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IMMUNOQUICK®ToxA/B 
Rychlý test pro detekci toxinu A&B ve stolici 

Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku 

 

POUŽITÍ 
IMMUNOQUICK®ToxA/B je rychlý imunochromatografický 
test pro kvalitativní detekci toxinů A a B ve stolici. Tento 
test je určen pro rychlou diagnostiku onemocnění 
spojených s infekcí Clostridium difficile. Výsledky testu by 
měly být posouzeny v souvislosti s klinickým stavem 
pacienta.  Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku. 
 

ÚVOD 
Clostridium difficile (C. difficile) je součástí normální flóry 
gastrointestinálního traktu. 
Tato anaerobní sporulující bakterie patří mezi oportunní 
infekce, tzn., stává se dominantní při potlačení běžné 
gastrointestinální flóry antibiotickou léčbou. 
Clostridium difficile se stává jedním z nejvážnějších 
nozokomiálních patogenů, který zasahuje převážně 
nemocnice (JIP, pooperační a onkologická oddělení), 
sanatoria a další zdravotnická zařízení. 1-2 Spóry C. difficile 
umožňují šíření tohoto organismu po nemocnici a jsou 
velmi odolné proti všem čistícím prostředků a detergentům, 
včetně těch s obsahem bělidla. 
C. difficile způsobuje průjmy, od lehčích až po těžší formy 
průjmů spojených s antibiotickou léčbou, až po 
pseudomembranózní kolitidu (PC).

3
 PC se projevuje těžkým 

zánětem tlustého střeva, který je život ohrožující, převážně 
pro staré lidi. PC způsobená infekcí C. difficile je asociována 
s toxigenními kmeny. 3 Klinické symptomy PC jsou primárně 
spojené s toxinem A, který je enterotoxinem poškozující 
tkáně. 4-5 C. difficile také produkuje toxin B, který je 
cytotoxin. Kmeny C. difficile produkují oba toxiny, toxin B 
nebo žádný z nich.6 Detekce těchto antigenů ve stolici slouží 
jako spolehlivý indikátor toxigenních kmenů (pouze 
toxigenní kmeny produkují antigeny toxinů). 
Glutamátdehydrogenáza (GDH) je citlivým screeningovým 
markerem pro detekci C. difficile. 
 

PRINCIP TESTU 
IMMUNOQUICK®ToxA/B byl navržen jako rychlá průtoková 
imunoesej pro detekci antigenu toxinu A a toxinu B  
v čerstvých, zmražených a v médiu uložených vzorků lidské 
stolice. 
IMMUNOQUICK®ToxA/B obsahuje protilátky anti-toxin A a 
anti-Toxin B, které jsou navázané v testovací zóně na 
nitrocelulózové membráně, a další protilátky navázané 
v kontrolní zóně. Protilátky anti-toxin A a anti-toxin B jsou 
navázané k červeným latexovým částicím, které jsou 

přichyceny k inertním skelným vláknům v testovacím stripu 
pod nitrocelulózovou membránou. 
Toxin A a toxin B přítomný ve vzorku reaguje navázáním na 
protilátku spojenou s latexem a vytváří komplex. Komplex 
migruje po membráně a v testovací zóně je navázán na 
protilátky a vytváří viditelný růžový/červený proužek. 
Komplex dále vytváří další proužek v kontrolní zóně. 
V kontrolní zóně se musí vždy vytvořit růžový/červený 
proužek, který indukuje to, že byl test proveden správně. 
 

POSKYTOVANÝ MATERIÁL 
Testovací zařízení 
IMMUNOQUICK®ToxA/B diluent 
Pipety 
Návod k použití 
 

POŽADOVANÝ, ALE NEDODÁVANÝ MATERIÁL 
Nádoby pro odběr vzorku 
Zkumavky pro ředění vzorku 
Hodiny nebo stopky 
Kontejner na biologický odpad 
Jednorázové rukavice 
Médium pro transport vzorku 
 

SKLADOVÁNÍ A STABILITA 
Test musí být skladován při teplotě 2 – 30 ° C. 
Nezmrazujte! 
Test by neměl být používán po uplynutí data expirace 
uvedeném na obalu. 
Test skladujte mimo přímé sluneční světlo, vlhko a vysokou 
teplotu. 
 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 Pouze pro in vitro diagnostiku. 

 Pouze pro profesionální použití. 

