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niespecyficznych reakcji dla takich właśnie próbek. 
Wyżej opisany test jest testem jakościowym, dlatego 
nie należy dokonywać oceny ilościowej na podstawie 
intensywności zabarwienia linii pozytywnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M585 Rota/Adenoscreen 
Cassette 

  
Do diagnostyki in vitro Test immuno- 
chromatograficzny do wykrywania rotawirusów i 
adenowirusów w próbkach kału. Test przeznaczony 
do użytku profesjonalnego. 

 
Wprowadzenie 
 
Rotawirusy są główną przyczyną zapalenia żołądka i 
jelit u dzieci poniżej 5 roku  życia i stanowią  ponad 
50% zachorowań. Zakażenia adenowirusami 
wynoszą 4-12%, co stawia je na drugim miejscu, jako 
przyczynę wirusowych zapaleń  żołądka i jelit u 
dzieci poniżej 2 roku  życia. Adenowirusy dzielą sie 
na sześć podgrup, oznakowanych od A do F. 
Podgrupa F najczęściej odpowiedzialna jest za 
występowanie biegunek u dzieci. Test  
rota/Adenoscreen Cassette pozwala na wykrycie 
wszystkich grup rotawirusów i adenowirusów.  
 
Zasada działania testu 
 
Prosty, gotowy do u użycia test, oparty na 
zastosowaniu homogennego systemu 
immunochromatograficznego, z użyciem 
koloidalnych cząstek złota. Próbki kału muszą być 
rozcieńczone buforem, dołączonym do testu. 
Specyficzność testu gwarantuje zastosowanie 
koloidalnych cząsteczek złota, połączonych w 
postaci koniugatu z monoklonalnymi przeciwciałami, 
skierowanymi przeciwko specyficznym antygenom 
ludzkich rotawirusów i adenowirusów. Linia testowa 
na membranie pokryta jest poliklonalnymi 
przeciwciałami, skierowanymi przeciwko 
specyficznemu białku ludzkiego rotawirusa VP6 oraz 
specyficznemu białku kapsomeru ludzkiego 
Adenowirusa (hexon antigen). Po naniesieniu próbki 
rozcieńczonego kału, mieszanina rozpuszczonych 
koniugatów migruje z próbka kału. Dochodzi do 
kontaktu badanej próbki i koniugatu z 
poliklonalnymi przeciwciałami, skierowanymi 
przeciwko specyficznym białkom rotawirusów i 
adenowirusów w rejonie linii testowej. Jeśli badany 
materiał zawiera rotawirusy lub adenowirusy, 
specyficzny kompleks wirus-antygen-koniugat 
pozostaje związany z przeciwciałami, 
zaadsorbowanymi na membranie, tworząc czerwoną 
linię. Pozostały roztwór przesuwa sie w kierunku 
odczynnika kontrolnego (poliklonalne przeciwciała 
przeciwko mysim IgG). Wiąże sie z koniugatem 

kontrolnym, tworząc czerwona linie kontrolna, która 
potwierdza prawidłowe działanie testu. 
 
Odczynniki i materiały 
 
Każdy test zawiera: 
1. M585A Rota/Adenoscreen kasetki – 25 sztuk 

Paski uczulone poliklonalnymi przeciwciałami 
skierowanymi przeciwko antygenom VP6 
rotawirusa i antygenom kapsomeru (hexon 
antigen) Adenowirusa oraz poliklonalnymi 
przeciwciałami (anty-mysie IgG). Koniugat 
anty- rotawirusowy utworzony jest z mysich 
monoklonalnych przeciwciał, skierowanych 
przeciwko specyficznemu antygenowi 
ludzkiego rotawirusa, koniugat anty-
adenowirusowy równie  utworzony jest z 
monoklonalnych mysich przeciwciał, 
skierowanych  przeciwko antygenowi 
Adenowirusa. Koniugaty te sprzężone są z 
koloidalnymi cząsteczkami złota. Kasetki 
znajdują sie w szczelnym opakowaniu z 
osuszaczem. 

2. Bufor rozcieńczający (25 x 2 ml) Buforowany 
roztwór soli fizjologicznej, zawierający 
surfaktant i białka, konserwowany 0,099% 
azydkiem sodu.  

 
Środki ostrożności: 
 

 Wszystkie działania przy wykonywaniu testu, 
muszą być    wykonane zgodnie z Dobrą 
Praktyką Laboratoryjną. 

 Rota/Adenoscreen Cassette przeznaczone są 
tylko do   diagnostyki in vitro. 

 Unikać dotykania palcami membrany. 

 Ubierać rękawiczki w czasie pobierania próbki. 

 Wyrzucać rękawiczki oraz zużyte kasetki 
zgodnie z GLP. 

