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SAMMANFATTNING 

Immunkromatografisk analys är ett sidoflödestest som används för att detektera närvaro 

eller frånvaro av antigen. Testremsan är den mest utbredda immunkromatografiska 

systemet och användes i arbetet. De två testerna som användes var BinaxNow och 

ImmuView. Testerna är en snabb in vitro immunkromatografisk analys och testet 

BinaxNow detekterar Legionella pneumophila (L. pneumophila) serogrupp 1 antigen i 

urinprover och Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) antigen i urinprov eller 

cerebrospinalvätska. ImmuView detekterar S. pneumoniae och L. pneumophila 

serogrupp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 och 15 samt Legionella longbeachae (L. 

longbeachae). Syftet var att utvärdera om ImmuView S. pneumoniae- samt L. 

pneumophila och L. longbeachae urin antigen testeter uppvisar jämförbar sensitivitet 

och specificitet som de metoder som är i bruk, Alere BinaxNow Legionella- och S. 

pneumoniae antigen card på klinisk mikrobiologi, centralsjukhuset i Karlstad. 

Provmaterialet utgjordes av 57 frysta och sju färska urinprover samt urinprover tillsatta 

med S. pneumoniae, L. pneumophila serogrupp 1, 3 och 6 samt L. longbeachae och 

analyserades i BinaxNow och i ImmuView. Resultatet både för de insamlade proverna 

och de prover där bakterier var tillsatta i urin uppvisade att proverna som testades i 

ImmuView fick fler negativa utslag än i BinaxNow, vilket indikerar på att ImmuViews 

känslighet inte är tillräckligt hög. Slutsatsen är att ImmuView inte är lika bra som 

BinaxNow och inte kan ersätta det nuvarande testet (BinaxNow) som rutinmetod. 
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Comparison between ImmuView and BinaxNow antigen test for 

detection of Streptococcus pneumoniae and Legionella pneumpohila in 

urine 

 

ABSTRACT 

Immunochromatographic analysis is a side flow test used to detect the presence or 

absence of antigen. The test strip is the most widespread immunochromatographic 

system and were used in the study. The two tests that were used are BinaxNow and 

ImmuView. The tests are a rapid in vitro immunochromatographic assay, where the 

BinaxNow test detects Legionella pneumophila (L. pneumophila) serogroup 1 antigen 

in urine samples and Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) antigen in urine or 

cerebrospinal fluid. ImmuView detects S. pneumoniae and L. pneumophila serogroup 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 and 15 as well as Legionella longbeachae (L. 

longbeachae). The aim was to evaluate whether ImmuView S. pneumoniae and L. 

pneumophila and L. longbeachae urine antigen testers show comparable sensitivity and 

specificity to the methods in use, Alere BinaxNow Legionella and S. pneumoniae 

antigen card in clinical microbiology, the central hospital in Karlstad. The sample 

material was 57 frozen and seven fresh urine specimens as well as urine specimens 

added with S. pneumoniae, L. pneumophila serogroup 1, 3 and 6 and L. longbeachae 

and analyzed in BinaxNow and in ImmuView. The result for both the collected samples 

and the samples where bacteria were added in urine showed that the samples tested in 

ImmuView had more negative results than in BinaxNow, indicating that ImmuView's 

sensitivity is not high enough. The conclusion is that ImmuView is not as good as 

BinaxNow and cannot replace the current test (BinaxNow) as a routine method. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Immunkromatografisk analys 

Immunkromatografisk analys är ett sidoflödestest som används för att detektera närvaro 

eller frånvaro av antigen. Ordet immunkromatografi är en sammansättning av 

immunokemiska reaktioner och kromatografi. Testremsan är den mest utbredda 

immunkromatografiska tekniken och består av fyra huvudkomponenter. Den första är 

där provet appliceras som kallas för appliceringsyta och består av cellulosa och/eller 

glasfibrer. Funktionen bakom testremsan är kapillärt flöde och att transportera provet på 

ett jämt, kontinuerligt och homogent sätt över testremsan. Det är när provet 

(innehållande antigen som är de rosa stjärnorna i figur 1) tillsätts till appliceringsytan 

som testet startas. Nästa komponent är konjugatytan som består av bland annat 

glasfibrer, cellulosa och polyestrar och där finns de inmärkta konjugatantikropparna 

