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„DIAQUICK“  Cardiac  Combo  Cassette 
Pro simultánní detekci Myoglobinu, CK-MB a  

srdečního troponinu (cTnl) v celé lidské krvi, séru nebo plazmě 
 

REF Cont 

Z08234CE 20 individuálně balených testů, jednorázová pipeta ( 20x Z08233B) 

 Pufr pro 20 testů 

 Příbalový leták 

Z08233CE 5 individuálně balených testů, jednorázová pipeta ( 5x Z08233B) 

 Pufr pro 5 testů 

 Příbalový leták 

Z08233B 1 individuálně balený test, jednorázová pipeta 

 Příbalový leták 

 
Pouze pro in-vitro diagnostické použití 

 

Základní informace 
Metoda  imunochromatografické stanovení, sandwich typ 

Exspirace 24 měsíců od data výroby 

Skladování 2-30°C 

Vzorek  celá krev, sérum nebo plazma 

Výsledek  během 15 minut při pokojové teplotě, neinterpretujte výsledek po více než 20 minutách 

Cut-off  1 ng/ml pro cTnl, 50 ng/nl pro myoglobin a 5 ng/ml pro CK-MB 

 

Použití 
DIAQUICK Cardiac Combo Cassette je rychlé vizuální imunostanovení pro kvalitativní detekci lidského myoglobinu, CK-MB a srdečního 

troponinu 1 v celé krvi, séru nebo plazmě.  Test slouží jako pomůcka při diagnóze infarktu myokardu. 

 

Klinický význam 
Myoglobin (MYO), kreatin-kináza MB (CK-MB) a srdeční troponin 1 (cTn1 nebo Tro) jsou proteiny, které jsou do krevního řečiště 

vyplavovány v případě infarktu myokardu. Myoglobin je protein, který se obvykle nachází v kostním a srdečním svalstvu a má molekulovou 

hmotnost asi 17,8 kDa. Představuje asi 2% všech svalových bílkovin a je odpovědný za přenos kyslíku v rámci svalové hmoty. Jestliže dojde 

k poškození svalové buňky, je myoglobin vzhledem ke své relativně malé velikosti rychle vyplavován do krve. Po infarktu začíná stoupat 

jeho koncentrace v krvi 2-4 hodiny po infarktu, s maximem asi po 9-12 hodinách, na základní hodnotu se vrací po 24-36 hodinách. 

CK-MB je enzym s molekulovou váhou 87 kDa také přítomný v srdečním svalstvu. Kreatin-kináza je dimerická molekula složená ze dvou 

podjednotek M a B, a ty mohou vytvořit tři izoenzymy, CK-MM, CK-BB a CK-MB. Právě izoenzym CK-MB je nejčastějším metabolitem 

tkáně srdečního svalstva. Uvolňování CK-MB do krve se objevuje 3-8 hodin po objevení příznaků. Maxima dosahuje za 9-30 hodin a do 

původních hodnot se vrací za 48-72 hodin. 

Srdeční troponin I je protein srdečního svalstva s molekulovou hmotností 22,5 kDa. Srdeční troponin I je jedna ze tří podjednotek komplexu, 

který zahrnuje Troponin T a Troponin C.   

V případě srdeční příhody začne být srdeční troponin I vyplavován do krve během 4-6 hodin, vzorec vyplavování je obdobný jako u CK-MB, 

ale zatímco se CK-MB vrací na původní hodnoty za 72 hodin, troponin I lze detekovat 6-10 dní, což prodlužuje dobu po kterou je možná 

detekce srdeční příhody. 

 

 Princip metody 
DIAQUICK Cardiac Combo Cassette detekuje myoglobin, CK-MB a Troponin I pomocí vizuální interpretace membránového testu. Markery 

jsou detekovány pomocí specifických protilátek k daným enzymům. Po přidání vzorku se barevně značené protilátky vážou k odpovídajícím 

proteinům (pokud jsou ve vzorku přítomny) Tyto komplexy pak kapilárně migrují a jsou zachyceny další specifickou protilátkou 

imobilizovanou v odpovídající části testovacího okénka. Proto se barevná čárka objeví v příslušném místě testovací zóny, pokud je ve vzorku 

přítomno dostatečné množství odpovídajícího markeru. Barevná čárka nemůže vzniknout, pokud není přítomna dostatečná koncentrace 

příslušného markeru. Z toho plyne, že vznik barevného proužku v testovací zóně příslušného markeru indikuje pozitivní výsledek, zatímco 

nepřítomnost proužku indikuje výsledek negativní. 