 Postupujte podle uvedených instrukcí. 

 Nepoužívejte po uplynutí doby expirace. 

 Test je určen pouze na jedno použití. Nepoužívejte 
opakovaně. 

 Nekombinujte součásti kitu z různých šarží. 

 Nekombinujte se součástmi jiných kitů. 

 Při mikrobiální kontaminaci  reagencií test nepoužívejte. 
Mikrobiální kontaminace může negativně ovlivnit 
správnost testu. 



 

 Ošetřete všechny použité materiály a prostory, jako 
potenciálně infekční a zlikvidujte v souladu s místními 
zákony. Vzorky a kapalný odpad by měl být inaktivován 
použitím 1% chlornanu sodného nebo dle místních 
nařízení pro likvidaci infekčního materiálu. 

 Diluent obsahuje <1% azidu sodného v podlimitní 
koncentraci. Nicméně, azid sodný je toxický a reaguje 
výbušně s mědí a olovem, které jsou součástí odpadních 
trubek. Zamezte reakci s mědí a lovem v odpadních 
trubkách velkým průtokem vody při vylévání produktu. 

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

 Se vzorky nakládejte jako s potenciálně biologicky 
nebezpečným materiálem. Při manipulaci se vzorky a 
reagenciemi nejezte, nepijte a nekuřte. Je doporučeno 
používat ochranné pomůcky jako laboratorní plášť, 
ochranné rukavice a ochranné brýle. Dodržujte běžná 
opatření pro manipulaci s mikrobiologickým materiálem 
dle správné laboratorní praxe. Vzorky likvidujte dle 
místních zákonů. Všechny použité materiály a 
komponenty musí být ošetřeny/ inaktivovány dle 
pokynů pro manipulaci s patogenními agens. 

 Neaplikujte vzorek do reakční zóny. 

 Vlhkost a nesprávná teplota mohou nepříznivě ovlivnit 
výsledky. 

 Vzorek před použitím nekoncentrujte. 

 Vzorky stolice v PVA médiu (polyvinyl alkohol) nejsou 
použitelné pro tento test. 

 

ODBĚR VZORKU A SKLADOVÁNÍ  
 Pro test IMMUNOQUICK®ToxA/B mohou být použity 

vzorky odebrané pro rutinní analýzu. Vzorky odeberte 
do čisté, nepropustné plastové nádobky. 

 Čerstvé vzorky bez média by měly být skladovány při 2 - 
8 °C max. po dobu 48 hodin. 
Vzorky, které nebudou testovány v horizontu 48 hodin 
od odběru, skladujte při teplotě -20 °C max. po dobu 2 
měsíců. Zamezte opakovanému zamrazení a 
rozmrazení! 

 Vzorky stolice v Cary Blair transportním médiu by měly 
být skladovány při 2 - 8 °C max. po dobu 1 týdne. 
Vzorky, které nebudou testovány v horizontu 1 týdne od 
odběru, skladujte při teplotě -20 °C max. po dobu 2 
měsíců. Zamezte opakovanému zamrazení a 
rozmrazení! 

 Koncentrované vzorky stolice  nebo vzorky v PVA médiu 
(polyvinyl alkohol) nejsou použitelné pro tento test. 
 

PRACOVNÍ POSTUP 
1. Vzorky, reagencie a testy nechte před použitím 

vytemperovat na laboratorní teplotu 15 – 30 °C. Jemně 
promíchejte. 

2. Příprava vzorku 
Vzorky nechte vytemperovat (viz výše). 
Vzorky důkladně promíchejte. 

3. Vyjměte požadovaný počet testů z obalu a položte na 
čistý rovný povrch. 

4. Označte každý test příslušným číslem vzorku. 
5. Aplikace vzorku 

 
 

Řídké vzorky stolice: 
- Přidejte  550 µl IMMUNOQUICK®ToxA/B diluentu do 

zkumavky. 
- Pomocí přiložené pipety přeneste 1 kapku vzorku do 

zkumavky. Pipetu držte vertikálně. 
Pevné vzorky stolice: 
- Přidejte  750 µl IMMUNOQUICK®ToxA/B diluentu do 

zkumavky. 
- Přeneste malé množství vzorku (přibližně o průměru 

3 mm) do zkumavky. 
Vzorky v Carry Blair nebo C&S transportním médiu: 
- Přidejte  750 µl IMMUNOQUICK®ToxA/B diluentu do 

zkumavky. 
- Přeneste 100 µl vzorku (odpovídá první kalibrační 

rysce na pipetě) do zkumavky. 
6.  Pipetou promíchejte vzorek ve zkumavce. 
7. Přeneste 4 kapky naředěného vzorku do jamky pro 

přidání vzorku na testovací kazetě. Pipetu držte 
vertikálně a opatrně nakapejte vzorek. Zapněte stopky. 