med exempelvis kolloidala guldnanopartiklar (de gula cirklarna i figur 1). När vätskan 

kommer i kontakt med konjugatet frisätts och binds de till antigenen från provet. När de 

blandats vandrar provet vidare till den tredje komponenten som är substratmembranet 

bestående av nitrocellulosa. På detta membran finns det en testlinje och en kontrollinje 

som består av anti-målanalytantikroppar och när prov-konjugatblandningen når dessa 

linjer binder komplexen in. Ju mer vätska som transporteras framåt, ju mer ändrar 

testremsan färg. Kontrollinjen fångar upp de obundna specifika konjugatantikropparna 

och därigenom visar att reaktionen fungerar och det blir en kontrollinje. Testlinjen 

innehåller en specifik fångstantikropp och endast det rätta antigenet kan binda in och 

ger ett färgomslag i form av en testlinje. Det sista steget i denna process är 

uppsamlingsytan. Detta steg fungerar som ett uppsugningssteg och hjälper även till med 

att bevara flödeshastigheten över membranet (figur 1) )(1, 2). 
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Figur 1. Visar schematisk bild över immunkromatografisk analys och dess funktion. 

Funktionen är att provet med antigen (som är de rosa stjärnorna) tillsätts där de binder 

med de inmärkta konjugatantikropparna (de gula cirklarna) och flöda på membranet 

genom kapillärflöde. Kontrollinjen fångar upp de obundna specifika 

konjugatantikropparna och testlinjen som innehåller en specifik fångstantikropp binder 

till det rätta antigenet. Bilden är från cytodiagnostics.com (bilden är tillgänglig på 

http://www.cytodiagnostics.com/store/pc/Lateral-Flow-Immunoassays-d6.htm). 

 

 

1.2 Alere BinaxNow Legionella- samt Streptococcus pneumoniae antigen card 

Alere BinaxNow Legionella antigen card (BinaxNow Legionella) - och Streptococcus 

pneumoniae antigen card (BinaxNow S. pneumoniae) (Abbott, Maine, USA) är en 

snabb in vitro immunkromatografisk analys för kvalitativ detektionen av Legionella 

pneumophila (L. pneumophila) serogrupp 1 antigen i urinprover och Streptococcus 

pneumoniae (S. pneumoniae) antigen i urinprov eller i cerebrospinalvätska. Testerna 

används vid diagnos av legionellainfektion som orsakas av L. pneumophila serogrupp 1 

och vid diagnos av både pneumoni och meningit orsakad av S.pneumoniae. Dessa 

antigenkort kan läsas av visuellt eller med alere reader (3, 4) 

 

http://www.cytodiagnostics.com/store/pc/Lateral-Flow-Immunoassays-d6.htm
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1.3 ImmuView S. pneumoniae- samt L. pneumophila och L. longbeachae urin 

antigen test 

ImmuView S. pneumoniae- och L. pneumophila (Statens Serum Institut Diagnostica, 

Hilleröd, Danmark) är en snabb in vitro immunkromatografisk analys för detektion av 

S. pneumoniae och L. pneumophila serogrupp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 och 15 

samt L. longbeachae. Detektionen av S. pneumoniae antigen analyseras i urinprov eller i 

cerebrospinalvätska och för L. pneumophila och L. longbeachae analyseras i urinprov 

(5, 6, 7) 

 

1.4 Streptococcus pneumoniae 

Streptococcus pneumoniae (S. pneumoniae) är en grampositiv fakultativ anaerob 

diplokock som på blodagar är alfahemolytisk. S. pneumoniaes viktigaste virulensfaktor 

är kapseln som är uppbyggd av polysackarider och beroende på polysackariden kan S. 

pneumoniae delas in i 90 olika serotyper. Virulensen varierar mellan de olika 

kapseltyperna. Det finns virulenta och avirulenta serotyper, t.ex är serotyp 1 eller 3 mer 

virulenta än exempelvis serotyp 37. De S. pneumonaie som räknas till avirulenta är de 

kapsellösa (8) 

 

