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Chlamydia Rapid Test pre vzorky z vaginálneho steru s činidlami 
v fľaštičkách  
 
Použitie  
Chlamydia Rapid Test je rýchly imunochromatografický test pre kvalitatívnu detekciu antigénu 
chlamýdií in vitro vo vzorkách získaných sterom z ženskej pošvy. Chlamydia Rapid Test je 
určený ako pomocný prostriedok pri diagnostike chlamýdiových infekcií. Vzhľadom k tomu, že 
väčšina prípadov chlamýdiových infekcií prebieha bezpríznakovo, možno test použiť aj na 
skríning u sexuálne aktívnych žien v situáciách, keď je dávaná prednosť rýchlemu výsledku z 
vaginálnych sterov získaných samotnou pacientkou.  

 
Súhrn a vysvetlenie  

Genitálne infekcie spôsobené patogénom Chlamydia trachomatis patrí medzi najčastejšie 
sexuálne prenosné bakteriálne infekcie. V Spojených štátoch sa odhaduje každoročne vznik 4 
miliónov nových prípadov av západnej Európe 5 miliónov nových případů.1 V roku 1999 uviedla 
WHO, že najväčší počet nových chlamýdiových infekcií sa objavuje v južnej a juhovýchodnej 
Ázii, nasleduje subsaharská Afrika, latinská Amerika a Karibik, s najvyšším výskytom nových 
prípadov v subsaharskej Afrike. Následky tejto infekcie môžu byť závažné, vrátane zápalu malej 
panvy, neplodnosti a ektopického tehotenstvo u žien rovnako ako možnosti dlhodobej morbidity.  

Chlamýdiovej infekcie sú významný problém pre programy kontroly verejného zdravia, pretože 
50% až 90% infikovaných mužov je bez príznakov, u infikovaných žien je bez príznakov 70-75%, 
až vyše 80%.2-4 Preto nie je vhodné používať pri diagnostike chlamýdiovej infekcie prítomnosť 
príznakov a je nutné používať vhodný diagnostický program na detekciu a liečbu tejto infekce.5 
Scholes et al, 1996 6 preukázal, že skríning asymptomatické infekcie u žien vedie k zníženiu 
výskytu zápalov malej panvy (pelvic inflammatory disease - PID) o 56%. 3-4 Vzhľadom k tomu, že 
väčšina hlásených infekcií sa vyskytuje vo vekovej skupine 15-24 rokov,2-4 jedná sa o ohrozenú 
populáciu, na ktorú treba zamerať diagnostické úsilie. Odporúča sa, aby pohlavne aktívne 
dospievajúce ženy aj ženy vo veku 20-25 rokov a ďalšie ženy s rizikovými faktormi, ako 
napríklad ženy, ktoré požiadali o umelé prerušenie tehotenstva, majú nového sexuálneho 
partnera alebo mali v predchádzajúcom roku najmenej dva rôzne partnermi, podstúpili 
skríningové vyšetrenie najmenej raz ročne, a to aj za neprítomnosti akýchkoľvek příznaků.7 Pre 
účinné zavedenie týchto skríningových programov je nutné použiť vhodné diagnostické testy. 
Navyše použitie neinvazívnych typov vzoriek, ako sú vaginálne stery, hrá dôležitú úlohu v 
programe skríningu chlamýdií. Týmto typom vzoriek sa dáva prednosť pred invazívnym 
endocervikálním sterom, pretože prekonávajú niektoré z bariér spojených s liečbou pohlavne 
prenosných nemocí.8-11 Použitie vaginálneho steru ako vzorky by mal byť pre ženy prijateľnejšie. 
Porovnávacia štúdia vykonaná u infikovaných osôb využívajúce amplifikáciu nukleovej kyseliny 
(NAAT, nucleid acid amplification test) ako testovaciu metódu preukázali vhodnosť vaginálnych 
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sterov pre diagnostiku Chlamydia trachomatis.12 U iných súčasných rýchlych testov sa CE 
značkou a registráciou FDA sú odobraté vzorky pre vyšetrenie u žien obmedzené na invazívne 
endocervikálne stery. Väčšina NAAT môže používať ako vzorku na vyšetrenie moč u žien a iba 
niekoľko NAAT môžu používať buď vaginálnu ster, alebo moč.  
Chlamydia Rapid Test (CRT) používa patentovanú technológiu Signal Amplification System 
Technology k detekcii chlamydiového lipopolysacharidového (LPS) antigénu. CRT používa 
neinvazívne stery z pošvy, ktoré si ženy vykonávajú samy. Jedná sa o rýchly detekčnej test, 
ktorý nevyžaduje žiadny špeciálny nástroj a poskytuje rýchly výsledok počas vstupnej návštevy 
pacientky.  

