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C. difficile Toksinas A+B greitasis testas  
Katalogo numeris: RAPG-CDT-001 

 
TESTŲ RINKINIO APRAŠYMAS  
Biopanda C. difficile toksino A + B greitasis testas kokybiškai 
nustato Clostridium difficile toksino A + B antigenus išmatose. Šis 
tyrimas atliekamas atliekant šoninę srauto imuninę 
chromatografiją ir yra skirtas profesionaliai in vitro diagnostikai.  
 

SANTRAUKA  
Clostridium difficile tai anaerobinė bakterija, veikianti kaip 
oportunistinis patogenas; auga žarnyne, kai normali flora pakito 

dėl gydymo antibiotikais.1,2,3 Toksinogeninės Clostridium difficile 
padermės sukelia infekcijas nuo lengvo viduriavimo iki 

pseudomembraninio kolito, galinčio sukelti mirtį.4 Ligą sukelia du 
toksinai, kuriuos gamina toksinogeninės C.difficile padermės: 
toksinas A (audinius žalojantis enterotoksinas) ir toksinas B 
(citotoksinas). Kai kurie štamai gamina ir toksinus A, ir B, kiti - tik 
toksiną B. Vis dar diskutuojama apie galimą trečiojo (dvejetainio) 

toksino vaidmenį patogeniškumo.4  
Biopanda Clostridium difficile toksino A + B greitasis testas leidžia 
aptikti C. difficile specifinį toksiną A + B išmatų mėginiuose. 
 
PRINCIPAS  
The Biopanda Clostridium difficile greitasis testas nustato du 
skirtingus C. difficile išmatų mėginiuose esančius antigenus; 
Toksinas A ir toksinas B pažymėtas ant dviejų skirtingų bandymo 
juostelių vienoje testo kasetėje, tuo pačiu metu aptinkami du 
Clostridium difficile specifiniai antigenai. 
   
C. difficile-specifiniam toksino A tyrimui   
Membrana yra iš anksto padengta anti-C.diff. toksino A antikūnais 
bandymo linijos srityje. Tyrimo metu mėginys reaguoja su 
dalelėmis, padengtomis anti-C.diff toksino A antikūnais. Mišinys 
migruoja ties membrana chromatografiškai dėl kapiliarinių jėgų, 
kad sureaguotų su membranoje padengtais anti-C. diff. toksino A 
antikūnais ir susidarytų spalvota juostelė. Šios spalvos juostos 
buvimas bandymo linijos srityje rodo teigiamą rezultatą, o jos 
nebuvimas rodo neigiamą rezultatą.   
C. difficile-specifiniam toksino B tyrimui  
Membrana yra iš anksto padengta anti-C.diff. toksino B antikūnais 
bandymo linijos srityje. Tyrimo metu mėginys reaguoja su 
dalelėmis, padengtomis anti-C.diff toksino B antikūnais. Mišinys 
migruoja ties membrana chromatografiškai dėl kapiliarinių jėgų, 
kad sureaguotų su membranoje padengtais anti-C. diff. toksino B 
antikūnais ir susidarytų spalvota juostelė. Šios spalvos juostos 
buvimas bandymo linijos srityje rodo teigiamą rezultatą, o jos 
nebuvimas rodo neigiamą rezultatą.   
Kaip procedūros kontrolė, spalvota linija visada atsiras kontrolinės 
linijos srityje abejose testo juostelėse, rodanti, kad buvo pridėtas 
tinkamas mėginio kiekis, ir membrana veikia gerai.   
 
RINKINIO TURINYS 

• 10 x testo kasetės folijos maišeliuose su sausikliu 

• 10 x išmatų mėginio paėmimo mėgintuvėlis su buferiu 
• 1 x instrukcijos lapelis 

 
LAIKYMAS IR STABILUMAS 
Laikykite rinkinį tarp 2-30oC ir įsitikinkite, rinkiniai nėra užšaldyti ar 
laikomi tiesioginiuose saulės spinduliuose. Testas galioja iki 
galiojimo laiko pabaigos nurodyto ant folijos maišelio.  
 
ATSARGUMO PRIEMONĖS 
Norėdami gauti geriausius rezultatus, laikykitės šių nurodymų: 

 
• Visi su tyrimu susijusieji veiksmai turi būti atliekamos laikantis 

geros laboratorinės praktikos (GLP).   
• Visi reagentai skirti tik profesionaliai in vitro diagnostikai. 
 
