
377

INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ

Testování „eazyplex® CSF direct“, rychlého molekulárně biologického testu
k přímé detekci infekčních agens v mozkomíšním moku
Testing the Eazyplex® CSF direct system, rapid molecular biological test for direct detection
of pathogens in the cerebrospinal fluid

Zuzana Vacková, Jana Kozáková, Pavla Křížová

Naše sdělení se zabývá diagnostikou invazivních meningokokových a pneumokokových onemocnění z pohledu
bezkultivačního vyšetření klinických vzorků. U invazivních meningokokových (IMO) a pneumokokových (IPO)
onemocnění se jedná především o klinické obrazy: meningitida, septikémie, bakteriémie, pneumonie. Vhodným
klinickým materiálem pro diagnostiku dle EU „case“ definice je pouze materiál z míst za normálních podmínek
sterilních (mozkomíšní mok, krev, popř. sekční materiál). Za účelem identifikace bakteriálního agens a jeho další
charakterizace používáme molekulární techniky PCR a real-time PCR. Provádění těchto bezkultivačních metod
má velký význam, vzhledem ke stále se zvyšujícímu procentu invazivních bakteriálních onemocnění kultivačně
negativních, laboratorně diagnostikovaných pouze metodami molekulárními, především PCR. Další velkou vý-
hodou molekulárních metod je jejich rychlost, které je u perakutně probíhajících infekcí mnohdy rozhodující.
Nyní jsme měli možnost vyzkoušet test nově dostupný v České republice, určený k přímé detekci infekčních
agens v mozkomíšním moku. Jedná se o rychlý molekulárně biologický test eazyplex® CSF direct firmy Amplex
(v ČR zastupuje Axonlab), který je založen na technologii LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification).
Klinické vzorky byly otestovány standardními molekulárními metodami dostupnými v NRL a následně testem
eazyplex® CSF direct, porovnání zjištěných výsledků je zde prezentováno.

This communication focuses on the diagnosis of invasive meningococcal and pneumococcal diseases (IMD and
IPD) based on non-culture testing of clinical specimens. Invasive meningococcal and pneumococcal diseases are
characterized by the following clinical pictures: meningitis, septicaemia, bacteraemia, and pneumonia. According
to the EU case definition, only specimens from normally sterile sites (cerebrospinal fluid, blood, or post-mortem
material) are suitable for use in the diagnosis. Molecular PCR and real-time PCR techniques are used in the
identification and further characterization of the bacterial pathogens. These non-culture methods are of high
relevance, given the ever increasing percentage of invasive bacterial conditions which remain culture negative
and can only be diagnosed by molecular methods, in particular by PCR. Moreover, the molecular methods have
the advantage of being rapid, which can be vital in peracute infections. We had the opportunity to test a newly
available kit for direct detection of infectious agents in the cerebrospinal fluid. It is a rapid molecular biological
test, Amplexeazyplex® CSF direct (represented by Axonlab in the Czech Republic), based on the LAMP (Loop-
mediated Isothermal Amplification) technology. Clinical specimens were tested by standard molecular methods
available in the National Reference Laboratory for Meningococcal Infections and then by the eazyplex® CSF
direct test. The comparison of the results obtained is presented.
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Naše sdělení se zabývá diagnostikou invazivních me-
ningokokových a pneumokokových onemocnění z pohledu
bezkultivačního vyšetření klinických vzorků.

K identifikaci bakteriálního agens invazivních onemoc-
nění používáme molekulární techniky PCR a real-time PCR
(rt-PCR). V případě pozitivního nálezu bakteriálního agens
ať již Neisseria meningitidis, Streptoccocus pneumoniae či
Haemophilus influenzae tyto metody slouží i k typizaci zjiš-
těného agens. Časová náročnost klasické PCR s vyhodno-
cením na gelové elektroforéze je oproti rt-PCR větší a pro-

to se také metodický vývoj obrací k této variantě. Pro vyu-
žití metod PCR je nutnost mít izolovanou DNA z klinického
vzorku. Pokud hodnotíme čas potřebný pro metodiky, je
třeba počítat i s izolací DNA, trvající průměrně 1,5–2 ho-
diny a s následnou rt-PCR reakcí dle navržených paramet-
rů, trvající přibližně další 2 hodiny. Dostáváme se na mož-
nost diagnostiky invazivních bakteriálních onemocnění
během 4 hodin.