 
Princíp testu  

Test Chlamydia Rapid Test zahŕňa dva hlavné kroky: "prípravu vzorky" a "testovanie vzorky". 
Príprava vzorky zahŕňa extrakciu chlamydiového LPS antigénu zo vzorky postupným pridaním 
extrakčného roztoku (Extraction Solution, fľaštička 1), pufrovacího roztoku (Buffer Solution, 
fľaštička 2) a sledkom roztoku (Enhancer Solution, fľaštička 3) do vzorkovej skúmavky (Sample 
Prep Tube), ktorá obsahuje tampón. Testovanie vzorky zahŕňa pridanie piatich kvapiek 
extrahovanej vzorky zo vzorkovej skúmavky do skúmavky s konjugátom (Conjugate Tube), ktorá 
obsahuje dve guľôčky činidlá. Potom sa do skúmavky s konjugátom vloží testovací prúžok (Test 
Strip) a reakcie nechá sa prebiehať aspoň 25 minút.  

Extrahovaný vzorka vzlína kapilárnym pôsobením testovacím prúžkom. Ak je vo vzorke prítomný 
chlamýdiový antigén, vytvára sa komplex chlamydiového antigénu a farebne značené protilátky 
proti chlamydiovému LPS antigénu (prítomná v roztoku) a dochádza k ich imobilizácii v oblasti 
výsledkovej línie (Result Line). Svetlo až tmavo purpurová výsledková línia naznačuje 
prítomnosť chlamydiového antigénu vo vzorke, kým neprítomnosť farebné línie ukazuje, že 
chlamýdie neboli detekované. Testovací prúžok obsahuje internú kontrolu, ktorá overí stabilitu a 
funkčnosť činidiel. V prípade normálneho vzlínanie činidiel testovacím prúžkom sa na úrovni 
kontrolnej línie (Control Line) objaví svetlo až tmavo purpurová línie.  

Chlamydia Rapid Test je manuálne uskutočňovaný kvalitatívne imunochromatografický test, 
ktorý možno odčítať približne za 30 minút. Nevyžaduje žiadne špeciálne zariadenia.  
 
 
Dodávaná činidlá a materiál  

Každá súprava Chlamydia Rapid Test obsahuje dostatočné množstvo činidiel a materiálu na 
vykonanie 20 testov.  

• Fľaša 1 (1100B) 8 ml v jednej liekovke   
  Obsahuje 0.8% hydroxid sodný 

Obsahuje <0,1% azidu sodného.  
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• Fľaša 2 (1100C) 6 ml v jednej liekovke  
            Obsahuje <0,1% azidu sodného. 

• Fľaša 3 (1100D) 2 ml v jednej liekovke  
 Obsahuje 6% peroxid vodíka 
 Obsahuje <0,1% azidu sodného 
• Vzorková skúmavka (Sample Prep Tube, 1200H), 20 ks  
• Testovací prúžok a skúmavka s konjugátom (Test Strip & Conjugate Tube, 1200A & E), 20 ks  
• Pozitívna kontrola (Positive Control, 1200g), 1 ml v jednej liekovke  
Obsahuje inaktivovaný kmeň Chlamydia trachomatis a <0,1% azidu sodného  
• Negatívna kontrola (Negative Control, 1200F), 1 ml v jednej liekovke  
Obsahuje <0,1% azidu sodného  
 
Potrebný materiál alebo vybavenie, ktoré nie sú súčasťou súpravy 

• Jednorazové rukavice  
• Pipety pre aplikáciu 0,1 ml, 0,3 ml, 0,4 ml  
• Kontajner pre biologicky nebezpečný odpad  
 