Jako kontrola postupu je nutné vytvoření barevného proužku v kontrolní zóně, jeho vznik indikuje použití odpovídajícího množství vzorku a 

správnou nasákavost membrány. 

 

Upozornění 
1. Pouze pro in-vitro diagnostické použití. Nepoužívejte testy po uplynutí doby exspirace. 

2. V laboratoři nejezte, nepijte a nekuřte. 

3. Nepoužívejte test, pokud byl jeho obal poškozen. 
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4. Použité vzorky mohou být infekční. Dodržujte pokyny pro práci s infekčním materiálem.  

5. Při práci používejte ochranný oděv a pomůcky. 

6. Po ukončení práce test zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. 

7. Vlhkost a teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledek testu. 

 

Skladování 
 Testy skladujte při 2-30°C v originálním obalu. Takto je test stabilní po celou dobu použitelnosti uvedenou na obale. Nezmrazujte! 

 Test musí zůstat v uzavřeném originálním obalu až do okamžiku použití. 

 Nezmrazujte! 

 Se všemi komponenty zacházejte tak, abyste zabránili jejich kontaminaci. Nepoužívejte evidentně znečištěné či se sraženinou. 

Biologické znečištění pomůcek při rozplňování, nádobek nebo reagencií vede k nesprávným výsledkům. 

 

Obsah soupravy 
 Testovací kazeta individuálně balená 

 Kapátko 

 Pufr  

 Příbalový leták 

 

Další potřebný materiál 
 Nádoby pro odběr vzorku – doporučujeme použití antikoagulantu jako EDTA, heparin nebo citrátu 

 Lancety – pro odběr krve z prstu 

 Centrifuga – pro přípravu plazmy 

 Stopky 

 Heparinizované kapiláry a kapátka – pro dávkování krve z prstu 

 

Sběr vzorku a jeho skladování 
 DIAQUICK Cardiac Combo Cassette je určen pro testování lidské celé krve, séra nebo plazmy. 

 Při odběru krve ze žíly lze jako antikoagulant použít EDTA, heparin nebo citrát. 

 Aby se zabránilo hemolýze je třeba sérum nebo plazmu neprodleně separovat ne centrifuze. K testování použijte 

pouze čisté nehemolyzované vzorky. 

 Test proveďte bezprostředně po odběru vzorku, nenechávejte vzorky dlouho v laboratorní teplotě. Sérum nebo plazmu 

je možné skladovat při teplotě 2-8°C po dobu 3 dnů. Pro dlouhodobé skladování doporučujeme teplotu pod  -20°C. Celou krev 

ze žíly skladujte maximálně dva dny při teplotě 2-8°C. Vzorky celé krve nezmrazujte! Celá krev z prstu musí být testována 

bezprostředně po odběru. 

 Před testováním vzorky přeneste do laboratorní teploty. Zmražené vzorky musí být před testováním dokonale rozmrazené a 

promíchané. Vzorky opakovaně nezmrazujte! 

 Ikterické, lipemické, hemolyzované, tepelně upravené a kontaminované vzorky mohou vykázat nesprávné výsledky. 

 Je možné, že velmi viskózní vzorky nebo vzorky dlouho skladované nebudou dobře vzlínat membránou. Opakujte test se sérem 

nebo plazmou stejného pacienta pomocí jiné kazety. 

 Jestliže vzorek k testování zasíláte, zabalte jej tak, aby byly při transportu zajištěny podmínky skladování. 

 

Postup stanovení 
Testovací kazeta i vzorek pacienta musí být před vlastním provedením testu vytemperovány na pokojovou teplotu (15-30°C). 

1. Balení s testovací kazetou otevřete těsně před provedením testu a položte na rovný čistý povrch. Označte kazetu identifikací pacienta. 

Abyste zajistili správné provedení, proveďte test během jedné hodiny. 

2. Do jamky pro vzorek (S) kápněte 3 kapky séra nebo plazmy a zapněte stopky   

nebo 

kápněte do jamky pro vzorek (S) 3 kapky celé krve a přidejte 1 kapku pufru a zapněte stopky  

nebo 

do jamky pro vzorek (S) kápněte 3 kapky celé krve z prstu a přidejte 1 kapku pufru a zapněte stopky. 

 

Předejděte vytvoření vzduchových bublin v jamce na vzorek během jeho aplikace. 

3.    Počkejte na vytvoření barevné čárky / čárek. Výsledek je možné odečítat již po 15 minutách. 
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Interpretace výsledků 
 

 

Negativní výsledek 

Barevný proužek je viditelný v kontrolní zóně (C), ale nesmí se objevit žádný proužek v testovací zóně jednotlivých 

markerů. 

