомогою цього якісного тесту. 

2. Цей тест показує лише наявність у зразку антигенів S. 
pneumoniae як життєздатних, так і нежиттєздатних бактерій S. 
pneumoniae. 

3. Негативний результат має бути підтверджений культурою. 
Негативний результат може бути отриманий, якщо концентрація 
антигенів S. pneumoniae, присутніх у сечі, не є достатньою або 
нижче рівня визначення тесту. 

4. Як і у випадках з усіма діагностичними тестами, усі результати 
слід інтерпретувати разом з іншою клінічною інформацією, 
доступною лікареві. 

ОЧІКУВАНІ ЗНАЧЕННЯ 
Швидкий тест на антиген Streptococcus pneumoniae, касета (сеча) 
був порівняний з іншим швидким тестом і показав загальну 
достовірність 98,1%. 
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Клінічна чутливість, специфічність і достовірність 
Ефективність Швидкого тесту на антиген Streptococcus pneumoniae, 
касета (сеча) було оцінено з використанням 103 клінічних зразків, 
забраних у пацієнтів з симптомами і без, у порівнянні з іншим 
швидким тестом. Результати показали, що відносна чутливість 
Швидкого тесту на антиген Streptococcus pneumoniae, касета (сеча) 
– 90,0% і відносна специфічність – 98,9%. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hemolysis_(microbiology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hemolysis_(microbiology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Facultative_anaerobe
https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus_pneumoniae#cite_note-Siemieniuk_2011-6


 
Швидкий тест на антиген Streptococcus pneumoniae, касета у 

порівнянні з іншим швидким тестом 
Метод Інший швидкий тест Загальні 

результати Швидкий тест на 
антиген S. 

pneumoniae, 
касета (сеча) 

Результати Позитивний Негативний 

Позитивний 9 1 10 

Негативний 1 92 93 

Загальні результати 10 93 103 

Відносна чутливість: 90,0% (95% CI*: 55,5%~99,7%);  
Відносна специфічність: 98,9% (95% CI*: 94,2%~>99,9%);  
Загальна достовірність: 98,1% (95% CI*: 93,2%~99,8%).  
*Довірчі інтервали 

Аналітична чутливість (Межа визначення) 
Швидкий тест на антиген Streptococcus pneumoniae, касета (сеча) 
може визначати антиген S. pneumoniae не нижче 0,25 нг/мл CWPS 
(Cell Wall Polysaccharides – полісахариди клітинної стінки). 

Перехресна реактивність 
Перехресна реактивність була перевірена та визнана негативною з 
наступними патогенами у концентрації 1,0 x 10

7
:  

Legionella pneumophila  
Chlamydia  
Neisseria gonococcus  
Candida albicans  
Helicobacter pylori  
Clostridium difficile 

Точність 
Intra-аналіз 

Внутрішньосерійна точність була визначена з використанням 3 
повторів таких зразків: негативних, позитивних з 0,25 нг/мл, 1 нг/мл і 
5 нг/мл. Зразки були правильно ідентифіковані у >99% випадків. 

Inter-аналіз 
Міжсерійна точність була визначена за допомогою 3 незалежних 
аналізів тих самих зразків: негативних, позитивних з 0,25 нг/мл, 1 
нг/мл і 5 нг/мл. Три різні серії Швидкого тесту на антиген 
Streptococcus pneumoniae, касета (сеча) були протестовані з 
використанням цих зразків. Зразки були правильно ідентифіковані 
у >99% випадків. 
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