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Combi-Strip           
Kat. Nr. C-1004 

In vitro imūnhromatogrāfiska Rotavīrusu un Adenovīrusu noteikšana cilvēka 
fēču paraugos 

 

TIKAI IN VITRO LIETOŠANAI 

Reference: C-1004, 25 testi iepakojumā; C-1204, 20 testi individuāli iepakoti. 

CE/98/79 reģistrācijas nummurs : BE/CA02/2004 
 

1.  Klīniskā nozīme 
Diareju un gastroenterītu cilvēkiem izsauc vīrusi (Rotavīrusi, Adenovīrusi, Astrovīrusi, Norwalk vīruss uc.), 
baktērijas, tādas kā Salmonella un E. coli, protozoiji – tādi kā Cryptosporīdijas un Giardijas. 45% gadījumu 
bērniem zem 1 gada vecuma un 40% gadījumu bērniem zem 4 gadu vecuma izsaucējs ir vīruss.  
 Rotavīrus ir galvenais gastroenterīta izsaucējs bērniem zem 5 gadu vecuma, pat 50 % gadījumu. 
Tas tiek pārnests fekāli-orālā ceļā. Inkubācijas periods ir 3 dienas, pēc tam drudzis, vemšana un diareja, 
kas var turpināties pat līdz 10 dienām. Rotavīruss izsauc diareju 140 miljonos gadījumu gadā ar 870,000 
zināmiem nāves gadījumiem attīstītās valstīs (WHO 1997). Dehidratācija ir galvenais nāves cēlonis Trešās 
pasaules valstīs. Tā ir nopietna infekcijas slimība, jo pat ASV 75no 125 bērniem ar Rotavīrusu infekciju 
mirst. Raksturīga ar augstu izplatību, strauji izplatās bērnu populācijā, kas ir riska grupa šai infekcijas 
slimībai.   
Adenovīrusa infekciju parasti iegūst fekāli-orālā ceļā, bet iespējama ieguve arī inhalācijas veidā. Inkubācijas 
periods ir 5-8 dienas un izpausme irk ā kuņģa un zarnu iekaisums ar ūdeņainu caureju, vemšanu, drudzi un 
vēdersāpēm. Adenovīruss sadalās 6 apakšgrupās, no A-F. Apakšgrupa F ir tā, kas visbiežāk izsauc 
pediatrijas praksē gastroenterītus. Combi-Strips nosaka visas Rota un Adeno vīrusa grupas.  
  Ar  šo Coris BioConcept imūnhromatogrāfisko testu iespējams noteikt Rota un Adeno- vīrusa klātbūtni 
nekoncentrētā fēču paraugā 5-10 minūšu laikā.  
 

2. Metodes princips 
Imūnhromatogrāfisks tests ar zelta koloidālām daļiņām.  
Nitrocelulozes membrāna ir sensitizēta ar antivielām tieši pret Rotavīrusu un Adeno vīrusu antigēnu. Tests 
ir specifisks uz monoklonālām antivielām pret A grupas VP6 proteīnu cilvēka Rotavīrusu un cilvēka 
Adenovīrusa Hexona antigēnu, kas tiek saistīts ar Zelta koloīdu. Šis konjugāts ir nešķīstošs poliestera 
membrānā. 
Ja paraugs satur Rotavīrusu vai Adenovīrusu, veidojas antigēna – antivielas komplekss attiecīgajā stripa 
pusē. Rezultāts redzams uz stripa kā tumši sarkana līnija. 
 

Būtība 

Fēču paraugs jāatšķaida ar dilūcijas buferi, kurš ir komplektā. Nitrocelulozes membrāna ir sensitivizēta ar 
antivielām pret Rotavīrusu. Testa būtība ir nodrošināta ar specifiskām antivielām pret membrānu antigēnu, 
kuras ir  saistītas zelta kollloīdā. Konjugāts ir nešķīstošs poliestera membrānā. 
 
Iemērcot stripu fēču suspensijā, šķīstošie konjugāti migrē pasīvā difūzijā no parauga, konjugāti un parauga 
materiāls nonāk kontaktā ar anti-Rotavīrusa poliserumu, kas ir absorbēts nitrocelulozes membrānā. Ja 
paraugs satur Rotavīrusu, veidojas antigēna – antivielas jeb konjugāta-Rotavīrusa komplekss, kurš paliek 
piesaistīts pie anti-Rotavīrusa poliseruma. Rezultāts 5 minūšu laikā ir redzams uz stripa kā tumši sarkana 
līnija. Šķīdums turpina migrēt un sastopoties ar otro reaģentu ( anti-peles IgG antivielu) , kurš saista atlikušo 
konjugātu, tādējādi, veidojot otro tumši sarkano līniju. 
 