• Nelieskite su pirštais nitroceliuliozės membranos (kasetės testo 

srities).  
• Tvarkydami mėginius dėvėkite pirštines.   
• Niekada nenaudokite reagentų iš kito rinkinio.  
 
• Žalios linijos nurodo imunoreagentų adsorbcijos vietas. Tyrimo 

metu žalia spalva dingsta.  
 
• Reagentų kokybė negali būti užtikrinta pasibaigus jų galiojimo 

laikui arba jei reagentai nėra laikomi reikalingomis sąlygomis, 
kaip nurodyta instrukcijoje.  

 
• Pirštines, tamponus, mėgintuvėlius ir panaudotus prietaisus 

išmeskite pagal GLP.  
 
• Kiekvienas vartotojas yra atsakingas už visų susidariusių atliekų 

tvarkymą ir privalo užtikrinti, kad jos būtų pašalintos pagal 
galiojančius teisės aktus. 

 
MĖGINIO SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS 
1. Išmatų mėginiams apdoroti:  

• Kietiems mėginiams:  
Atsukite mėginio paėmimo mėgintuvėlio dangtelį, tada 
atsitiktine tvarka bakstelėkite mėginio paėmimo aplikatorių į 
išmatų mėginį mažiausiai 3 skirtingose vietose, kad 
surinktumėte maždaug 60 mg išmatų (atitinka ¼ žirnio). 
Išmatų semti nereikia.   

• Skystiems mėgyniams: 
 

Laikykite lašintuvą vertikaliai, įsiurbkite išmatų mėginius, tada 
supilkite 2 lašus skysto mėginio (maždaug 60 µl) į mėginių 
surinkimo mėgintuvėlį kuriame yra ekstrahavimo buferinis 
tirpalas.  

Užsukite ir pritvirtinkite kamštelį ant mėginio paėmimo 
mėgintuvėlio, tada stipriai sukratykite mėginio paėmimo 
mėgintuvėlį, kad sumaišytumėte mėginį ir ekstrahavimo buferį. 
Mėgintuvėlį palikite pastovėti 2 minutėms.  
Išmatų mėginiai turi būti ištirti kaip įmanoma greičiau po jų 
surinkimo. Jeigu reikia, jie gali būti laikomi savaitę 2-8°C, arba  
- 20°C temperatūroje ilgesniam laikotarpiui.   
Įsitikinkite, kad bandiniai nebuvo apdoroti tirpalais, kuriuose yra 
formaldehido ar jo darinių.  
 
TESTO PROCEDŪRA  
Prieš bandymą leiskite testui, mėginiui, išmatų surinkimo 
buferiniam tirpalui pasiekti kambario temperatūros (15-30°C).  
1. Išimkite testo kasetę iš folijos maišelio ir panaudokite ją kaip 

įmanoma greičiau. Geriausi rezultatai bus pasiekti, jei tyrimas 
bus atliktas iškart atidarius folijos maišelį.   

2. Laikykite mėginių surinkimo mėgintuvėlį vertikaliai ir atsukite 
mėginių surinkimo mėgintuvėlio dangtelį. Apverskite mėginių 
surinkimo mėgintuvėlį ir įpilkite 3 pilnus išekstrahuoto 
mėginio lašus (maždaug 120 μl) į kiekvieną bandymo kasetės 
mėginio duobutę (S), tada paleiskite laikmatį. Venkite oro 
burbuliukų mėginio šulinėlyje (S). Žr. iliustraciją žemiau.  

3. Rezultatus vertinkite po 10 minučių nuo mėgino išpylimo. 
Nevertinkite rezultatų po 20 minučių.   

4. Pastaba: jei mėginys nemigruoja (dėl dalelių buvimo), 
nucentrifuguokite praskiestą mėginį, esantį ekstrahavimo 
buferiniame buteliuke. Surinkite 120 µl supernatanto, 
išpilstykite į kiekvieną naujos bandymo kasetės mėginio 
šulinėlį (S) ir pradėkite iš naujo, laikydamiesi anksčiau minėtų 
instrukcijų.  
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TESTO REZULTATAI 
 