8. Vzorky odečtěte ihned po uplynutí 15 minut. 
Nevyhodnocujte vzorky po odečtení za delší dobu. 

 
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
 

POZITIVNÍ:  
 
Přítomnost 2 růžových/červených proužků 
jakékoliv intenzity v testovací zóně a kontrolní 
zóně. Tento výsledek indikuje reaktivitu vzorku a 
musí být interpretován jako pozitivní. 

 
NEGATIVNÍ: 

 
Přítomnost 1 růžového/červeného proužku 
jakékoliv intenzity kontrolní zóně. Nepřítomnost 
proužku v testovací zóně. Tento výsledek 
indikuje nereaktivitu vzorku a musí být 
interpretován jako negativní. 

 

NEPLATNÝ: 
Nepřítomnost proužku v kontrolní 
zóně. Test nesmí být vyhodnocován. 
V tomto případě není rozhodující, zda 
se v testovací zóně objevil 
růžový/červený proužek. Opakujte 
postup s novým testem.  

 

KONTROLA KVALITY 
Do každého testu IMMUNOQUICK®ToxA/B je integrována 
procedurální kontrola, která poskytuje kontrolu nad tím, 
zda je výsledek platný a test funguje správně. Pokud se 
v kontrolní zóně objeví růžový/červený proužek, znamená 
to, že test funguje správně.  
Kontrolní proužek se musí objevit vždy, bez ohledu na to, 
zda je vzorek reaktivní nebo nereaktivní (viz interpretace 
výsledků). 
 

OMEZENÍ TESTU 
1. Test IMMUNOQUICK®ToxA/B musí být používán dle 

přiložených instrukcí. 
2. Negativní výsledek nemusí nutně vylučovat přítomnost 

toxinů A nebo B C. difficile. Takový výsledek může 



 

znamenat nižší hladinu toxinů než je detekční limit 
tohoto testu. Korelace mezi množstvím toxinu a 
klinickými příznaky nebyla stanovena. 

3. IMMUNOQUICK®ToxA/B detekuje toxin A a toxin B ve 
vzorcích stolice. Tento test nemůže být použit pro 
odvození vztahu mezi intenzitou barevného proužku a 
výskytem nebo vážností klinických příznaků. 

4. Výsledky jsou určené pro stanovení diagnózy. Stejně tak 
jako u všech in vitro diagnostických testů, klinická 
diagnóza by neměla být určena pouze na základě 
jednoho testu, měla být určena v souladu s jejich 
anamnézou, klinickými nálezy a laboratorními testy. 

5. Vyhodnocení výsledků odečtených déle jak za 15 minut  
mohou vést k nesprávnému výsledku. 

6. Správný odběr vzorku a provedení testu jsou klíčovými 
body pro získání optimálního výsledku. 

7. Koncentrované vzorky stolice  a vzorky ve fixativech 
nejsou použitelné pro tento test. 

8. Přítomnost krve ve vzorku v koncentraci vyšší než 10 % 
v/v může vést k falešně pozitivnímu výsledku. Vzorky 
s koncentrací vyšší než 10% v/v nejsou vhodné 
k testování. 

 

CHARAKTERISTIKA TESTU 
Test IMMUNOQUICK®ToxA/B byl hodnocen na 282 vzorcích 
stolice retrospektivně v klinické laboratoři a  v domácích 
podmínkách. 
 
Klinická senzitivita & specificita 
Senzitivita a specificita testu byla srovnávána s komerčně 
dostupným EIA testem retrospektivně, viz tabulka. 
 

IMMUNOQUICK®ToxA/B 
C. difficile Toxin A/B EIA 

+ - 

+ 112 1 

- 15 154 

Senzitivita: 88% (112/127) 95%CI 81 – 93 % 
Specificita: 99% (153/154) 95% CI 96 – 100% 
 
Shoda 
Test IMMUNOQUICK®ToxA/B byl srovnáván s komerčně 
dostupným průtokovým testem na 282 vzorcích stolice 
retrospektivně. Shoda testu IMMUNOQUICK®ToxA/B a 
dalšího komerčně dostupného testu je uvedena 
v procentech, viz tabulka. 
 