S. pneumoniae är den vanligaste orsaken till sinuit, otit och samhällsförvärvad 

lunginflammation (pneumoni). I 20–30% av pneumonifallen leder till bakteriemi eller 

sepsis genom att bakterierna sprids via blodet och de kan därefter passera blod-

hjärnbarriären och orsaka meningit. De största riskgrupperna för att få pneumoni är små 

barn och äldre vuxna samt immunsupprimerade individer. S. pneumoniae sprids genom 

droppsmitta. Då S. pneumoniae binder till epitelet i nasofarynx och orsakar 

asymtomatiskt bärarskap eller så sprids den vidare till mellanörat och orsakar otit. Den 

kan även spridas till bihålorna och orsakar då sinuit eller sprids vidare till lungorna och 

orsakar pneumoni. För att kunna diagnostisera en invasiv pneumokocksjukdom eller 

pneumoni kan det göras med snabbtester. Detta kan ske genom påvisning av S. 

pneumoniae-antigen i urin och har en hög känslighet för detektion av 

pneumokocksjukdom i lungorna. Den behandlingen som används för S. pneumoniae är 

penicillin men vissa S. pneumoniae har utvecklat en nedsatt känslighet för penicillin 
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vilket innebär problem vid behandlingen. Det finns även vaccin men det är baserat på de 

mest frekventa och virulenta kapselpolysackarider (9).  

 

1.5 Legionella  

Legionella uppmärksammades för första gången på ett hotell i Philadelphia år 1977 där 

en amerikansk krigsveteranorganisation ”American Legion” höll ett konvent. 182 

deltagande insjuknade och mortaliteten var 16%. Det är från organisationen som 

bakterien fick sitt namn Legionella. Legionella är en gramnegativ rörlig stav och tillhör 

gruppen gamma-proteobakterier. Ungefär 20 av de 48 legionella-arter som finns 

beskrivna kan orsaka infektion hos människan. Några arter som har påträffats i Sverige 

är Legionella bozmanii, Legionella longbeachae, Legionella micdadei och Legionella 

pneumophila. Den vanligaste arten är Legionella pneumophila och orsakar ca 80–90% 

av legionellainfektionerna. Bakterier tillhörande Legionella spp som orsakar pneumoni 

definieras som legionärssjukan. Det finns inga enskilda symtom vid legionellainfektion 

men symtombilden är oftast allvarlig med ett påverkat allmäntillstånd. Inkubationstiden 

variera mellan två och tio dagar, i vissa fall kan den vara upp till 3 veckor (7, 9).  

 

1.6 Legionella pneumophila 

Av Legionella pneumophila (L. pneumophila) finns det 15 stycken serogrupper varav 

serogrupp 1 är den vanligaste och denna orsakar 90% av alla legionellapneumonierna. 

L. pneumophila är en bakterie som sprids i sötvatten och trivs som bäst när 

temperaturen är mellan 20–45 grader. För att människan ska bli smittad krävs det att 

den andas in en aerosol av legionellabakterier. Detta kan ske genom exempelvis en 

dusch, bubbelpooler och luftkonditionering. För att kunna diagnostisera en 

legionellainfektion hos en sjuk individ kan bakterien odlas från ett sputumprov eller en 

bronkialaspiration. En molekylärbiologisk diagnostik med PCR- teknik ger ett snabbare 

svar och används oftast som primär diagnostik. Det finns även snabbantigentester som 

påvisar bakterien i urin men testerna påvisar enbart L. pneumophila serogrupp 1. Under 

det akuta skedet av en pneumoni utsöndras polysackarider från bakteriens cellvägg ut i 

urinen och kan då påvisas med exempelvis immunkromatografisk teknik. Behandling 

för L. pneumophila är antibiotika i form av makrolider eller kinoloner (7, 9).  
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1.7 Legionella longbeachae 

Legionella longbeache (L. longbeachae) är inte som L. pneumophila en bakterie som 

lever i vatten utan L. longbeachae är en jordbakterie. 95% av de fall med 

legionärssjukan i Europa är på grund av L. pneumophila men av de resterande 5% är det 

oftast L. longbeachae som är orsaken. I andra länder så som exempelvis Australien eller 

Japan är L. longbeachae lika ofta förekommen som L. pneumophila. L. longbeachae ger 

också upphov till pneumoni (11).   

 

1.8 Sensitivitet och specificitet  

Sensitivitet och specificitet är en laboratoriemetod som kan användas vid grupper där 

patienter med kända sjukdomstillstånd jämförs med en annan grupp som är en 

referensgrupp. I en patientgrupp där resultaten blivit sant positiva definieras de som 

sensitiviteten och i referensgruppen kan resultaten som blivit sant negativa definieras 

som specificiteten (12).  