 

3. Reaģenti 
Katrs Combi –Strip (C-1004) komplekts CORIS BioConcept satur: 

1. Combi  stripi 25 stripi  
Katrs strips ir sensitīvs ar anti-Rotavīrusa poliklonālu serumu, peles monoklonālu antivielas pret Hexona 
antigēnu Adenovīrusa grupām A-F un kazas anti-peles IgG antivielām-poliserumu. Šie reaģenti ir attīriti no 
proteīna G vai A un absorbēti uz nitrocelulozes. 
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 Anti-Rotavīrusa konjugāti veidojās, izmantojot peles monoklonālās antivielas tieši pret cilvāka Rotavīrusu A 
grupas VP6 antigēnu. Šīs antivielas savienojas uz zelta kolloīda daļiņas, kas ir attīrītas no proteīna A. 
Stripi atrodās konteinerā ar mitruma uzsūcēju. 
 2. Buferis HC fēču atšķaidīšanai 15 ml 
Sāls buferis pH = 7,5 ar TRIS un EDTA, Na N3 < 0,1 %, Deterģents, Uzlādēti proteīni 

3. Papildus nepieciešamie materiāli, bet C-1504 ir apgādāti ar zemāk minētajiem, 
3 – 5 ml stobriņi un iekārta, kur uzglabāt stobriņus. 
Papildus ieteicamā kontrole Rotavīrusu un Adenovīrusu  pozitīvā kontrole. 
 

4. Reaģentu uzglabāšana 
Uzglabā 4-30° temperatūrā. Derīguma termiņš norādīts uz iepakojuma, stabilitāti saglabā 18 mēnešus. 
Pēc stripu konteinera atvēršanas, stripi derīgi 15 nedēļas, ja tos uzglabā 4-30° temperatūrā, sausā vietā. 
Stripus nedrīkst sasaldēt. 

 
5. Piesardzībai 

-Visa darbība jāveic saskaņā ar Labu Laboratorijas Praksi. 
- Rota Stripi jāizmanto tikai in vitro diagnostikai. 
- Izvairīties no nitrocelulozes aiztikšanas ar pirkstiem.  
- Strādājot ar paraugiem, izmantot cimdus. 
- Izmantotos cimdus, svābus, testa stobriņus, stripus iznīcināt saskaņā ar saviem utilizācijas 

noteikumiem. 
- Neizmantot reaģentus no citiem iepakojumiem. 
- Iepakojums, kurš satur stripus, ir jānoslēdz tūliņ pēc nepieciešamo stripu izņemšanas, jo stripi ir 

jūtīgi uz mitrumu. Pārliecinieties, vai paciņā ir mitruma uzsūcējs. 
- 2 zaļās līnijas norāda uz imunoreaģentu absorbcijas vietām. Augšējā līnija ir migrējošā kontroles 

līnija un apakšējā līnija ir Giardia lamblia testa līnija. Zaļā krāsa izzūd testēšanas reakcijas laikā.  
- Ja dilūcijas buferis ir kontaminēts ar baktērijām vai ar pelējuma sēnīti, iznīcināt to.  
-  Reaģentu kvalitāte netiek garantēta pēc norādītā derīguma termiņa vai arī, ja reaģenti netiek 

uzglabāti atbilstošos apstākļos. 
 

6. Paraugi 
Fekāliju paraugs ir jāizmeklē drīz pēc tā savākšanas.  Ja ir nepieciešams, tad uzglabā pie  2-8°C uz  24 
stundām vai -20°C ilgāku laika periodu. 
Nedrīkst testēt paraugus, kas satur formaldehīdu vai tā derivātus. 

  

7. Darba gaita 
Ja testa iepakojums ir uzglabāts pie 4°C, tad ļaut pirms testēšanas reaģentiem sasilt istabas temperatūrā. 
Identificēt testa stobriņu, skatoties no atnestā parauga stobriņa. Novietot atzīmēto stobriņu statīvā.  
Parauga sagatavošana testēšanai: 

1) Pilina 15 pilienus ( jeb 0.5mL) atšķaidīšanas buferi katrā stobriņā. 
2) Ar bakterioloģisko cilpu ņem fēces un ienes stobriņā 2 reizes pa ~ 10 μL. Tas ir 
atkarīgs no fekālā parauga konsistences: ja paraugs ir biezs, nepieciešams mazāk 
parauga – 1 reizi ienest, ja paraugs šķidrāks – vajag vairāk parauga, paņemt 3 reizes.  
3) Homogenizē samaisot un atstāj 1-2 minūtes stāvēt. 
4) Cilpu izmet un  fēču maisījumā iemērc testa stripu bultiņu norādītajā virzienā. 
(Pareizai reakcijas norisei neiemērkt stripu dziļāk par līniju zem zilās bultas, lai šķīdumā 
neizšķīstu koloīdā zelta konjugāts). 

