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CÍL Určení diagnostické přesnosti rychlého imunoanalytického testu (RIA) k detekci infekcí 
močových cest (UTI) psů přímo v ordinaci. Porovnáno s referenční metodou bakteriální kultivace v 
mikrobiologické laboratoři. 

VZORKY 200 vzorků moči odebraných od psů a souběžně odeslaných do mikrobiologické 
laboratoře na rutinní mikrobiologickou kultivaci s rozlišením bakterií.

POSTUPY Vzorky byly porovnány použitím kvantitativní mikrobiologické kultivace a rychlým 
imunoanalytickým testem (RIA). Senzitivita, specificita, pozitivní a negativní prediktivní hodnoty 
pro RIA byly vypočteny; výsledky mikrobiologické kultivace byly brány jako referenční metodika. 
Shoda mezi metodikami byla vyjádřena Cohenovým koeficientem κ.

VÝSLEDKY 56 z 200 (28%) vzorků moči měli pozitivní výsledky pro přítomnost bakterií dle 
refereční metody; dále bylo 38 (19%) pozitivních výsledků pravděpodobně spojeno s bakteriální 
infekcí močových cest UTI na základě postupu odběru a výsledné koncentraci bakterií po kultivaci. 
Senzitivita a specificita RIA pro dektekci vzorků  pravděpodobně spojených s bakteriální infekcí 
močových cest UTI (≥ 1,000 CFUs/mL) byla 97.4% respektive 98.8%. Pozitivní a negativní 
prediktivní hodnoty  hodnoty RIA pro vzorky s pravděpodobnou infekcí močových cest UTI byly 
0,949 resp. 0,994. Shoda mezi mikrobiologickou kultivací jako referenční metodou a výsledkem 
rychlého testu (RIA) pro UTI byla podstatná (vážený Cohenův koeficient κ, 0,718)

ZÁVĚRY A KLINICKÁ RELEVANCE Test RIA hodnocený v této studii přesně detekoval UTI 
psů ve srovnání s detekcí pomocí metody mikrobiologické kultivace – referenční metoda. Použití 
tohoto rychlého testu (RIA) v místě péče by mohlo umožnit klinickým lékařům diagnostikovat UTI 
v době návštěvy pacienta a získat informace užitečné pro okamžité zahájení empirické 
antimikrobiální léčby. (Am J Vet Res 2016; 77: 162–166)

RIA – rychlý imunoanalytický test použitý ve studii – RapidBacVet

Překlad článku do ČJ z: American Journal of Veterinary Research February 2016, Vol. 77, No. 2, 
Pages 162-166 

mailto:mejacob@ncsu.edu
https://avmajournals.avma.org/loi/ajvr

	Diagnostická přesnost rychlého imunoanalytického testu pro detekci infekce močových cest v ordinaci/Point of Care.