 Nigdy nie używać odczynników z innego testu. 

 Test jest jednokrotnego użytku. 

 Wyrzucić rozcieńczalnik, jeśli jest 
zanieczyszczony bakteriami    lub pleśniami. 

 Jakość odczynników nie może być 
gwarantowana po upływie   terminu ważności 
lub jeśli są przechowywane w   
nieodpowiednich warunkach. 

 Odpady należy usuwać zgodnie z narodowymi 
lub lokalnymi   wytycznymi, dotyczącymi 
usuwania odpadów. Chociaż    pozytywna 
kontrola w teście została inaktywowana, należy 
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traktować ja jako materiał potencjalnie zakaźny i 
wyrzucać po uprzednim zneutralizowaniu. 
 
Przechowywanie 
 
Nieotwarte opakowanie testu Rota/Adenoscreen 
Cassette może być przechowywane w temp. 2-30oC 
do końca upływu terminu ważności, umieszczonego 
na opakowaniu. Nie zamrażać. Nie otwierać 
opakowania jednostkowego, zawierającego test, 
dopóki nie osiągnie temperatury pokojowej, aby 
uniknąć kondensacji pary wodnej na membranie.   
 
Próbki 
 
Próbkę kału należy pobrać jak najszybciej po 
wystąpieniu symptomów zakażenia, ponieważ liczba 
cząsteczek wirusów obniża sie po około tygodniu, co 
może utrudniać diagnozę. Próbki kału należy zbadać 
jak najszybciej od momentu pobrania. Jeśli jest to 
konieczne, można je przechowywać w temp. 2-8oC 
do 2 dni lub w -20oC przez dłuższy okres czasu. W 
takim przypadku,  przed wykonaniem testu, należy 
odmrozić próbkę i doprowadzić ja do  temperatury 
pokojowej.  
 
Wykonanie testu 
 
Przygotowanie 
Przed użyciem testu należy doprowadzić wszystkie 
odczynniki do temp. pokojowej. Próbkę należy 
opisać nazwiskiem pacjenta lub jego numerem 
identyfikacyjnym. 
 
Procedura 
1. Próbkę kału pobrać przy pomocy patyczka, 

który następnie należy umieścić w probówce. 
Wstrząsnąć probówkę, w celu dobrego 
wymieszania próbki z buforem. 

2. W przypadku płynnej próbki, należy pobrać jej 
100 μl za pomocą pipety i dodać do probówki. 

3. Uzyskana mieszaninę pozostawić na 1-2 
minuty. 

4. Pobrać 3-4 krople uzyskanej mieszaniny i 
nanieść je na studzienkę testowa. 

5. Pozostawić test w temp. pokojowej. Wynik 
odczytać po upływie 5- 15 minut. 
 

Uwaga: Próbki negatywne lub te zawierające mało 
antygenów, mogą dać wynik dopiero po upływie 
pełnych 15 minut. 
 
 

Interpretacja wyników 
Wyniki są interpretowane następująco: 

 
 
NEGATYWNY: Pojawia sie jedna czerwona linia 
kontrolna (oznaczona litera C), która świadczy o 
poprawnym wykonaniu testu. Jeżeli w rejonie 
testowym brak linii, wówczas badana próbka jest 
negatywna, czyli nie zawiera ani rotawirusów, ani 
Adenowirusów. 
POZYTYWNY: W przypadku, kiedy pojawia sie 
dwie linie w okienku testowym, linia testowa koloru 
czerwonego w rejonie R i linia kontrolna w rejonie C, 
oznacza to wynik pozytywny. Wynik taki wskazuje, i  
próbka jest dodatnia w kierunku rotawirusów. W 
przypadku, kiedy pojawia sie dwie linie w okienku 
testowym, linia testowa koloru czerwonego w rejonie 
A i linia kontrolna w rejonie C, oznacza to wynik 
pozytywny w kierunku Adenowirusów. Dwie linie 
pozytywne informują o infekcji mieszanej.   
NIEWAŻNY: Zupełny brak linii świadczy o 
wystąpieniu błędu w wykonaniu testu lub o 
obniżeniu sie jakości odczynników. W takim 
wypadku należy użyć nowego testu. Intensywność 
zabarwienia linii kontrolnej zmienia sie, zgodnie z 
ilością antygenu wykrytego w próbce. Zauważenie 
nawet słabego zabarwienia linii testowej, powinno 
być interpretowane, jako wynik dodatni. 
Rota/Adenoscreen Cassette jest testem jakościowym 
i nie wskazuje ilości antygenu w próbce. Przy 
stawianiu diagnozy należy brać pod uwagę objawy 
kliniczne i wyniki innych testów. Zmiana 
intensywności zabarwienia linii kontrolnej jest 
dopuszczana. 
 
