
IMMUNOQUICK® Campylobacter 
Rychlý test pro detekci antigenu Campylobacter ve stolici 

 

POUŽITÍ 
IMMUNOQUICK® Campylobacter Test je rychlý imuno-
chromatografický test pro in vitro detekci antigenu 
kampylobakterů ve stolici. 
 

ÚVOD 
Některé druhy Campylobacter, především Campylobacter 
jejuni  a Campylobacter coli jsou hlavní příčinou lidských 
bakteriálních enteritid. V současné době je detekce 
kampylobakterů ze stolice v podstatě založena na kultivaci 
se selektivním nebo neselektivním médiem s filtrací.  
Člověk je převážně infikován požitím kontaminované, 
nedostatečně tepelně upravené potravy, např. masem, 
hlavně drůbežím, korýši a nepasterovaným mlékem. 
V roce 2010 bylo zaznamenáno 212 064 případů infekcí 
Campylobacter, což je nárůst případů o 7 % ve srovnání 
s rokem 2009 a předchozími lety. Campylobacter, který u 
lidí způsobuje průjmy a horečku, je nejčastěji nalézán 
v syrovém drůbežím mase. 
Campylobacter je tenká spirálně zakřivená tyčkovitá 
bakterie. Rod Campylobacter zahrnuje 17 druhů a 6 
poddruhů, přičemž nejčastějšími původci lidských průjmů 
jsou druhy Campylobacter jejuni (poddruh jejuni) a 
Campylobacter coli. Ostatní druhy jako např. C. lari a           
C. upsaliensis jsou také zaznamenávány u pacientů trpících 
průjmovým onemocněním, nejsou však tak častými jako          
C. jejuni a C. coli. Většina druhů kampylobakterů preferuje 
pro růst mikroaerobní prostředí (obsahující 3 – 10 % 
kyslíku). Některé druhy upřednostňují anaerobní prostředí 
(bez kyslíku nebo jen s minimálním obsahem kyslíku), 
ačkoliv můžou růst i v mikroaerobním prostředí. 
Po inkubační době trvající zpravidla 2 – 5 dní (může být i 
v rozsahu 1 – 10 dní) se objevují symptomy jako různé 
bolesti břicha, vodnatý a/ nebo krvavý průjem a horečka. 
Obvykle příznaky vymizí během několika dní a onemocnění 
samo ustoupí, ale v některých případech obtíže přetrvávají 
a je nutná hospitalizace. 
Infekce Campylobacter může být asociována s dalšími 
obtížemi jako např. zánět kloubů (postihujících 5 – 10 % 
případů), a vzácně i s Guillain-Barré syndromem (dočasná, 
nebo méně častěji celková paralýza). 
 

PRINCIP TESTU 
Souprava IMMUNOQUICK® Campylobacter představuje 
kvalitativní, laterální průtokovou imunoesej pro detekci 
antigenu Campylobacter ze vzorků lidské stolice. Test 
využívá specifických monoklonálních protilátek potažených 
na testovací membráně. Během testu vzorek stolice reaguje 
s konjugátem. Směs migruje na membráně vzestupně za 
pomoci vzlínání a reaguje s protilátkami na membráně a 
vytvoří barevný proužek v případě pozitivity. Přítomnost 
barevného proužku indikuje pozitivní výsledek na 
Campylobacter. Nepřítomnost barevného proužku indikuje 
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 
Jednotlivě balené testy 
Zkumavky s obsahem extrakčního pufru a tyčkou pro odběr 
vzorku 
Pipety 
Návod k použití 
 

POŽADOVANÝ, ALE NEDODÁVANÝ MATERIÁL 
Automatická mikropipeta 
Hodiny nebo stopky 
 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
IMMUNOQUICK® Campylobacter Test by měl být skladován 
při stabilní teplotě v rozsahu 2 – 30 °C až do data expirace 
uvedeném na obalu. Test je citlivý na změny vlhkosti a 
teploty. Testovací kazety musí být uloženy v původním 
ochranném obalu až do doby provedení testu. 
NEZMRAZUJTE. Nepoužívejte, pokud je evidentní 
mikrobiální kontaminace. Biologická kontaminace 
dávkovacího zařízení, nádobek nebo reagencií může 
způsobit nesprávné výsledky. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 Pouze pro in vitro diagnostiku 

 Vzorky, reagencie a testy nechte před použitím 
vytemperovat na laboratorní teplotu. 

 Nepoužívejte po uplynutí doby expirace. 

 Nepoužívejte jiný materiál než vzorky stolice. 

 Nezmrazujte žádné součásti kitu, pokud se tak stane, 
test nepoužívejte. 

 Postupujte podle uvedených instrukcí. 

 Test vyjměte z obalu až neprodleně před provedením 
testu, kvůli citlivosti ke změnám vlhkosti a zachování 
senzitivity. 

 Vlhkost a nesprávná teplota mohou nepříznivě ovlivnit 
výsledky. 

 Zabraňte možnému potřísnění a vzniku aerosolu. 

 Test je určen pouze na jedno použití. Nepoužívejte 
opakovaně. 