 

1.9 Syfte 

Syftet ur denna studie var att utvärdera om ImmuView S. pneumoniae- samt L. 

pneumophila och L. longbeachae urin antigentesteter uppvisar jämförbar sensitivitet 

och specificitet som de metoder som är i bruk, Alere BinaxNow Legionella- och 

Streptococcus pneumoniae antigen card på klinisk mikrobiologi, centralsjukhuset i 

Karlstad. Samt att utvärdera om de kan ersätta nuvarande tester (BinaxNow) som 

rutinmetoder eftersom ImmuView kan analysera flera serogrupper och L. longbeachae.  
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2. MATERIAL OCH METOD 

2.1 Provmaterial 

I denna studie användes frysta och färska urinprover som har insamlats på 

Centralsjukhuset, Karlstad under perioden oktober 2018 till april 2019 samt urinprover 

tillsatta med de bakterier som nämns i tabell 1. Proverna anlände till sjukhuset färska 

där de analyserades i BinaxNow av personalen. Efter analysen frös proverna ner eller så 

blev de analyserade med en gång med ImmuView. Det analyserades avidentifierade 

urinprover, varav 57 var frysta och sju var färska. Stammarna som användes för de 

spikade urinproverna ses i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 1. Visar vilka stammar som användes i arbetet samt dess Culture Collection 

University Of Gothenburg (CCUG)-nummer.  

Stam CCUG-nummer 

S. pneumonaie 33638 

L. pneumophila 

serogrupp 1 

13395 

L. pneumophila 

serogrupp 3 

13397 

L. pneumophila 

serogrupp 6 

13332 

L. longbeachae 64423 

 

2.2 Alere BinaxNow Legionella- samt S. pneumoniae antigen card 

Metoden för BinaxNow Legionella- och S. pneumoniae går ut på att doppa en 

bomullspinne i urinprovet som ska analyseras för att sedan föra in pinnen i det nedre 

hålet av kortet. Tre droppar av reagens A droppades över det nedre hålet. Kortet 

stängdes och placerades i Alere reader (Abbott, Maine, USA) som läste av kortet på 15 

minuter samt att det avläses visuellt. En kontrollinje fanns på varje kort och den ska 

alltid vara positiv annars var testet ogiltigt. Därefter fanns en linje som blev positiv om 

antigen fanns i provet. Proverna bedömdes som antigen positiva eller negativa oavsett 

om den positiva linjen var tydlig eller inte.  
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BinaxNow gav tre positiva prover av S. pneumoniae som i ImmuView visade negativa 

resultat. Därför analyserades dessa tre prover om igen i BinaxNow. BinaxNow gav även 

ett positivt prov av L. pneumophila serogrupp 1 som blev negativt i ImmuView och 

därför analyserades om igen i BinaxNow.  

 

2.3 ImmuView S. pneumoniae- samt L. pnuemophila och L. longbeachae urin 

antigen test 

Metoden för ImmuView S. pneumoniae- och L. pneumophila var att först tillsätta tre 

droppar eller 120 l urin sedan två droppar buffert och därefter blanda försiktigt. 

Mätstickan sattes ner i urinblandningen och resultatet lästes av visuellt efter 15 minuter. 

En kontrollinje fanns på varje kort och den ska alltid bli positivt annars var testet 

ogiltigt. Därefter fanns en linje som blev positiv om antigen fanns i provet medans om 

det bara fanns en konrollinje var resultatet negativt. I figur 2 ses hur resultatet tolkas för 

L. pnuemophila och L. longbeachae. Proverna bedömdes som antigen positiva eller 

negativa oavsett om den positiva linjen var tydlig eller inte.  