Potrebné príslušenstvo, ktoré sa dodáva samostatne mimo súpravu 	

• Polyuretánové tampóny (sterilné aplikátory s polyuretánovou penou na hrote),  
25-1506 IPF TT MC 20, 20 ks  

 
Materiál, ktorý je súčasťou súpravy  

• Stojanček na skúmavky, 2 ks  
 
Upozornenie  

• Určené len na diagnostiku in vitro.  
• So všetkými vzorkami a pozitívnou kontrolou zaobchádzajte, ako keby mohli preniesť infekčné 
agens.  
• Pri manipulácii s chemickými činidlami postupujte podľa štandardných postupov.  
• Používajte jednorazové rukavice.  
• Obsah liekoviek 1 a 3 môže pri kontakte s pokožkou spôsobiť podráždenie. Po kontakte s 
pokožkou okamžite opláchnite zasiahnuté miesto veľkým množstvom vody.  
• Nemiešajte súčasti súpravy z rôznych šarží.  
• Nezamieňajte žiadne viečka u liekoviek s činidlami.  
• Likvidujte všetok biologicky nebezpečný odpad, ako sú tampóny, testovacie prúžky, vzorková 
skúmavka a skúmavka s konjugátom podľa miestnych predpisov.  
• Pri manipulácii so vzorkami alebo pri vykonávaní testov nefajčite, nejedzte ani nepite.  
• Niektoré súčasti súpravy obsahujú azid sodný, ktorý podľa dostupných informácií môže 
vytvárať vo vodovodnom potrubí azidy olova alebo medi, ktoré pri náraze môžu explodovať, 
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napríklad pri údere kladivom. Po zlikvidovaní roztokov obsahujúcich azid sodný dôkladne 
prepláchnite odpadové potrubie vodou.  
 
 
Skladovanie a stabilita súpravy  

• Súpravu skladujte v chladničke alebo pri izbovej teplote (2 až 30 ° C).  
• Uistite sa, že počas skladovania sú všetky fľaštičky s činidlami bezpečne uzavreté. Po otvorení 
sú činidlá v fľaštičkách stabilné po dobu 6 mesiacov pri teplote 2 až 30 ° C.  
• Ponechajte testovací prúžok a skúmavku s konjugátom (Test Strip & Conjugate Tube, 1200A & 
E) v uzavretom sáčku až do použitia.  
• Nepoužívajte súpravu po uplynutí času použiteľnosti vytlačenej na vonkajšom obale.  
 

 

 

Upozornenie (Pozrite si kartu bezpečnostných údajov pre ďalšie Podrobnosti) 
 
Údaje o nebezpečnosti 

H315: Dráždi kožu 

H319: Spôsobuje  vážne  podráždenie  očí 

 

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie 

P264: Po manipulácii  starostlivo  umyte ruky 

P280: Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky 

 

Preventívne reakciu 

P302+P352: PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla 

P332+P313: Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť 

P362:  Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte 

P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak 
používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní 

P337+P313: Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť 
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Odber vzorky  

Pre odber vzorky u žien existujú dva možné 
postupy:  
 
A. Odber vzorky vaginálneho steru pacientkou  

Ženské pacientky je potrebné poučiť, aby 
postupovali nasledovne: 

1. Porušte ochrannú nálepku a vyberte  
sterov tampón z plastového obalu.  

2. Tampón držte spôsobom zobrazeným v 
návode.  

3. Vložte sterov tampón z polovice do pošvy. 
Pritlačte tampón ku stene pošvy a 10-krát 
ním otočte.  

4. Vložte tampón späť do plastového obalu.  
 

B. Klinika odoberaný vaginálny ster  

Klinický pracovník odoberá vaginálny ster 
rovnakým postupom, aký je opísaný pre odber 
pacientkou. (Poznámka pre klinického pracovníka: 
Pred vykonaním vaginálneho steru nepoužívajte 
lubrikanty alebo vaginálne krémy). 

