
Urinfekt test
princíp testu a klinické štúdie



Urinfekt test

• infekcie močových ciest (IMC) patria spolu s respiračnými infekciami k najčastejším zápalovým ochoreniam, 
ktoré sa vyskytujú v priebehu celého života u oboch pohlaví

• sú častým problémom v pediatrických ambulanciách a na detských lôžkových oddeleniach 

• IMC postihujú všetky vekové skupiny, najviac však novorodencov, ženy v reprodukčnom veku 
a ľudí starších ako 65 rokov 

• najčastejšie býva infekcia jednorázovou záležitosťou, u časti chorých sa opakuje v súvislosti s menštruáciou, 
pohlavným stykom, po prechladnutí, ale i bez zjavnej príčiny (vzostupnou cestou vlastná mikroflóra pacienta) 



Princíp test

Urinfekt deteguje aktivitu katalázy. Odhalenie tohto enzýmu znamená, že sa v moči nachádzajú biele krvinky 
a/alebo baktérie, ktoré signalizujú IMC. 

indikátory IMC bunky prítomné v moči

bakteriúria baktérie

bakteriúria  leukocyty

bakteriúria erytrocyty



Výhody Urinfekt testu

• Najväčším problémom pri rozbore moču, je jeho prípadná kontaminácia, preto je nutné 
ho čo najskôr po odbere analyzovať.

• Urinfekt test umožňuje interpretáciu výsledku do 5 minút. 

• Analýza vzoriek moču u asymptomatických pacientov by mala potvrdzovať ako bakteriúriu, tak i pyúriu. 

• Urinfekt test deteguje signifikantnú bakteriúriu a/alebo prítomnosť somatických buniek vo vzorke.

• Rýchly, lacný, spoľahlivý!



Postup



Interpretácia výsledkov

Negatívny výsledok – Bez peny
Na hladine fialovej tekutiny sa neobjaví žiadna pena. 
Vo vašom moči sa nenachádzajú baktérie a/ani biele 
krvinky. Negatívny výsledok testu nevylučuje infekciu 
iného pôvodu.

Pozitívny výsledok – Pena
Na hladine fialovej tekutiny sa objaví biela pena. 
Akékoľvek množstvo peny značí, že sa vo vašom moči 
nachádzajú baktérie a/alebo biele krvinky,potvrdzuje 
zápal.



Klinické štúdie I

1) V komparatívnej štúdii bolo náhodne asymptomatickým jedincom odobratých 2369
     vzorkiek moču počas doby 6 mesiacov. Počty baktérií boli determinované kultiváciou
     na McConkeyho a krvnom agare. Počty somatických buniek sa stanovili
     mikroskopicky pri vysokom rozlíšení. Na základe výsledkov sa stanovila citlivosť,
     špecifickosť a presnosť testu pri dvoch hraničných počtoch baktérií:

1. Hraničná hodnota bakteriúrie  >10,000;

• Citlivosť = 90 %

• Špecificita = 87 %

• Presnosť = 88 %
2. Hraničná hodnota bakteriúrie >50,000:

• Citlivosť = 94 %

• Špecificita = 86 %

• Presnosť = 89 %



Klinické štúdie II

2) V komparatívnej štúdii bolo náhodne asymptomatickým jedincom odobratých 976 
vzorkiek moču. Počty baktérií boli determinované spočítaním kolónií kultivovaných 
na McConkeyho a Cledovom agare na dipstic testoch. Počty somatických buniek 
sa stanovili mikroskopicky pri vysokom rozlíšení. Na základe výsledkov sa stanovila 
citlivosť, špecifickosť a presnosť testu pri dvoch hraničných počtoch baktérií:

Citlivosť = 94 %
Špecifickosť = 83 %
Presnosť = 88 %



Klinické štúdie III

3) 139 symptomatických pacientov  a pacientov s podozrením na IMC bolo testovaných
     prostredníctvom . Pacienti sa otestovali svojpomocne. Štúdia sa realizovala v USA.

Citlivosť = 95,35 %
Špecifickosť = 72,92 %
Presnosť = 79,86 %

Pacienti považovali realizáciu testu za jednoduchú.



Klinické štúdie IV

4) Boli realizované interferenčné štúdie s vybranými potenciálne interagujúcimi látkami:

Žiadna z uvedených látok neovplyvnila výsledok testu.

Potenciálne interagujúca 
látka

Kataláza IU/ml

0 0,2 0,4 0,8 1,6

Acetaminophen 20m/dl - - + + +

Ascorbic Acid 20/mg/dl - - + + +

Caffeine 20mg/dl - - + + +

Glucose 2g/dl - - + + +

Ampicilin 20mg/dl - - + + +
Acetylsalicylic Acid 20mg/

dl
- - + + +

Atropine 20mg/dl 
Gentisic Acid 20mg/dl

- - + + +

Hemoglobin 1mg/dl - - + + +

Tetracycline 20mg/dl - - + + +



Charakteristiky používaných laboratórnych metód 

Negatívny prediktívna 
hodnota

Špecificita Citlivosť

% <103 <104 Celková Produkt/ metóda

95 89 83 100 92 Urinfekt test

89 93 58 96 79 Mikroskopia

80 99 44 75 60
Pyúria 

pomocou metyléno-
vej modrej

80 75 32 86 65
Farbenie podľa 

Grama 
Bakteriúria

Pyúria75 93 12 68 45


