
STANOVENÍ PANFUNGÁLNÍHO (1→3)- ß -D-GLUKANU V SÉRU  
Fungitell Assay, Cape Cod Inc. 

Shrnutí: 
- citlivý, neinvazivní test pro nespecifickou detekci širokého spektra hub v séru  
- test rozšiřuje, na rozdíl od aspergilového galaktomananu, diagnostiku původců   
  invazivních mykóz o kandidy, Pneumocystis jirovecii, dimorfní a různé vláknité houby 
- test má vysokou negativní predikční hodnotu 

Materiál: srážlivá krev (minimum 4 mL), lze i jiné tekuté materiály (likvor, BAL tekutina) 
Transport: do 2 hodin od odběru 
Uchování: 4°C v lednici (max 48 hod.) 
Dostupnost:  1× týdně každé úterý (při vyšší poptávce 2× týdně, Út a Čt) 

 

Charakteristika: 
 panfungální test k detekci humánně patogenních hub v séru na základě kolorimetrické 

analýzy vycházející z aktivace proteázového zymogenu 

Jaké jsou hlavní cílové skupiny pacientů 

 pacienti v imunosupresi a s imunodeficitem, zejména hematoonkologičtí a transplantovaní 
pacienti, včetně dětí 

 pacienti na intenzivní terapii (JIP, ARO, odd. popálenin) 
 pacienti po rozsáhlých invazivních zákrocích (např. břišní operace) 
 pacienti s centrálním venózním katétrem 
 pacienti s těžkým postižením plic (např. CHOPN, cystická fibróza) 

Jaké klinické formy mykotických infekcí detekuje 

 infekce krevního řečiště a sepse vyvolané kvasinkami 
 fungémie, včetně katétrových, vyvolané kvasinkami (Candida)a vláknitými houbami (např. 

Fusarium, Geotrichum) 
 intersticiální pneumonii vyvolanou Pneumocystis jirovecii 
 invazivní infekce plic vyvolané aspergily a dalšími vláknitými houbami 
 infekce CNS vyvolané kandidami a aspergily, včetně dětí 
 abdominální infekce, včetně peritonitid vyvolané kvasinkami 
 endemické mykózy vyvolané dimorfními houbami 

Jaké houby detekuje 
 test detekuje široké spektrum patogenních hub: 

o kvasinky rodu Candida, Saccharomyces, Trichosporon 
o vláknité houby rodu Aspergillus, dále Fusarium, Scedosporium, Acremonium, 

Paecilomyces a dal. 
o Pneumocystis jirovecii 
o dimorfní houby (Coccidioides, Histoplasma, a dal.) 

Jaké houby nedetekuje 
 do spektra nepatří kryptokoky, mukorovité plísně (Rhizopus, Lichthemia, Mucor a dal.) 
 ne kvasinkové stádium Blastomyces dermatitidis 

 



Jaké materiály se vyšetřují 
 srážlivá krev (minimální množství 4 mL nebo sérum minimum 0,5 mL) 
 lze i jiné tekuté materiály – likvor, BAL tekutina (metoda však pro ně není validovaná) 
 transport optimálně do 2 hodin od odběru 
 pokud nutno uchovávat tak krátkodobě (48 hod) ve 4°C, dlouhodobě (>2 dny) při -20°C 

Jaká je forma a hodnocení výsledků 
 výsledky jsou vyjádřeny v pg/ mL 
 za pozitivní jsou považovány hodnoty >80 pg/ mL 
 za negativní jsou považovány hodnoty <60 pg/ mL 
 zejména hodnoty menší než 200 pg/ mL je nutné vždy interpretovat v kontextu klinických 

projevů, rizikovosti pacienta (např. imunosuprese, rozsáhlý chirurgický výkon) a dalších 
laboratorních nálezů 

 test má vysokou (>90%) negativní predikční hodnotu 

Úskalí metody 

 jde o panfungální test, tj. specificita metody je vztažená obecně k invazivní mykóze 
o spolehlivější výsledky u invazivní kandidózy, pneumocystózy 

 falešně negativní výsledky  
 falešně pozitivní výsledky 
o lze minimalizovat zamezení kontaminace externími glukany 
o zdroje exogenního glukanu: hemodialyzační celulózové membrány a filtry, albumin, iv 

imunoglobuliny, gáza, amoxicilin klavunát, bakteremie, střevní translokace 

Klinická validita 

 stanovení beta-glukanu je součástí EORTC/MSG kritérií diagnózy invazivní mykózy 
 citlivost se pohybuje v rozmezí: 55 až 95%, poolovaná 76,8% 

 specificita se pohybuje v rozmezí: 77 až 96%, poolovaná 85,3-89,4% 
- specificita je obvykle vyšší u hematoonkologických pacientů 
- specificita (obvykle na úkor citlivost) je vyšší při dvou konsekutivně pozitivních výsledcích 
- u aspergilózy je specificita v kombinaci s galaktomananem 98% 

 predikční hodnota (pro prevalenci invazivních mykóz 10%) 
o negativní:  94,6% 
o pozitivní: 83,5% 

 hladiny v likvoru jsou obvykle významně vyšší než v séru u CNS mykotických infekcí 

 hladiny glukanu lépe korelují s úspěšností terapie než u galaktomananu 

 u Pneumocystis pneumonie: 
o citlivost celkově: 91% (78 – 100%) 
o specificita celkově: 75% (46 – 92%) 

o negativní predikční hodnoty vyšší pro HIV než non-HIV pacienty 
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