Znamená, že testem nebyly indikovány proteiny daných markerů. 

 

Pozitivní výsledek 

Barevný proužek je viditelný v kontrolní zóně (C) a v testovací zóně markerů se objeví jeden, dva nebo tři proužky. 

Vznik proužku v úrovni nápisu identifikujícího marker znamená vzorek pozitivní na příslušný marker. 

Na obrázku jsou znázorněny jen některé kombinace možmosti vzniku proužku. Jakákoli kombinace čárek je 

považována za indikátor možného infarktu myokardu.  

 

Pozn.: Intenzita zbarvení jednotlivých čárek je závislá na koncentraci analytu ve vzorku, proto i velmi světlé čárky 

musí být posuzovány jako pozitivní výsledek. Tento test je však pouze kvalitativní, není schopen určit koncentraci 

analytu ve vzorku. 

 

Neplatný výsledek 

V testovací zóně (T) nebo v kontrolní zóně (C) není zřetelně viditelný barevný proužek. Test by měl být opakován s 

novou testovací kazetou. 

Nejčastějšími důvody neplatného výsledku jsou nedostatečný objem vzorku, nesprávný pracovní postup nebo použití 

testu po uplynutí doby jeho použitelnosti. 

 

Kontrola kvality 
 Interní kontrola je součástí testu k zajištění správného provedení testu a jeho spolehlivosti. Je ověřována vznikem barevného 

proužku v kontrolní zóně. 

 Součástí testu nejsou kontrolní standardy, ale k potvrzení správné laboratorní praxe doporučujeme testování pozitivních a 

negativních kontrol. 

 

Omezení testu 
1. DIAQUICK Cardiac Combo Cassette je určena pouze pro profesionální in-vitro stanovení a může být použita k detekci 

srdečního troponinu I, CK-MB a myoglobinu. Intenzita zbarvení ani z šířka vzniklého pruhu/proužků nemá vliv na 

interpretaci výsledku testu.  

2. DIAQUICK Cardiac Combo Cassette pouze indikuje přítomnost srdečního troponinu I, CK-MB a myoglobinu v krvi, 

séru nebo plazmě a nemůže být jediným kritériem k diagnóze infarktu myokardu. 

3. Protože mají jednotlivé markery různý čas svého uvolňování, pozitivní výsledek u jednoho z nich znamená pozitivní 

výsledek celého testu. 

4. Jestliže je výsledek testu negativní a obtíže přetrvávají, doporučuje použít jinou metodu stanovení. Negativní výsledek 

ještě nevylučuje možnost infarktu myokardu. 

5. Tak jako u ostatních testů, musí být i výsledek tohoto interpretován s ohledem na ostatní klinické údaje. 

6. Některé vzorky obsahující nadměrné množství heterofilních protilátek nebo RF mohou ovlivnit výsledek testu. Výsledek 

testu musí být interpretován s ohledem na ostatní klinické údaje. 
7. Test nerozlišuje mezi myoglobinem kosterním a srdečního svalu. Poranění kosterního svalstva může mít za následek 

zvýšení hladiny myoglobinu a způsobit pozitivní výsledek tohoto testu. 

 

 

Analytické parametry stanovení  
Testováním 274 vzorků paralelně tímto testem a testy se stejnou senzitivitou jiných výrobců byly zjištěny tyto výsledky:  
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Analytická senzitivita 

Minimální detekční limity jsou1,0 ng/ml pro cTnI, 50 ng/ml pro myoglobin a 5 ng/ml pro CK-MB. Vzhledem k varibialitě 

komerčně dostupných standardních materiálů může senzitivita jednotlivých šarží lehce kolísat. 

Analytická specificita 

Nebyla zjištěna kros-reaktivita  s 10000ng/ml kosterního troponinu a 20000 ng/ml myosinu což ukazuje na velmi vysokou 

specificita tohoto testu. Mějte, prosím, na paměti, že tento test nerozlišuje mezi skeletárním a srdečním myoglobinem. 

Interference 

Nebyly zjištěny interference u vzorků s 110µg/ml albuminu, 6 mg/ml bilirubinu, 1 mg/ml hemoglobinu, 100 µg/ml cholesterolu 

a 10 mg/ml triglyceridů. 

 

Literatura 
Viz originál Příbalového letáku. 

 

 
Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání 

 

 
 
                                     
 

 

DIALAB spol. s r.o. 
Nám. Osvoboditelů 1, 153 80 Praha 5 

Tel./Fax:  257 910 255, 257 910 260, 257 910 263 

                      office@dialab.cz, www.dialab.cz 

                                      IČO: 14889200 
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