Spracovanie, transport a skladovanie vzorky  

1. Sterov tampón označte identifikačným číslom 
pacientky a dátumom odberu.  

2. Odporúča sa okamžité vyšetrenie vzorky, v 
ostatných prípadoch možno skladovať až 7 dní pri 
teplote 2 až 8° C.  

3. Vzorky je možné transportovať do miesta 
vykonania testu pri izbovej teplote (15 až 30° C), 
ak transport netrvá dlhšie než 24 hodín.  

   4. Sterov tampón nevkladajte do transportnej  
pôdy.  
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Postup testu  

POZNÁMKY  
• Pred vykonaním testu si starostlivo PREČÍTAJTE pokyny.  
• V prípade potreby nechajte pred vykonaním testu vzorky temperovať na izbovú teplotu 
(15 až 30° C).  
• Všetky kroky testu vykonávajte bez omeškania.  
• Prílišné omeškania medzi jednotlivými krokmi môže viesť k nesprávnym výsledkom.  
• Pripravujte a testujte vždy iba jedna vzorka.  
 
 
Príprava vzorky  

A. Príprava testu  

 
1. Navlečte si rukavice.  

2. Pred začatím prípravy vzorky vyberte skúmavku s konjugátom (Conjugate Tube) z plastového 
vrecka a vložte ju do stojánku (otvor B). Skontrolujte, či na dne skúmavky s konjugátom sú dve 
guľôčky s činidlami (biela a červeno-ružová). Poklepaním na skúmavku zaistite, aby guľôčky boli 
na dne skúmavky.  

3. Vyberte testovací prúžok (Test Strip) z plastového vrecka a držte ho iba v oblasti vyznačenej 
"smajlíkom". Označte prúžok v oblasti pod "smajlíkom" identifikačné číslo pacientky.  

4. Vložte vzorkovú skúmavku (Sample Prep Tube) do stojánku (otvor A).  

 
B. Príprava vzoriek vaginálnych sterov  
 
1. Vyberte tampón so vzorkou z plastového obalu a vložte ho do vzorkovej skúmavky. 

Poznámka: Pred otvorením fľaštičiek 1, 2 alebo 3 je šetrne premiešajte zakroužením. 
Kroky B.2 - B.7 vykonávajte bez prerušenia a vždy okamžite pokračujte k ďalšiemu 
kroku. 

2. Pipetujte 0,4 ml tekutiny z liekovky 1 do vzorkovej skúmavky.  
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3. Pohybujte tampónom vo vzorkovej skúmavke piestovým pohybom 3x hore a dole počas 10 

sekúnd. Ponechajte tampón vo vzorkovej skúmavke.  
 

4. Pipetujte 0,3 ml tekutiny z liekovky 2 do vzorkovej skúmavky. Premiešajte tekutiny 
piestovým pohybom tampónu (3x hore / dole). Ponechajte 
tampón vo vzorkovej skúmavke.  

5.  Pipetujte 0,1 ml tekutiny z liekovky 3 do vzorkovej 
skúmavky. Premiešajte tekutiny piestovým pohybom 
tampónu (3x hore / dole).  

6. Vyberte tampón zo vzorkovej skúmavky, vložte ho späť do 
plastového obalu a zlikvidujte ako klinický odpad.  

7. Uzavrite vzorkovú skúmavku. Okamžite pokračujte ďalším 
krokom (C.1, Testovanie vzorky). Oneskorenie pri 
vykonávaní testu môže ovplyvniť jeho výsledky.  

 
C. Testovanie vzorky  

1. Skontrolujte, či guličky sú na dne skúmavky s konjugátom (Conjugate Tube) a opatrne 
otvorte viečko skúmavky s konjugátom.  
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2. Vyžmýkajte 5 kvapiek extrahovanej vzorky zo vzorkovej skúmavky (krok B.7) do 
skúmavky s konjugátom a vzorkovú skúmavku zlikvidujte ako klinický odpad.  

3. Kompletne rozpustite guličky šetrným trepaním skúmavky s konjugátom zo strany na 
stranu najmenej desaťkrát. Tekutina by nemala v nadmernom množstve striekať na 
steny skúmavky. Tekutina by mala mať rovnomerne ružové sfarbenie.  