 

Figur 2. Visar hur resultatet tolkas för testet ImmuView Legionella pnuemophila (L. 

pnuemophila) och Legionella longbeachae (L. longbeachae) urin antigen. Sticka 

nummer 1 visar ett positivt resultat för både L. pnuemophila och L. longbeachae och 

sticka nummer 2 visar ett positivt resultat för L. pnuemophila. Sticka nummer 3 visar ett 

positivt resultat för L. longbeachae och sticka nummer 4 visar ett negativt resultat för L. 

pnuemophila och L. longbeachae. Bilden är från SSI Diagnostica (bilden tillgänglig på 

https://www.ssidiagnostica.com/upload/images/webshop/products/157/downloads/9923

4-3-immuview_lut-lut-flyer_hr_udentrim.pdf).   

https://www.ssidiagnostica.com/upload/images/webshop/products/157/downloads/99234-3-immuview_lut-lut-flyer_hr_udentrim.pdf
https://www.ssidiagnostica.com/upload/images/webshop/products/157/downloads/99234-3-immuview_lut-lut-flyer_hr_udentrim.pdf
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2.4 S. pneumoniae och L. pneumophila serogrupp 1 och 3 tillsatt till urin, första 

försöket för serogrupp 3  

Först slammades kolonier av S. pneumoniae respektive L. pneumophila serogrupp 1 och 

3 till 0,5 McFarland (MF)-units i ett rör med tre ml Phosphate-Buffered Saline (PBS). 

0,5 MF-units motsvarade 108 colony forming units (CFU)/mL. Sedan gjordes en 

seriespädning från 108 CFU/mL med 300 l ner till 104 CFU/mL. 300 l av den spädda 

bakterien blandades med 2,7 m l urin. Efter detta gjordes båda testerna BinaxNow och 

ImmuView på S. pneumoniae i replikat om 3 och L. pneumophila serogrupp 1 i 

duplikat. På ImmuView för L. pneumophila serogrupp 3 genfördes en analys. 

 

2.5 L. pneumophila serogrupp 3 tillsatt i urin andra och tredje försöket samt första 

och andra försöket för serogrupp 6 och L. longbeachae  

Först slammades L. pneumophila serogrupp 3 till ett tre ml PBS-rör tills det var 4,0 MF-

units som motsvarar 109 CFU/mL. Sedan slammades 0,5 MF-units till ett nytt rör. 300 

l av den spädda bakterien blandades med 2,7 ml urin. Efter detta analyserades L. 

pneumophila serogrupp 3 med ImmuView och gjordes om för L. pneumophila 

serogrupp 6 och L. longbeachae på samma sätt.  

 

2.6 L. pneumophila serogrupp 3 tillsatt i urin fjärde försöket samt tredje försöket 

för serogrupp 6 och L. longbeachae  

Först slammades 4,0 MF-units för L. pneumophila serogrupp 3 och bakterieblandningen 

späddes från 109 CFU/mL med 300 l till 108 CFU/mL. 300 l av den spädda bakterien 

blandades med 2,7 ml urin. Efter detta analyserades L. pneumophila serogrupp 3 med 

ImmuView och gjordes om för L. pneumophila serogrupp 6 och L. longbeachae på 

samma sätt.  
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3. Resultat 

3.1 Insamlade prover 

För de positiva- och negativa proverna som insamlats var resultatet för S. pneumonaie i 

BinaxNow 12 positiva prover och 25 negativa och för L. pneumophila serogrupp 1 var 

det ett positivt prov och 25 negativa. För S. pneumonaie i ImmuView var det 9 positiva 

prover och 28 negativa prover och för L. pneumophila serogrupp 1 var det 0 positiva 

prover och 25 negativa (tabell 2). Från testet ImmuView var det ett prov som blev 

ogiltigt då det inte kom fram någon kontrollinje. Testet gjordes om två gånger men 

resultatet blev detsamma. Därav ett prov som är ej bedömbart i tabellen för L. 

pneumophila serogrupp 1 (tabell 2).  

 

Tabell 2. Visar resultatet för de positiva- och negativa proverna av Streptococcus 

pneumoniae och Legionella pneumophila serogrupp 1 som samlats in på 

Centralsjukhuset, Karlstad. De blev först analyserade i BinaxNow och sedan i 

ImmuView.   
BinaxNow ImmuView 

 
Positiv Negativ Positiv Negativ Ej bedömbart 

S. pneumonaie 12* 25 9 28 0 

L. pneumophila 

serogrupp 1 

1** 25 0 25 1 

* Tre av de positiva prover som utfall negativt i ImmuView analyserades om 

** Analyserades om igen då resultatet i ImmuView blev negativt 

 

 

3.2 S. pneumonaie tillsatt i urin  

Resultatet för S. pneumonaie tillsatt i urin replikat om 3 var att de analyserades i 

