
IMMUNOQUICK® Clostridium difficile GDH 

Rychlotest pro detekci Clostridium difficile - glutamát dehydrogenázy ze stolice. 

POUŽITÍ 
Clostridium difficile je gram pozitivní anaerobní sporulující tyčinka. 
Ačkoliv většina z izolovaných kmenů není toxigenní, některé z nich produkují důležité toxiny tzv. toxin A a toxin B, které způsobují ve střevech 
místní poškození tkáně.  
Clostridium difficile je nejčastěji identifikovanou příčinou nozokomiálních průjmů u dospělých. Clostridium difficile způsobuje většinu případů 
infekčních průjmů získaných v nemocnicích. Pacienti, kteří užívají antibiotika, mají zvýšené riziko vzniku střevní infekce způsobené těmito 
bakteriemi. Riziko se také zvyšuje s věkem, při oslabení imunitního systému a během pobytu v nemocnici. Některé chemoterapeutické léky 
mohou také způsobovat náchylnost k infekci Clostridium difficile. 
Infekce Clostridium difficile (CDI) jsou rozděleny do dvou skupin podle jejich závažnosti: 1) jednoduché průjmy po antibiotické a 
pseudomembranózní kolitidě (PMC). PMC představují 7-9% z CDI. 2) vodnatý průjem často doprovázený horečkou a bolestí břicha.  
Pseudomembranózní léze jsou viditelné v průběhu endoskopického vyšetření.  
Úmrtnost způsobená infekcí Clostridium difficile se pohybuje od 0,6 do 1,5%, ale dosahuje 35 až 50% po komplikovaných PMC. 
Clostridium difficile produkuje spóry, které jsou velmi odolné a mohou snadno přežívat v životním prostředí. Přenos je přímým kontaktem, 
především přes kontaminované ruce nebo předměty. Lze detekovat přítomnost glutamát dehydrogenázy (GDH) přímo ve stolici. Tyto testy 
obecně dobře korelují s výsledky toxigenních kultur a mají vysokou negativní prediktivní hodnotu, takže mohou být použity jako screeningová 
metoda první instance v kombinaci s detekcí toxinu/ů pouze na GDH pozitivních vzorcích. 

 
PRINCIP TESTU 
Immunoquick C.difficile GDH představuje kvalitativní, laterální průtokovou imunoesej pro detekci GDH antigenu ze stolice. Tento test využívá 
specifické protilátky proti GDH, které jsou adsorbovány na testovací membráně. 
Během testu reaguje GDH ve vzorku stolice s konjugátem se zlatými částicemi. Směs migruje na membráně vzestupně chromatograficky a za 
pomoci vzlínání reaguje s Anti-GDH navázanými na membráně. Přítomnost barevného proužku v reakční zóně (T) indikuje pozitivní výsledek, 
zatímco jeho nepřítomnost znamená negativní výsledek. V testu je zahrnuta i interní kontrola, a to barevný proužek, který se vždy objeví v 
kontrolní reakční zóně (C) indikující to, že byl aplikován dostatečný objem vzorku, a že došlo k dostatečnému zvlhčení membrány. 

 

POSKYTOVANÝ MATERIÁL 
- 25 testovacích kazet balených individuálně 
- 50 jednorázových pipet pro sběr kapalných vzorků 
- 1 ředící pufr 
- 1 pozitivní kontrola 
- návod k použití 
 
POŽADOVANÝ, ALE NEDODÁVANÝ MATERIÁL 
- hodiny nebo časovač 
- zkumavky pro ředění vzorků 
- pipeta 
- vortex 
 
SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
Souprava IMMUNOQUICK® Cl.difficile GDH by měla být skladována při teplotě 2 – 30 °C až do data expirace uvedeném na obalu. Test je 
citlivý na vlhkost a horko. Testovací kazety musí být uloženy v ochranném obalu až do doby provedení testu. Nepoužívejte po uplynutí doby 
expirace uvedené na obalu soupravy a na aluminiových obalech testovacích kazet. Po prvním otevření je roztok stabilní až do data expirace 
uvedeného na lahvičce.  

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
- pouze pro in vitro diagnostiku 
- test provádějte dle přiloženého návodu k použití 
- vlhkost a nesprávná teplota mohou nepříznivě ovlivnit výsledky 
- nepoužívejte po uplynutí doby expirace 
- při manipulaci se vzorky a reagenciemi nejezte, nepijte a nekuřte 
- nepipetujte vzorky a reagencie ústy. Při provádění testu používejte ochranné pracovní prostředky, jako jsou rukavice, ochranné brýle a     
  laboratorní plášť. 
- se vzorky nakládejte jako s potenciálně biologicky nebezpečným materiálem. Dodržujte stanovená bezpečnostní opatření, týkající se  
 mikrobiologických rizik, ve všech prováděných postupech a řiďte se standardními postupy pro správnou likvidaci vzorku a kontamin. prostředků. 
- zabraňte možnému potřísnění a vzniku aerosolu 
- test je určen pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně. 
- nepoužívejte nebo nemíchejte reagencie s různých souprav a šarží 
- uzavřete lahvičky po každém použití 
- nepoužívejte zařízení, pokud je fóliový obal otevřen nebo poškozen 
- prosím, informujte pacienta, jak sbírat vzorek stolice 
 