 Zamezte kontaminaci vzorku použitím nové extrakční 
zkumavky a pipety pro každý vzorek. 

 

SKLADOVÁNÍ A ODBĚR VZORKU 
 Se vzorky manipulujte jako s potenciálně biologicky 

nebezpečným materiálem. Při manipulaci se vzorky a 
reagenciemi nejezte, nepijte a nekuřte. 

 Noste ochranné oděvy, jako jsou laboratorní plášť, 
ochranné rukavice a ochranné brýle. Postupujte dle 
správné laboratorní praxe a dodržujte opatření proti 
mikrobiologickým rizikům během všech fází testu. Po 
skončení testu zlikvidujte vzorky a všechny 
kontaminované součásti dle předpisů. 

 Vzorek stolice nařeďte až těsně před použitím, 
extrakční roztok nemůže být uchováván ve formě 
suspenze (po neředění ihned zpracujte). 

 Vzorek stolice by měl být zpracován co nejdříve po 
odběru. Pro delší skladování vzorek zamrazte a 
uchovejte při teplotě nižší než -20 °C. 
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pozitivní 

neplatný 

 



 Vzorky nechte před použitím vytemperovat při 
laboratorní teplotě. Zmrazené vzorky nechte důkladně 
rozmrazit při laboratorní teplotě a před použitím 
promíchejte. 

 V případě přepravy vzorků je třeba dodržovat 
regulační pravidla pro přepravu vzorků majících lidský 
původ. 

 
 

PRACOVNÍ POSTUP 
 Vzorky a testovací souprava musí být před 

provedením testu vytemperovány při laboratorní 
teplotě 15 – 30 °C. 

 Zkumavku s extrakčním pufrem držte vertikálně a 
otevřete ji. 

 Tyčinku vložte nejméně do 3 různých míst vzorku 
stolice. Poznámka: V případě řídké stolice, odeberte 
100 µl řídké stolice pomocí přiložené pipety (množství 
vzorku odpovídá první rysce na pipetě). 

 Vložte tyčinku se vzorkem do zkumavky s extrakčním 
pufrem. 

 Držte zkumavku vertikálně a jemným stiskem 
nakapejte 3 kapky naředěného vzorku do jamky pro 
přidání vzorku na testovací kazetce. Zamezte vzniku 
vzduchových bublin v jamce a vniknutí naředěného 
vzorku do oválného okna pro výsledky. 

 Zapněte stopky. Naředěný vzorek začne vzlínat po 
membráně, což můžete pozorovat jako postupující 
zabarvenou plochu. 

 Výsledek odečtěte po 30 minutách. U silně pozitivních 
vzorků může být výsledek viditelný dříve. 

 
 
 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
 
Pozitivní:  
Přítomnost 2 barevných proužků. 
 

Negativní:  
Přítomnost pouze kontrolního 
proužku v horní části okna pro 
výsledky.  
 
 

Neplatný:  
Nepřítomnost kontrolního proužku 
bez ohledu na přítomnost/ 
nepřítomnost proužku pro pozitivní 
výsledek. 
 

KONTROLA KVALITY 
Do testu je integrována interní kontrola (kontrolní proužek 
(C)), která umožňuje kontrolu nad tím, zda bylo použito 
dostatečné množství vzorku, a že byl dodržen správný 
pracovní postup.  
 

OMEZENÍ TESTU 
 Souprava IMMUNOQUICK® Campylobacter je určena 

pouze pro in vitro kvalitativní detekci antigenu 
Campylobacter. 

 Souprava IMMUNOQUICK® Campylobacter indikuje 
přítomnost antigenu Campylobacter ve vzorku a 
neměla by sloužit jako jediné vodítko pro určení 
diagnózy. 

 Diagnóza by měla být určena na základě výsledků více 
laboratorních metod současně s klinickým obrazem a 
anamnézou pacienta. Tyto údaje musí být poskytnuty 
ošetřujícímu lékaři. 

 Jestliže jsou výsledky testu negativní a klinické 
příznaky přetrvávají, doporučuje se další testování za 
pomoci jiných klinických metod. Negativní výsledek 
nevylučuje možnost infekce. 

 

CHARAKTERISTIKA TESTU 
Specifita – senzitivita 
Souprava IMMUNOQUICK® Campylobacter byla srovnávána 
nezávislou laboratoří ve Velké Británii. Bylo testováno 43 
typizovaných vzorků. 
V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky této studie: 
Senzitivita: 98 % 
Specificita: 100 % 

 
 
SYMBOLY 

 
Čtěte příbalový leták 

Pouze pro in vitro diagnostiku 

Skladujte při  2 -30 °C 

Počet testů v balení 

Expirace 

  Šarže 

  Výrobce 

  Pouze pro jedno použití 

  Katalogové číslo 

  Extrakční pufr 

 
 
Verze 01 EN 11/2014. 

Odečtěte výsledek 

po 30 minutách. 

Přidejte 3 kapky 

naředěného vzorku. 

negativní pozitivní 

neplatný 