BinaxNow och ImmuView samt att resultatet tolkades visuellt för BinaxNow och inte 

bara i avläsaren. För koncentrationen 106 CFU/mL i de tre försöken visades ett positivt 

resultat i BinaxNow, BinaxNow visuellt och i ImmuView. För koncentrationen 105 

CFU/mL visades ett positivt resultat i de tre försöken i BinaxNow. I BinaxNow visuellt 

visades ett positivt resultat i andra och tredje försöket och ett negativt resultat i det 

första försöket. I ImmuView visades ett negativt resultat i de tre försöken. För 

koncentrationen 104 CFU/mL visades ett negativt resultat i första och andra försöket i 

BinaxNow medans i tredje försöket visades ett positivt resultat. I BinaxNow visuellt 
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och ImmuView visades ett negativt resultat i de tre försöken. För koncentrationen 103 

CFU/mL i de tre försöken visades ett negativt resultat i BinaxNow, BinaxNow visuellt 

och i ImmuView (tabell 3).  

 

Tabell 3. Streptococcus pneumoniae tillsatt i urin replikat om 3, där de analyserades i 

BinaxNow, BinaxNow visuellt och ImmuView. Resultaten tolkades som positivt (+) 

och negativt (-).  

 

 

3.3 L. pneumophila serogrupp 1 tillsatt i urin  

Resultatet för duplikat av L. pneumophila serogrupp 1 tillsatt i urin där de analyserades 

i BinaxNow och ImmuView samt att resultatet tolkades visuellt för BinaxNow också 

och inte bara i avläsaren. För koncentrationen 106 CFU/mL i de båda försöken visades 

ett positivt resultat i BinaxNow, BinaxNow visuellt och i ImmuView. För 

koncentrationen 105 CFU/mL visades ett positivt resultat i BinaxNow och BinaxNow 

visuellt för de båda försöken. I ImmuView visades ett negativt resultat i båda försöken. 

För koncentrationen 104 CFU/mL visades ett negativt och ett positivt resultat i 

BinaxNow och negativt resultat för BinaxNow visuellt och ImmuView i båda försöken. 

För koncentrationen 103 CFU/mL i båda försöken visades ett negativt resultat i 

BinaxNow, BinaxNow visuellt och i ImmuView (tabell 4).  

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 

CFU/mL 106 105 104 103 106 105 104 103 106 105 104 103 

BinaxNow + + - - + + - - + + + - 

BinaxNow 

visuellt 

+ - - - + + - - + + - - 

ImmuView + - - - + - - - + - - - 
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Tabell 4. Duplikat av Legionella pneumophila serogrupp 1 tillsatt i urin. Där de 

analyserades i BinaxNow, BinaxNow visuellt och ImmuView. Resultaten tolkades som 

positivt (+) och negativt (-). 

  

 

3.4 L. pneumophila serogrupp 3 tillsatt i urin första försöket 

Resultatet för L. pneumophila serogrupp 3 tillsatt i urin första försöket som 

analyserades med ImmuView. För koncentrationerna 107, 106, 105, 104 och 103 

CFU/mL visade samtliga ett negativt resultat i ImmuView.  

 

3.5 L. pneumophila serogrupp 3 tillsatt i urin andra-, tredje- och fjärde försöket 

Resultatet för L. pneumophila serogrupp 3 tillsatt i urin andra-, tredje- och fjärde 

försöket som analyserades med ImmuView. För koncentrationerna 109 och 108 

CFU/mL i andra försöket var resultatet negativt. För koncentrationen 107 CFU/mL var 

ej utförd. I det tredje försöket visades ett positivt resultat för 109 CFU/mL och negativt 

resultat för 108 och 107 CFU/mL. I det fjärde försöket visades resultatet negativt för 109, 

108 och 107 CFU/mL (tabell 5). 

 

Tabell 5. Legionella pneumophila serogrupp 3 tillsatt i urin andra-, tredje- och fjärde 

försöket som analyserades med ImmuView. Resultaten tolkades som positivt (+) och 

negativt (-). 