5) Atstāj reakcijas norisei uz 10 minūtēm. (Izteikti pozitīvi rezultāti jau nosakāmi pēc 1 - 3 
minūtēm).  
Ja kontroles līnija neparādās, tad ir jāatšķaida sākotnējais paraugs 2 reizes un jātestē 

atkārtoti.  

        
         

8. Rezultātu interpretācija 
Nolasa rezultātus un atzīmē darba protokolā (lapā): 
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Viena līnija (augšējā-kontrollīnija)    = negatīvs 
3 testa līnijas                    = pozitīvs gan Rota, gan Adenovīrusa tests pacientam 
Nav kontollīnijas               = kļūdaina analīze 
 

 
Rezultātus uzglabājot, ļaut stripam nožūt, pārvietojot to uz kādu absorbējošu materiālu. Pēc izžūšanas, apkārt testa 

līnijai var parādīties ļoti viegla ēna. 
 

9. Kvalitātes kontrole - References materiāli 
Iesaka izmantot Rotavīrusa positive control (Kat. Nr. C-1081) un Adenovīrusam pozitīvo 
kontroli (C-1082), kurā ir jāiemērc strips.  
Katra pozitīva kontrole ir jāatšķaida ar destilētu ūdeni 2 reizes. Pēc tam jāatšķaida ar 
bufera šķīdumu. 
Kontroles veikšana: 

1) testa stobriņā ieliet 0,5ml atšķaidīto pozitīvo kontroli. 

2) Iemērkt stripu bultiņas norādītajā virzienā. 
3) Reakcijas laiks variē 5-10 minūtes, maks. 15 minūtes. 

 
 

10. Raksturojums 
A. Noteikšanas slieksnis: 

Noteikšanas robeža ir noteikta 1/48 atšķaidījumā ar liofilizētu references pozitīvu vīrusa kultūru, 

kur ir atrasta pozitīvi Rotavīrus ar komerciālu ELISA metodi. Adenovīrusa analītiskā jūtība ir 

noteikta ar attīrītu adenovīrusa-5 antigēnu un ir ap 3,9 x 10 vp/Ml. 
 
B. Sensitivitāte – Specificitāte (Korelācija): 
Tika izmeklēti fekālie paraugi ar Combi-Strip komplektu (validēts Mons-Hainaut Hygiene Institute Bēļģijā). 
Rezultāti tika salīdzināti ar ELISA izmeklēšanu.  
Uz Rota vīrusu tika testēti 214 un uz Adeno 130 fekālie paraugi, lai noteiktu specifitāti un sensitivitāti. Tika 
iegūti sekojoši rezultāti: 

ELISA 
Rota Strips 

Pozitīvi Negatīvi Kopā 

Pozitīvi 105 0 105 

Negatīvi 1 108 109 

Kopā 106 108 214 

Jūtība: 99,1 % (105/106)     
Specifitāte: 100 % (108/108) 
Konkordance: 99,5% (213/214)  

ELISA 
Adeno  Strips 

Pozitīvi Negatīvi Kopā 

Pozitīvi 12 0 12 

Negatīvi 0 118 118 

Kopā 12 118 130 

Jūtība: 100 % (12/12)     
Specifitāte: 100 % (118/118) 
Konkordance: 100% (130/130)  
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C. Atkārtojamība 
Pārbaudot viena lota precizitāti, tika testēti daži pozitīvi paraugi 15 reizes, vienādos apstākļos. Visi rezultāti 
sakrita ar gaidītajiem. 100% sakritība. 
Pārbaudot dažādu lotu precizitāti, daži pozitīvi paraugi tika testēti ar 16 dažādām reaģentu sērijām. Visi 
rezultāti 00%  sakrita ar gaidītajiem. 
 

11. Ietekmējošie faktori 
Nelietot reaģentus no cita komplekta. 
Izteikts stripu jūtīgums uz mitrumu – nekavējoties aizvērt konteineru pēc stripa 
izņemšanas. 
 

Krusteniskās reakcijas pozitīvajiem paraugiem tika atrastas ar sekojošiem patogēniem un atrasti negatīvi: 

 Aeromonas hydrophila, Salmonella typhimurium,  Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori, Yersinia 

enterocolitica 01, Yersinia enterocolitica 09 E. coli 0157 H7,Giardia Lamblia, Adenovirus, Cryptoposridium parvum, 

Salmonella enteritidi . 
 

12. Testa ierobežojumi 
Pozitīvs tests neizslēdz iespēju, ka arī cits patogēns ir klātesošs paraugā. 

Combi strips ir akūtās fāzes skrīninga tests. Fēču paraugs, kas ir savākts pēc akūtās fāzes var saturēt antigēnu titrā, kas 

ir zem reaģenta jūtības sliekšņa. 
 

13. Literatūras atsauces 
Skatīt oriģinālajā iepakojumā 
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