4. Bezodkladne vložte testovací prúžok do skúmavky s konjugátom, "smajlíkom" nahor. 
Vložte skúmavku s konjugátom do zadného radu stojančeku na skúmavky.  

5. Inkubujte najmenej 25 minút.  
 

 

 

 

D. Interpretácia výsledkov  
 

Vyberte testovací prúžok na odčítanie výsledku. Držte testovací prúžok prstom a palcom cez 
značku "smajla". Porovnajte testovací prúžok s nákresom na tejto strane a odčítajte výsledok. 
 
• Nevšímajte si prípadných šmúh v dolnej časti 
testovacieho prúžku.  
 
• Plne viditeľná kontrolné línie (Control line) 
potvrdzuje správne fungovanie testu. Ak sa na 
testovacom prúžku kontrolnej línie neobjaví, je 
výsledok testu neplatný. 
 
• Ak sa kontrolná línia objaví, pokračujte s 
odčítaním výsledku vo výsledkovej línii (Result 
Line). Kontrolný línia môže byť len slabo 
sfarbené, to však nemá vplyv na interpretáciu 
výsledku.  
 
• Viditeľná prítomnosť výsledkovej línie (Result 
Line) preukazuje prítomnosť chlamýdií. Môže 
sa objaviť rozdiel v intenzite výsledkovej línie a 
kontrolné línie, nemá však vplyv na 
interpretáciu výsledkov.  
 
• Neprítomnosť výsledkovej línia ukazuje, že 
chlamýdie neboli detekované.  
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Výsledky vzorky 
 
• Ak sa na testovacom prúžku objaví kontrolná línia (Control Line), prítomnosť výsledkovej línie 
(Result Line) ukazuje, že chlamýdie boli detekované.  
 
• Ak sa na testovacom prúžku objaví kontrolná línia (Control Line), neprítomnosť výsledkovej line 
(Result Line) ukazuje, že chlamýdie neboli detekované.  
 
• Ak sa kontrolný línia (Control Line) neobjaví, výsledok je neplatný a vzorka zo steru je nutné 
znovu odobrať a testovať. 
  
 
E. Kontrola kvality  
 
Kontrolný línie  

Chlamydia Rapid Test má začlenenou vnútornú kontrolu, ktorá umožní verifikáciu vykonanie 
testu, tj prítomnosť kontrolné línie (Control Line) ukazuje, že súčasti testu fungujú správne a 
tekutina správne vzlína testovacím prúžkom.  
 
Externé pozitívne a negatívne kontroly  

Pre verifikáciu správnej funkcie činidiel a jednotlivých postupov testu možno tiež použiť externý 
kontrolný materiál. Pre tento účel sú súčasťou súpravy roztoky pozitívne a negatívne kontroly 
(Positive Control, Negative Control). Pred použitím premiešajte fľaštičku s kontrolným činidlom 
kruhovým pohybom po dobu ca. 15 sekúnd a ponorte do nej čistý polyuretánový sterov tampón 
na dobu ca. 15 sekúnd. Nadbytočnú tekutinu z tampónu odstráňte pritlačením ku stene liekovky. 
Sterov tampón vráťte do plastového obalu a pokračujte s prípravou vzorky kroky A.2 až B.7 a 
C.1 až C.5 a potom interpretujte výsledky (časť D). 
  
Pri použití roztoku s pozitívnou kontrolou (Positive Control) sa objaví kontrolná línia (Control 
Line) a výsledková línie (Result Line), ktoré ukazujú, že test funguje správne. Pri použití roztoku 
s negatívnou kontrolou (Negative Control) ukazuje prítomnosť kontrolné línie (Control Line), že 
test funguje správne.  
 
 
Obmedzenia testu  
 
1. Chlamydia Rapid Test (CRT) bol testovaný pre kvalitatívnu detekciu chlamydiového antigénu 
vo vzorkách z vaginálneho steru. Klinická výkonnosť u iného typu vzoriek nebola posudzovaná.  
 