 Andra försöket Tredje försöket Fjärde försöket 

CFU/mL 109 108 107 109 108 107 109 108 107 

ImmuView - - Ej 

utförd 

+ - - - - - 

 

 1 2 

CFU/mL 106 105 104 103 106 105 104 103 

BinaxNow + + - - + + + - 

BinaxNow visuellt + + - - + + - - 

ImmuView + - - - + - - - 
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3.6 L. pneumophila serogrupp 6 tillsatt i urin första-, andra- och tredje försöket 

Resultatet för L. pneumophila serogrupp 6 tillsatt i urin första-, andra- och tredje 

försöket som analyserades med ImmuView. För första försöket visades ett positivt 

resultat för koncentrationen 109 CFU/mL och negativt resultat för koncentrationerna 108 

och 107 CFU/mL. För andra försöket visades ett positivt resultat för koncentrationen 109 

CFU/mL och negativt resultat för koncentrationerna 108 och 107 CFU/mL. För tredje 

försöket visades ett positivt resultat för koncentrationen 109 CFU/mL och negativt 

resultat för koncentrationerna 108 och 107 CFU/mL (tabell 6).  

 

Tabell 6. Legionella pneumophila serogrupp 6 tillsatt i urin första-, andra- och tredje 

försöket som analyserades med ImmuView. Resultaten tolkades som positivt (+) och 

negativt (-). 

 Första försöket Andra försöket Tredje försöket 

CFU/mL 109 108 107 109 108 107 109 108 107 

ImmuView + - - + - - + - - 

 

 

3.7 L. longbeachae tillsatt i urin första-, andra- och tredje försöket 

Resultatet för L. longbeachae tillsatt i urin första-, andra- och tredje försöket som 

analyserades med ImmuView. För första- och andra försöket visade resultatet lika för 

alla koncentratiorna. För koncentrationerna 109 och 108 CFU/mL visades ett positivt 

resultat och negativt för 107 CFU/mL.För det tredje försöket visades ett positivt resultat 

för koncentrationen 109 CFU/mL och negativt för koncentrationerna 108 och 107 

CFU/mL (tabell 7).  

 

Tabell 7. Legionella longbeachae tillsatt i urin första-, andra- och tredje försöket som 

analyserades med ImmuView. Resultaten tolkades som positivt (+) och negativt (-). 

 Första försöket Andra försöket Tredje försöket 

CFU/mL 109 108 107 109 108 107 109 108 107 

ImmuView + + - + + - + - - 
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4. DISKUSSION  

Som resultatet visade går det inte att byta ut BinaxNow mot ImmuView, då ImmuView 

inte kunde analysera det som var förväntat.  

 

När man jämför resultaten som blev både för de insamlade proverna och proverna där S. 

pneumonaie och L. pneumophila serogrupp 1 tillsattes i urin, var det generellt fler 

positiva prover med testet BinaxNow (tabell 2, 3 och 4).  

När de insamlade proverna analyserades i BinaxNow var proverna alltid färska medans 

när de analyserades i ImmuView majoriteten av proverna frysta. I de insamlade 

proverna för S. pneumonaie var det var tre flera positiva prover i BinaxNow än i 

ImmuView. Eftersom två av dessa prover var frysta när de analyserades i ImmuView 

analyserades dessa prover om igen i BinaxNow. Proverna utfall positivt igen och då 

borde inte frysningen av prover ha någon större betydelse på resultatet. Enligt båda 

metoderna finns det inga direktiv om att proverna måste analyseras färska eller om det 

går bra att analysera dem frysta, det enda som nämns är att de måste anta 

rumstemperatur innan de analyseras. Detta skedde även för det positiva provet för L. 

pneumophila serogrupp 1 då resultat blev positivt i BinaxNow men negativt i 

ImmuView. Provet analyserades om igen i BinaxNow för att kolla om frysningen 

påverkat provet. Men denna gång blev resultatet negativt i BinaxNow. Antingen har 

frysningen påverkat antigen på något vis eller så var det inte mycket antigen i provet så 

när det analyserades en gång till fanns det inte nog med antigen som kunde binda till 

antikropparna.  

 

För de insamlade proverna i ImmuView för L. pneumophila serogrupp 1 var det ett prov 

som blev ogiltigt då det inte kom fram någon kontrollinje. Testet analyserades om 2 

gånger men resultatet blev detsamma. Därav fattas det ett prov i tabellen för L. 

pneumophila serogrupp 1 (tabell 2).  