Tyrimo rezultatai pateikiami dviejuose skirtinguose „Toxin A“ ar 
„Toxin B“ bandymų langeliuose. Interpretavimo kriterijai išlieka 
tokie patys teigiamų ar neigiamų specifinių antigenų, kurie buvo 
tiriami, atžvilgiu, kaip nurodyta atitinkamame testo langelyje. 
Rezultatai turi būti aiškinami taip:  
TEIGIAMI:* Atsiranda dvi spalvotos linijos. Viena spalvota linija 
turi būti kontrolinės linijos srityje (C), o kita matoma spalvota linija 
turi atsirasti testo linijos srityje (T).   
*PASTABA: Spalvos intensyvumas testo linijos srityje (T) skirsis 
priklausomai nuo mėginyje esančios Clostridium difficile antigenų 
koncentracijos. Todėl bet koks spalvos atspalvis testo linijos srityje 
(T) turėtų būti laikomas teigiamu.   
NEIGIAMAS: Viena spalvota linija atsiranda kontrolinės linijos 
srityje (C). Testo linijos srityje (T) jokios linijos nėra.  
NEĮVERTINAMAS REZULTATAS: Kontrolinė linija neatsiranda (C). 
Nepakankamas mėginio tūris arba neteisingas procedūros 
atlikimas yra labiausiai tikėtinos kontrolinės linijos gedimo 
priežastys. Peržiūrėkite procedūrą ir pakartokite bandymą su 
nauja testo kasete. Jei problema išlieka, nedelsdami nutraukite 
testų rinkinio naudojimą ir susisiekite su vietiniu platintoju.   
 

 

APRIBOJIMAI   
1. Biopanda C. difficile Toksinas A + B greitasis testas skirtas tik in 

vitro diagnostikai. Šis testas yra kokybinis ir negali nustatyti 
mėginyje esančių antigenų kiekio. Nustatant diagnozę reikia 
atsižvelgti į bendrąjį klinikinį vaizdą ir kitus tyrimų rezultatus.   

2. Teigiamas testo rezultatas neatmeta galimybės, kad gali būti ir 
kitų ligų sukėlėjų.  

  
tos pačios gamybos partijos rinkiniais tomis pačiomis 
eksperimentinėmis sąlygomis. Visi stebimi rezultatai buvo 
patvirtinti, kaip tikėtasi, siekiant patikrinti tikslumą tarp partijų 
(atkuriamumą), kai kurie mėginiai (teigiami ir buferiniai tirpalai) 
buvo panaudoti su rinkiniais iš trijų skirtingų gamybos partijų. Visi 
rezultatai buvo patvirtinti, kaip tikėtasi.   

Kryžminis reaktyvumas  
Buvo atliktas įvertinimas siekiant nustatyti Biopanda Clostridium 
difficile Toksino A + B greito testo kryžminį reaktyvumą. Kryžminio 
reaktyvumo prieš virškinimo trakto patogenus neaptikta su:   
Campylobacter coli, Salmonella enteritidis, Shigella dysenteriae, 
Campylobacter jejuni, Salmonella paratyphi, Shigella flexneri, E.coli 
O157:H7, Salmonella typhi, Shigella sonnei, H.pylori, Salmonella 
typhimurium, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, 
Shigella boydii, Yersinia enterocolitica 
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Ačiū, kad įsigijote Biopanda C. difficile Toksinų A+B greitųjų testų rinkinį. Prašome 
prieš pradedant naudojimą atidžiai perskaityti naudojimosi instrukcija, kad 
užtikrintumėte tinkamą naudojimą.   

 

VALIDAVIMO TYRIMAI 
 
Sveiko asmens išmatų mėginiuose Clostridium difficile testai 
turėtų parodyti neigiamus rezultatus bet kuriam iš tiriamų 
antigenų. Biopanda C. difficile Toksino A + B greitasis testas buvo 
lyginamas su kitu pirmaujančiu komerciniu greituoju testu. Abiejų 
sistemų koreliacija yra 98,5%.   

Nustatymo riba  
Clostridium difficile toksino A + B greito tyrimo nustatymo ribinės 
vertės buvo 2 ng / ml toksinui A ir 1 ng / ml toksinui B.   

Jautrumas ir Specifiškumas 

Metodas  
Kitas greitasis 
testas  Bendri 

rezultatai 
Biopanda Clostridium Rezultatai Teigiami Neigiami  

difficile Toksino A+B 
greitasis testas Teigiami 56 2  58 

 Neigiami 1 141  142   

Bendri 
rezultatai  57 143  200 

     

Santykinis jautrumas: 98.2% (95%CI:*90.6%-99.9%)    

Santykinis specifiškumas: 98.6% (95%CI:*95.0%-99.8%)    

Santykinis tikslumas: 98.5% (95%CI:*95.7%-99.7%)  *Pasitikėjimo intervalas 

Pakartojamumas ir atkuriamumas  
Siekiant patikrinti partijos tikslumą (pakartojamumą), tie patys 
teigiami mėginiai ir buferinis tirpalas buvo naudojami 15 kartu su  
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