ODBĚR VZORKU A JEHO SKLADOVÁNÍ 
Testování by mělo být provedeno ihned po odebrání vzorku. Vzorky mohou být skladovány při teplotě 2-8 °C během 24-48h nebo 1 měsíc při  
-20 ° C. Pro delší dobu skladování, musí být vzorky uchovány při -80 ° C. Před provedením testu nechte vzorek vytemperovat na laboratorní 
teplotu. Zamrazené vzorky musí být před provedením testu dokonale rozmrazeny a promíchány. Rozmrazené vzorky znovu nezmrazujte.  
V případě nutnosti transportu vzorku se řidte regulačními pravidly týkajícími se transportu vzorku lidského původu. 



PRACOVNÍ POSTUP 
Vzorky a testovací souprava by měly být před provedením testu minimálne 15 – 30 minut uchovány při laboratorní teplotě. 
Vyjměte testovací kazetu z jejího obalu a umístěte ji na čistý a rovný povrch.  
1) Pipetujte 1 ml ředícího roztoku do zkumavky  
2) Jednorázovou pipetou přidejte 100 ml tekuté stolice (odpovídá 1. kalibračnímu bodu na pipetě)  
Poznámka: V případě pevné stolice, odeberte plastovým tamponem 100 mg (odpovídá kulové hmotě s průměrem cca 4mm). 
3) Důkladně promíchejte za použití vortexové třepačky.  
4) Do jamky pro vzorek pipetujte 100 ul vzorku.  
5) Za 15. min. odečtěte výsledek testu 
 
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
Pro správné čtení je zapotřebí:  
-Minimální zrakové ostrosti  
-Správné osvětlení 
 
POZITIVNÍ:  Přítomnost 2 barevných proužků v zónách T a C v prostoru membrány, určeném pro vyhodnocování výsledků. 

NEGATIVNÍ:  Přítomnost barevného proužku pouze v zóně C. Absence barevného proužku v zóně T.   

NEPLATNÉ:    Absence barevného proužku v zóně C. Pokud se po provedení testu neobjeví žádný kontrolní proužek v prostoru membrány, 
určeném pro vyhodnocování výsledku, je výsledek považován za neplatný. Důvodem může být nedostatečné dodržení instrukcí pro správné 
provedení testu nebo zhoršená kvalita testovací membrány. V tomto případě je doporučeno provést opakované vyšetření vzorku za využití nové 
testovací membrány. Nedostatečný objem vzorku nebo špatný postup, jsou dvě nejčastější příčiny neplatných výsledků. Zkouška se musí provézt 
znovu s novým testem. 

 

 
 
DOPLŇUJÍCÍ POSTUP KONTROLY JAKOSTI 
Správná laboratorní praxe doporučuje použít pozitivní a negativní kontroly pro kontrolu správného provedení testování. 
Kontrolní proužek se používá jako interní kontrola a indikuje, že byl test proveden správně: bylo použito dostatečné množství supernatantu a 
dodržen správný pracovní postup. Hnědá barva pozadí podél membrány, která se může objevit, nemá žádný vliv na čtení výsledků. 
 
OMEZENÍ TESTU 
-Metoda je založena na zjištění přítomnosti bílkoviny GDH Clostridium difficile ve stolici. Test by neměl být používán pouze jako jediný pro 
detekci onemocnění souvisejícími s C. difficile. Diagnóza by měla být určena na základě výsledků testů pacientů v souladu s jejich klinickou 
historii a v souladu s výsledky dalších laboratorních testů. 
-GDH je charakteristický enzym C difficile, ovšem test nerozlišuje mezi toxikogenními a netoxigenními bakteriemi. Jsou nezbytné další testy pro 
potvrzení přítomnosti toxinu C difficile. 
 
CHARAKTERISTIKA TESTU 
Klinická studie 
Klinické hodnocení bylo provedeno v laboratoři Clostridium difficile spojené s národním referenčním centrem anaerobních bakterií a botulismu - 
v nemocnici St Antoine (Catherine Eckert, Christine Rambaud, Valérie LALANDE, Frédéric BARBUT) pomocí průjmové stolice od pacientů 
starších 2 let, podezřelých z nákazy C.difficile. 

 
 
Detekční limit 
Studie prokazuje detekční limit o hodnotě 1,58 ng / ml s rekombinantním proteinem v ředícím roztoku, což odpovídá detekci 17 ng / mg vzorku 
stolice.  
 
 
 



Interference 
Možná zkřížená reaktivita byla hodnocena po přidání krve (20%), Loperamidu (4%), přípravku SMECTA ® (5%). Nebyla zjištěna žádná 
interference. 
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Použité symboly 

 Pozor, čtěte návod 
  
 

 Testy v soupravě 

  

 Výrobce 

 Použití pouze in vitro  Datum expirace  Pouze na 1 použití 

 Skladujte mezi 2-30°C  Číslo šarže  Katalogové číslo 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 