Kontrola jakości: 
 
Zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną zaleca sie 
regularne wykonywanie pozytywnej kontroli testu 
przy pomocy kontroli pozytywnej Rota/Adeno 
(M583C). 
 

Procedura wykonania kontroli testu 
1. Nanieść 3-4 kropli kontroli pozytywnej 

lub próbki, o której wiadomo,  że daje 
wynik pozytywny na studzienkę testowa. 

2. Wynik odczytać po upływie 5-15 minut. 
 
Charakterystyka testu 
Czułość i specyficzność: 
 
Walidacji testu dokonano, porównując otrzymane 
wyniki dla testu Rota/Adenoscreen Cassette z 
wynikami, uzyskanymi dla dostępnych na rynku 
testów ELISA (dla rotawirusów i adenowirusów). 
Czułość i specyficzność testu zbadano przy 
wykorzystaniu odpowiednio 365 i 386 próbek kału. 
Uzyskano następujące wyniki:  
 

ELISA Rota 

Rota/Adenoscreen 
Cassette 

Wynik 
pozytywny 

Wynik 
negatywny 

Ogółem 

Wynik 
pozytywny 

110 4 114 

Wynik 
negatywny 

5 246 251 

Ogółem 115 250 365 

 
 
Czułość dla rotawirusów = 96,5% (110/114) 
Specyficzność dla rotawirusów = 98,4% (246/250) 
Korelacje dla rotawirusów = 97,5% (356/365) 
(N=365) 
 

ELISA Adeno 

Rota/Adenoscreen 
Cassette 

Wynik 
pozytywny 

Wynik 
negatywny 

Ogółem 

Wynik 
pozytywny 

38 2 40 

Wynik 
negatywny 

6 340 346 

Ogółem 44 342 386 

 
 
Czułość dla adenowirusów = 95,0% (38/40) 
Specyficzność dla adenowirusów = 98,3%(340/346) 
Korelacje dla adenowirusów = 97,9% (378/386) 
(N=386) 
 
 

Powtarzalność 
 
Kontrola wewnątrz serii 
Pięć próbek dla rotawirusów i pięć dla 
Adenowirusów (dla każdego po 1 próbce kału silnie 
pozytywnej, 1 próbce kału słabo pozytywnej, 1 
kontroli pozytywnej, 1 próbce kału negatywnej i 1 
buforze do rozcieńczeń) przebadano pięciokrotnie, 
przy pomocy danej serii testu. Wszystkie uzyskane 
wyniki były prawidłowe. W przypadku próbek 
pozytywnych nie zaobserwowano różnic w 
intensywności zabarwienia linii testowych, czy też  
szybkości reakcji. 
Kontrola między seriami 
Pięć próbek dla rotawirusów i pięć dla adenowirusów 
(dla każdego po 1 próbce kału silnie pozytywnej, 1 
próbce kału słabo pozytywnej, 1 kontroli 
pozytywnej, 1 próbce kału negatywnej i 1 buforze do 
rozcieńczeń) przepadano przy pomocy trzech 
różnych serii testu. Wszystkie uzyskane wyniki były   
prawidłowe. W przypadku próbek pozytywnych, nie 
zaobserwowano różnic w szybkości reakcji. 
 
Interferencje: 
 
Reakcje krzyżowe próbek dodatnich, zawierających 
następujące patogen, były sprawdzone i uznane za 
negatywne dla: E. coli 0157:H7, E. coli,  Parvovirus, 
Astrovirus, Candida albicans. Dodatkowo obecność 
mikroorganizmów, takich jak: E. coli 0157:H7, E. 
coli i Candida albicans w próbkach zawierających 
Rota/Adenowirusy, nie miała wpływu na pojawienie 
się linii pozytywnej na teście. 
 
Ograniczenia testu 
 
Wyniki uzyskane dla testu Rota/Adenoscreen 
Cassette, powinny być porównane z wszystkimi 
dostępnymi klinicznymi i laboratoryjnymi danymi. 
Dodatni wynik testu nie wyklucza zakażenia innymi 
patogenami. Test powinien być stosowany jedynie do 
wykrywania antygenów Rotawirusów i 
Adenowirusów w próbkach kału. Negatywny wynik 
testu nie wyklucza zakażenia Rotawirusami i 
Adenowirusami. Test Rota/Adenoscreen Cassette 
jest testem przeglądowym, stosowanym w ostrej fazie 
choroby. Próbki kału pobrane po tej fazie choroby, 
mogą zawierać miano antygenu poniżej progu 
wrażliwości odczynników. Szczególną uwagę należy 
zwrócić przy interpretacji wyników dodatnich próbek 
kału, pochodzących od noworodków, ponieważ  w 
literaturze pojawiają sie dane na temat występowania 