IMMUNOQUICK®ToxA/B 
Konkurenční souprava 

+ - 

+ 105 7 

- 12 158 

Celkem 118 162 

Celková shoda: 93,3 % 
 
Očekávané hodnoty 
Analytická senzitivita 
Detekční limit je určen vysoce purifikovanými Clostridium 
difficile toxiny, toxinem A a toxinem B samostatně, jak 
v pufru, tak i ve vzorcích stolice. Vzorky byly sériově ředěny  
a  byly testovány v pěti opakováních pro každé ředění 
pomocí testu IMMUNOQUICK®ToxA/B a byla stanovena 
koncentrace při které je indikován pozitivní výsledek. 
Detekční limit je 1ng/ml pro toxin B a 20ng/ml pro toxin A. 

Výsledek byl konfirmován dvaceti opakováními pro každý 
toxin. 

 
Zkřížená reaktivita 
Nebyla zaznamenána zkřížená reaktivita u pozitivních nebo 
negativních vzorků obsahujících následující organismy: 
Adenovirus serotype 3  Clostridium histolyticum  Enterococcus faecalis  
Adenovirus serotype 5  Clostridium methylpentosum  Escherichia coli  
Adenovirus serotype 7  Clostridium novyi  Giardia lamblia  
Adenovirus serotype 41  Clostridium orbiscindens  Helicobacter pylori  
Adenovirus serotype 40  Clostridium paraputrificum  Klebsiella oxytoca  
Aeromonas hydrophila  Clostridium perfringens  Proteus penneri  
Bacillus cereus  Clostridium sordelli  Pseudomonas aeruginosa  
Bacillus subtilis  Clostridium spiroforme  Serratia liquefaciens  
Bacteroides fragilis  Clostridium sporogene  Shigella flexneri  
Campylobacter coli  Coronavirus OC43  Staphylococcus aureus  
Candida albicans  Coxsackievirus  Staphylococcus epidermidis  
Clostridium bifirmentans  Cryptosporidium parvum  Vibrio cholerae  
Clostridium chauvoei  Echovirus 20  Yersinia bercovieri  
Clostridium haemolyticum  Enterobacter cloacae  

 
Interferující látky 
Analytická specificita tohoto testu byla stanovena na 
vzorcích stolice obsahující potenciálně interferující látky 
v klinicky relevantních koncentracích. Sloučeniny byly 
přidány do negativních nebo pozitivních vzorků v klinicky 
relevantních dávkách. Všechny vzorky, včetně 
nekontaminovaných pozitivních a negativních vzorků byly 
testovány v několika zdvojeních pomocí testu 
IMMUNOQUICK®ToxA/B. 
Byly testovány následující sloučeniny: lidská krev (5% v/v), 
mucin (3.5% w/v), tuk ve stolici (kyselina stearová 5% w/v), 
Pepto-Bismol (Bismuth) (5% v/v), Imodium A-D 
(Loperamide HCl) (5% v/v), Kaopectate (Attapugite) (5% 
v/v), vankomycin (0.25% w/v), metronidazol (0.25%w/v), 
síran barnatý (5%w/v), uhličitan vápenatý (5%w/v). 
Nebyla zaznamenána žádná interference se složkami 
v koncentracích uvedených výše. Interference byla 
zaznamenána s lidskou krví v koncentraci přesahující 10 % 
v/v. Přítomnost krve ve vzorku v koncentraci vyšší než 10 % 
v/v může vést k falešně pozitivnímu výsledku. 
 
Opakovatelnost 
Opakovatelnost byla testována na šesti slepých vzorcích 
(negativních a pozitivních), test byl prováděn dvěma 
pracovníky, dvakrát denně, po dobu pět dní (celkem 60 
opakování). 100 % vzorků testovaných na C. difficile 
vykazovalo stejné výsledky. 
 

POUŽITÉ SYMBOLY 
 
 

Pozor, čtěte návod 
 

Číslo šarže 

 
 

Použití pouze in 
vitro 

 
Výrobce 

 
 

Skladujte při 2-30°C 
 

Pouze na 1 použití 

 
 

Počet testů 
 

Katalogové číslo 

 
 

Datum expirace 
 

Diluent 
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