Z dalšího pohledu možného zrychlení prvotní diagnos-
tiky vyvolávajícího agens u invazivních bakteriálních agens
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K identifikaci bakteriálního agens invazivních onemoc-
nění používáme molekulární techniky PCR a real-time PCR
(rt-PCR). V případě pozitivního nálezu bakteriálního agens
ať již Neisseria meningitidis, Streptoccocus pneumoniae či
Haemophilus influenzae tyto metody slouží i k typizaci zjiš-
těného agens. Časová náročnost klasické PCR s vyhodno-
cením na gelové elektroforéze je oproti rt-PCR větší a pro-
to se také metodický vývoj obrací k této variantě. Pro využití
metod PCR je nutnost mít izolovanou DNA z klinického
vzorku. Pokud hodnotíme čas potřebný pro metodiky, je
třeba počítat i s izolací DNA, trvající průměrně 1,5–2 ho-
diny a s následnou rt-PCR reakcí dle navržených paramet-
rů, trvající přibližně další 2 hodiny. Dostáváme se na mož-
nost diagnostiky invazivních bakteriálních onemocnění
během 4 hodin.

Z dalšího pohledu možného zrychlení prvotní diagnos-
tiky vyvolávajícího agens u invazivních bakteriálních agens
jsme vyzkoušeli test nově dostupný v České republice: ea-
zyplex® CSF direct. Jedná se o rychlý kvalitativní mole-
kulárně biologický test k přímé detekci infekčních agens
v mozkomíšním moku založen na technologii LAMP
(Loop-mediated Isothermal Amplification). Test je zajíma-
vý především krátkým časem provedení, okolo 30 minut.
Tohoto krátkého času identifikace je dosaženo díky tomu,
že není nutná izolace DNA. Vstupním materiálem je přímo
čerstvý mozkomíšní mok, který je po lýze buněk podroben
v přístroji Genie II Mk2 (Amplex) izotermní amplifikační
rekci s vizualizací v reálném čase, měřením fluorescence.
Vyhodnocení se provádí softwarem Genie II eazyReport
(Amplex). Reakce probíhá v testovacím proužku, stripu,
naplněném lyofilizovanými chemikáliemi. U jednoho vzor-
ku likvoru je možno vyšetřit panel virový = HSV-1, HSV-
2, VZV (eazyplex® CSF direct V), bakteriální = N. menin-
gitidis, S. pneumoniae, S. agalactiae, L. monocytogenes
(eazyplex® CSF direct B) či kombinovaný = HSV-1, HSV-2,
VZV, N. nemingitidis, S. pneumoniae, S. agalactiae, L. mo-
nocytogenes (eazyplex® CSF direct).

Výsledky testování

Bylo testováno 9 klinických vzorků - likvorů a dále zkou-
šeny po jednom vzorku materiály, které nejsou doporuče-

né pro daný test - krev, sérum, výtěr z krku. V případě va-
lidních vzorků pro dané vyšetření, tedy likvorů byly nále-
zy rt-PCR NRL ve shodě s testovaným testem eazyplex®
CSF direct. Vztah mezi výsledným ct (cycle of treshold)
rt-PCR a výslednou časovou hodnotou pozitivity testu ea-
zyplex® CSF direct nebyl vysledován. U jednoho vzorku
likvoru eazyplex® CSF direct vykazoval pozitivitu kromě
Neisseria meningitidis taktéž u HSV-1, toto tvrzení NRL
nijak neverifikovala, jelikož se zabývá pouze meningitida-
mi bakteriálními. Testovali jsme klinické vzorky dlouho-
době uchované, i když v návodu použití eazyplex® CSF
direct je jako vstupní materiál požadován čerstvý likvor do
6 hodin po odběru. Zjistili jsme, že při správném skladová-
ní v mrazu -20°C jsou vzorky i po 9 letech pozitivní.
Z nevalidních vzorků není dle našich závěrů možné použít
ani krev ani výtěr z krku. Avšak sérum vykazovalo sprá-
vou pozitivitu ve shodě našimi výsledky rt-PCR. Jedná se
však o použití klinického materiálu, které není ve shodě
s návodem použití pro eazyplex® CSF direct. Je otázkou,
zda se výrobce časem nebude zabývat i touto problemati-
kou, poté by se rozšířilo pokrytí testu od meningitid ještě
na sepse.

Závěrem lze konstatovat, že z pohledu Oddělení vzduš-
ných bakteriálních nákaz lze test eazyplex® CSF direct do-
poručit k používání v mikrobiologických laboratořích, pře-
devším na místech, kde je třeba znát rychle původce
meningitidy. Nicméně bakteriální původci meningitid mají
složitá typizační schémata a je proto nutné zasílat po vy-
šetření materiál k typizaci do NRL.

Autoři touto cestou děkují všem kolegům z nemoc-
ničních a laboratorních pracovišť, kteří posílají klinické
vzorky či izoláty DNA na vyšetření do Oddělení vzduš-
ných bakteriálních nákaz a dále také firmě Axonlab za
možnost testování eazyplex® CSF direct.
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