Resultatet för de två testerna förväntades dock att vara ganska lika i och med de båda 

testerna har samma analysteknik. Denna analysteknik är en snabb in vitro 

immunkromatografisk analys för detektion av S.pneumoniae och L.pneumophila 

serogrupp 1 (4, 5). Helt lika kan de dock inte vara då testerna kommer från två olika 

leverantörer kan de innehålla olika antikroppar. Som t.ex BinaxNow legionella 
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använder nog inte samma antikroppar som ImmuView L. pneumophila och L. 

longbeachae. Detta eftersom i BinaxNow är det bara L. pneumophila serogrupp 1 som 

kan detekteras men i ImmuView kan flera serogrupper och L. longbeachae detekteras.  

 

Utifrån det resultat som utföll för L. pneumophila serogrupp 3 tillsatt i urin första 

försöket analyserades detta med de koncentrationerna som var tänkt från början. 

Eftersom L. pneumophila serogrupp 1 hade gett positiva resultat i dessa koncentrationer 

var det förväntat att resultaten för L. pneumophila serogrupp 3 också skulle det. Men då 

samtliga resultatet blev negativt ändrades koncentrationerna till det andra-, tredje- och 

fjärde försöket. Dessa koncentrationer var mycket högre men gav ändå en majoritet på 

negativa resultat (tabell 5). 

I andra försöket analyserades inte 107 CFU/mL eftersom analysen av 108 och 109 

CFU/mL resulterade i ett negativt resultat (tabell 5). Om bakterien hade passerat mag- 

och tarmkanalen istället för att ha tillsatts direkt i urinen skulle det vara möjligt att 

antigenen på bakterien hade passat bättre med antikroppen då dess form förmodligen 

förändras. Formförändringen sker exempelvis in vivo hos L. pneumophila när dess 

cellvägg utsöndrar polysackarider ut i urinen. Det kan vara en svaghet i in vitro metoden 

då det kan ge upphov till ett svagt resultat eller att man får ett felaktigt negativt utfall 

(10).  

 

De koncentrationerna som användes för L. pneumophila serogrupp 3 tillsatt i urin  

andra-, tredje- och fjärde försöket användes sedan till L. pneumophila serogrupp 6 och 

L. longbeachae. Detta eftersom majoriteten av proverna för L. pneumophila serogrupp 3 

var negativa och då drog den laborerande slutsatsen att ImmuView inte skulle kunna 

analysera några lägre koncentrationerna för de resterande heller.  

 

Resultatet för L.longbeachae tillsatt i urin förväntades dock innehålla mer positiva 

resultat eftersom ImmuView är det enda av de två testerna som kunde analysera 

L.longbeachae (6). 

 

För alla prover där bakterier var tillsatta i koncentrationen 109 CFU/mL analyserades 

dessa direkt i endast bakterielösningen. Detta gjordes eftersom i majoriteten av alla 
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proverna där koncentrationen 109 CFU/mL analyserades var koncentrationerna 108 och 

107 CFU/mL negativa och den laborerande ville se hur hög koncentration av bakterier 

som krävdes för ett positivt resultat. Denna koncentrationen är dock inte rimlig i och 

med att det aldrig finns så mycket bakterier i urin från en patient. Vilket gör att 

ImmuView visar en dålig känslighet i testet. Men detta kan även ses för både de 

insamlade prover och de prover där bakterierna var tillsatta i urin.   

 

Om detta arbete skulle göras om skulle det ge ett mer rättvist resultat om ImmuView 

hade haft en avläsare så att resultatavläsningen var likvärdig med BinaxNow, då 

avläsaren för ImmuView för tillfället ej är klar att användas i bruk. Det optimala hade 

även varit om ett större antal patientprover fanns då det bara fanns ett positivt prov för 

L. pneumophila serogrupp 1 vilket då inte säger så mycket. Det hade då varit bra om det 

fanns lika många positiva prover som negativa prover för de båda bakterierna då det går 

att dra en bättre slutsats och att man kan jämföra sensitiviteten på ett bättre sätt. Detta 

eftersom det är patientprover som används i vardagligt bruk.   

 

Slutsatsen som går att dra ur detta arbete är att ImmuView inte är lika bra som 

BinaxNow och kan då inte ersätta det nuvarande testet som rutinmetod. Detta eftersom 

testet inte är lika sensitivt och ger falskt negativa provsvar.   
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