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„DIAQUICK“  Chlamydia Trachomatis kazeta 
Rychlý test ke kvalitativní detekci chlamydia antigenu v ženském poševním výtěru,  

mužském uretálním výtěru a mužské moči. 

REF Cont 
Z98226CE  20 individuálně balených testů (20x Z98226B) 

 20 extrakčních zkumavek 

 20 kapátek 

 1 plastový stojánek 

     Xi 

 

 Extrakční pufr A, 0,2M NaOH 

                Xi, dráždivý, R36/38 Dráždí oči a pokožku 

                Obsah 7 ml, v lahvičce s kapátkem 

 Extrakční pufr B, 0,2 M HCl 

                Obsah 7 ml, v lahvičce s kapátkem 

 20 odběrových tamponů 

  Příbalový leták 

  

Pouze pro in-vitro diagnostické použití 

 

Použití 
DIAQUICK Chlamydia rapid test (stěr/moč) je rychlý kvalitativní test k detekci Chlamydia trachomatis v ženském cervikálním stěru, 

mužském uretálním stěru a mužské moči. 

 

Klinický význam 
Rod Chlamydia je zastoupen třemi druhy: Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae (1), především lidského patogenu a Chlamydia 

psittaci, hlavně zvířecího patogenu. Chlamydia trachomatis má 15 známých sérotypů. Ty jsou spojovány s urogenitálními infekcemi a 

venerickým lymfogranulomem (LGV). Chlamydia Trachomatis je jedním z nejrozšířenějších původců sexuálně přenosných venerických 

infekcí na světě. Tento organismus také způsobuje konjunktivitidu a pneumonii u dětí (2,4-7).  Infekce chlamydií trachomatis má vysokou 

prevalenci a poměr asymptomatického průběhu s častými vážnými komplikacemi u žen a novorozenců. Nejčastějšími komplikacemi 

chlamydiální infekce u žen je cervititida, uretritida, endometritida, hluboký pánevní zánět (PID), zvýšený výskyt mimoděložního těhotenství 

a neplodnosti. Přenos nemoci z matky na dítě během porodu zapříčiňuje onemocnění konjuktivitidou a pneumonií (8). U mužů se více než ve 

40%  případů projevuje negonokokální uretritida a epididymitida(6). U přibližně 70% žen s endocervikální infekcí a více než 50 % mužů 

s uretrální infekcí se projeví symptomy. Infekce Chlamydií psitacii má za následek respirační onemocnění, která nejsou přenosná z člověka 

na člověka. Chlamydia pneumoniae, poprvé izolovaná v roce 1983, je původcem respiračních onemocnění a pneumonie (2). V minulosti 

byly chlamydiové infekce detekovány pomocí PCR nebo na tkáňových kulturách. Tyto metody jsou vysoce specifické a senzitivní, drahé a 

také zdlouhavé (2-3 dny) a ne vždy přístupné (2,3,7). Přímé testy jako je imunoflorescence (IFA) zase vyžadují speciální vybavení a školený 

personál. 

 

Princip metody 
Chlamydia antigen test je rychlý imunochromatografický test. Během testu se odebere klinický vzorek, který se přenese do zkumavky 

s extrakčním pufrem A. Po 2 minutách se přidá extrakční pufr B. Po extrakci se do odpovídající jamky v testovací kazetě kápnou 3 kapky 

(cca 120 µl) extrahovaného vzorku. V kazetě je membrána potažená antigenem-specifickou monoklonální protilátkou v testovací zóně a kozí 

anti-králičí protilátkou v kontrolní zóně. Během testu antigeny přítomné ve vzorku reagují se zlatem značenou monoklonální protilátkou a 

potom se laterálně pohybují membránou. Jsou-li ve vzorky přítomny antigeny chlamydie, objeví se v testovací zóně barevný proužek 

specifického komplexu protilátka-chlamydie-protilátka-zlato. Jestliže ve vzorku nejsou přítomny antigeny chlamydie, objeví se barevný 

proužek pouze v kontrolní zóně. Z důvodu kontroly funkčnosti testu se barevný proužek v kontrolní zóně objeví, ať jsou ve vzorku přítomny 

antigeny nebo ne. 

 

Skladování a stabilita 
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. 

 

Upozornění 
 Pouze pro in-vitro diagnostické použití.  

 Nepoužívejte testy po uplynutí doby exspirace. 

 Nepoužívejte reagencie z různých šarží. Nezaměňujte víčka jednotlivých reagencií. 

 Nepoužívejte kazety nebo odběrové tampony, pokud byl jejich obal poškozen. 

 Nerozebírejte testovací kazetu. 

 Kazetu použijte pouze jednou. 
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 Použité vzorky mohou být infekční. Dodržujte pokyny pro práci s infekčním materiálem.  

 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. 
 Při práci používejte ochranný oděv a pomůcky. 

 Po ukončení práce test zlikvidujte v souladu s platnými předpisy. 

 Extrakční roztok A obsahuje hydroxid sodný, extrakční roztok B kyselinu chlorovodíkovou. Pokus si těmito roztoky potřísníte kůži 

nebo oči, omyjte tekoucí vodou. 

 Pro odběr vzorku používejte výhradně sterilní dacronové tampony nebo cytologické kartáče (cervikální stěr). 

 U těhotných nepožívejte k odběru cytologické kartáče. 

 Pro každý odběr používejte nový tampon a odběrovou zkumavku. 

 Při práci nejezte, nepijte, nekuřte, používejte ochranný oděv a jednorázové rukavice. 

 Tak jako u všech diagnostických testů, může být definitivní klinická diagnóza stanovena lékařem až na základě všech výsledků 

klinických a laboratorních testů. 

 

Sběr vzorku a jeho skladování 
Pro výsledek testu je nesmírně důležitá kvalita vzorku. Detekce chlamydií vyžaduje precizní zvládnutí techniky odběru tak, 

aby došlo k odběru především buněčného materiálu, nikoli tělních tekutin. 

 

Poševní stěr: 

 Použijte odběrový tampon ze soupravy. 

 Před odběrem odstraňte z poševních stěn přebytečný hlen pomocí jiného tamponu. 

Odběrový tampon zasouvejte do děložního hrdla, dokud nezmizí „vatová“ část. To umožní získat buňky cylindrického 

nebo kubického epitelu, které bývají zásobárnou chlamydií. Otáčejte tamponem v jednom směru 15-20 sekund a 

tampon opatrně vyjměte, abyste zabránili kontaminaci exocervikálními nebo vaginálními buňkami. 

 Alternativně lze endocervikální buňky odebrat cytologickým kartáčem (nemůže být použito u těhotných). Po 

vyčištění exocervixu dakronovým tamponem zaveďte kartáček, počkejte 2-3 sekundy, dvakrát otočte kartáčkem 

dokola a vyjměte bez dotyku s vaginálním povrchem. 

 Pokud bude test proveden bezprostředně, vložte odběrový tampon nebo kartáček do extrakční zkumavky. 

 

Uretrální odběr: 

 K odběru použijte vhodný odběrový tampon (není součástí soupravy). Pacienta upozorněte, že nesmí hodinu před 

odběrem močit. 

 Zaveďte tampon 2-4 cm do močové trubice, otáčejte 3-5 sekund a vyjměte. 

 Pokud bude test proveden bezprostředně, vložte odběrový tampon nebo kartáček do extrakční zkumavky. 

 

 

Uchovávání poševních a uretrálních vzorků: 

 Odběrové tampony nedávejte do transportního media, došlo by ke znehodnocení vzorku. Pokud nebude test prováděn 

bezprostředně po odběru, doporučujeme umístit tampon do suché zkumavky. 

 Tampon lze uchovávat 4 hodiny při pokojové teplotě (15-30°C) nebo 24 chlazené (2-8°C). Vzorky nelze zmrazit. Před 

provedením testu je nutné vzorky vytemperovat na laboratorní teplotu. 
 

Odběr a skladování vzorků moči: 

 Poučte pacienta o odběru 20-40 ml čerstvé moči do sterilní nádoby (není součástí soupravy). První ranní moč je 

nejlepší, protože obsahuje nejvyšší koncentraci chlamydií. 

 Pokud nebude test proveden bezprostředně, vzorek může být uchováván v lednici při teplotě 2-8°C až 24 hodin.  

 

Obsah soupravy 
 20 individuálně balených testů   

 20 extrakčních zkumavek s 20 kapátky 

 1 plastový stojánek 

 Extrakční pufr A, 0,2M NaOH 

                Xi, dráždivý, R36/38 Dráždí oči a pokožku 

                Obsah 7 ml, v lahvičce s kapátkem, detekční kód B010448-01 

 Extrakční pufr B, 0,2 M HCl 

                Obsah 7 ml, v lahvičce s kapátkem, detekční kód B010449-01 

 Příbalový leták 

 Další materiál přidaný v souladu s 93/42/EEC, Sterilní tampony s dakronovou špičkou (CE0482), 20 ks v soupravě 
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Další potřebný materiál 
 Stopky 

 Speciální tampony pro odběr uretrálních vzorků 

 Nádoba na odběr moči, pipeta, centrifuga 

 

Postup stanovení 
I. Extrakce vzorků a kontrol 

1. Příprava endocervikálních a uretrálních vzorků 

 Vložte označenou extrakční zkumavku do stojánku, přidejte 5 kapek extrakčního roztoku A. 

 Ponořte odběrový tampon nebo kartáček a extrahujte 2 minuty při laboratorní teplotě, během extrakce jemně 

promíchávejte točením tamponem a opakovaným tisknutím tamponu proti stěně zkumavky, tak, aby se tekutina 

„vyždímala“ a opět reabsorbovala. 

 Na konci extrakčního času přidejte 5 kapek extrakčního roztoku Ba otáčením tamponem nebo kartáčkem opět 

promíchejte. Nakonec tampon nebo kartáček „vyždímejte“ proti stěně zkumavky a zneškodněte podle pravidel 

pro nakládání s infekčním materiálem. 

 Tento extrakt je možné uchovávat po dobu 60 minut bez vlivu na výsledek testu. 

2. Příprava mužské moči 

 Vzorky moči se musí odstředit tak, aby se získaly všechny pevné částice, které by mohly obsahovat chlamydie. 

Odstředit max 15 ml moči při 10 000 rpm po dobu 10 minut. 

 Opatrně přidat 5 kapek extrakčního pufru B a promíchat. Takto upravený vzorek je možné kápnout do jamky 

testu bez další inkubace. 

II. Provedení testu 

 Věnujte pozornost tomuto příbalovému letáku 

 Před započetím testu vše vytemperujte na laboratorní teplotu. 

 Vyjměte test z obalu a položte na čistý, suchý a rovný povrch. Označte kazetu relevantními údaji. 

 Na extrakční zkumavku nasaďte kapátko 

 Kápněte 3 kapky (asi 120 µl) extrahovaného vzorku do příslušné jamky označené S.  

 Počkejte, dokud se neobjeví růžové proužky. Výsledek testu by se měl objevit během 15 minut po aplikaci vzorku. 

V závislosti na koncentraci chlamydií na odběrovém tamponu se výsledek může objevit už po 1 minutě. Ale pro 

konfirmaci negativního výsledku je potřeba počkat 15 minut. Výsledek by neměl být odečítán po více než 20 

minutách. 

 

Interpretace výsledků 

 

 

Negativní výsledek 

Barevný proužek je viditelný v kontrolní zóně (C), ale nesmí se 

objevit žádný proužek v testovací zóně. 

Znamená, že vzorek neobsahuje antigeny chlamydií nebo že jejich 

koncentrace je pod detekčním limitem. 

 

 Pozitivní výsledek 

Barevný proužek je viditelný v kontrolní zóně (C) a v testovací 

zóně. To znamená, že vzorek obsahuje chlamydia antigen 
 

Neplatný výsledek 

V kontrolní zóně (C) ani v testovací zóně (T) není zřetelně viditelný 

barevný proužek. Test by měl být opakován s novou testovací kazetou. 

Doporučujeme také provést raději provést nový odběr vzorku 

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

negativních kontrol. Doporučujeme provedení těchto kontrol pro každou novou šarži, zvláště ověření citlivosti testu se slabě 

pozitivní kontrolou. 

 

Omezení testu 
Test nerozlišuje mezi Ch. trachomatis, Ch. psitacii a Ch. preumonia. Detekce chlamydií závisí na jejich koncentraci ve vzorku 

a ta je závislá na metodě odběru, věku pacienta, anamnéze, přítomnosti symptomů atd. 

 

 

Analytické parametry stanovení  
 

Analytická senzitivita 

Pro stanovení senzitivity testu byly použity vzorky různých typů chlamydií a byl stanoven detekční limit na 1.105 organismů na 

test. 

Analytická specificita 

Pro ověřování tohoto testu byla použita směs protilátek zahrnující všech 15 seropypů. Také vzorky Chlamydia psitacii a 

Chlamydia pneumoniae byly touto kazetou otestovány jako pozitivní. Kros reaktivita s ostatními organismy byla studována se 

suspenzemi o koncentraci 107 CFU/ml. U následujících mikroorganismů nebyla prokázána krosreaktivita: 

Acinetobacter calcoaceticus  Proteus vulgaris 

Salmonella typhi    Acinetobacter spp. 

Staphylococcus aureus   Candida albicans 

Neisseria catarrhalis   Neisseria gonorrhoea 

Neisseria meningitidis   Neisseria lactamica 

Escherichia coli    Gardnerella vaginalis 

Streptococcus faecalis   Streptococcus faecium 

Pseudomonas aeruginosa   Trichomonas vaginalis 

 

Literatura 
Viz originální Příbalový leták 

 

 
Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání 
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