2. Výkonnosť CRT bola validovaná u vzoriek za použitia stěrového tampónu, ktorý je súčasťou 
súpravy. Preto je potrebné robiť test CRT sa vzorky odobraté za použitie len tohto stěrového 
tampónu. 
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3. Test CRT používa rodovo špecifické monoklonálne protilátky proti chlamýdie. Preto neodliší 
C. trachomatis od iných druhov chlamýdií, ako sú C. psittaci alebo C. pneumoniae. 
  
4. Test CRT má nižšiu citlivosť ako NAAT, ale v určitých situáciách, kedy je potrebný okamžitý 
výsledok alebo nie je k dispozícii NAAT, alebo kde je nízka pravdepodobnosť návratu pacienta 
do ordinácie, môže CRT zabezpečiť výsledky v ten istý deň a potenciálne umožniť liečbu 
väčšieho počtu infikovaných jedincov.  
 
5. Rovnako ako u iných diagnostických testov in vitro závisí detekcie chlamýdií na niekoľkých 
faktoroch, ako je počet baktérií prítomných vo vzorke, kvalita vzorky, a ďalej na faktoroch na 
strane pacienta ako je vek, anamnéza pohlavne prenosných chorôb (STD), atď Výsledky testu je 
nutné interpretovať v súvislosti s výsledkami ďalších laboratórnych testov a klinickými príznakmi 
u pacienta v čase návštevy ordinácie. Ak test CRT nezachytí chlamýdie a predsa sú dôvody 
(napr. klinické príznaky) domnievať sa, že chlamýdie môžu byť prítomné, odporúča sa vykonať 
ďalšie testovanie za použitia citlivejšie metódy amplifikácie nukleovej kyseliny (NAAT).  
 
6. Ster vzorky sa neodporúča odoberať po dobu 24 hodín po použití akýchkoľvek feminínny 
výrobkov, ako sú vaginálne krémy, lubrikanty, spermicídy alebo výplachy. 
  
7. Hoci prítomnosť krvi nemá na test inhibičný účinok, silne krvavé vzorky môžu interferovať so 
schopnosťou odpočítavať výsledky testu, a preto sa odporúča nepoužívať pre testovanie vzorky 
silne kontaminované krvou.  
 
8. Ak je nálož chlamýdií pod hranicou citlivosti testu CRT, môžu byť získané negatívne výsledky.  
 
 
Výkonnostné charakteristiky  
 
Pre porovnanie klinickej výkonnosti testu Chlamydia Rapid Test (CRT) s testom Roche 
AMPLICOR CT / NG PCR (polymerase Chain Reaction) bolo vykonané multicentrickej 
hodnocení.13 Pracovisko 1 bola ordinácie pre pohlavné choroby pre mladých ľudí vo veku 16-25 
rokov, zatiaľ čo pracoviská 2 a 3 boli ordinácie genitourinárnej medicíny (GUM) v lekárskych 
strediskách. Celkovo bolo testované 1349 žien na týchto troch pracoviskách s prevalenciou PCR 
testom 8,4% (pracovisko 1), 9,4% (pracoviská 2) a 6,0% (pracovisko 3). Test CRT bol vykonaný 
vo vzorkách z vaginálneho steru vykonávaného pacientkami na všetkých troch pracoviskách a 
vo vzorkách z vaginálneho steru odobratej klinickým pracovníkom iba v ordináciách GUM, zatiaľ 
čo výsledky PCR testov boli získavané zo vzoriek moču. V ordináciách GUM bolo vykonané 
priame porovnanie výsledkov testu CRT za použitia steru odobratej pacientkou a tiež klinickým 
pracovníkom. Na pracovisku 1 (ordinácie pre pohlavné choroby pre mladých ľudí) nebolo možné 
získať vaginálnej stery odoberané klinickým pracovníkom, pretože klinickí pracovníci nevyšetrujú 
všetkých pacientov, ktorí sa do tejto ordinácie dostaví. Pre riešenie rozporných výsledkov bola 
časť moču zmrazená ihneď po odbere a uchované pre testovanie v národnom referenčnom 
laboratóriu pre pohlavne prenosné choroby použitím testu transcription sprostredkovaných 
assay (TMA) Gen-Probe Aptima Combo 2 Assay.  
 
U vzoriek odobratých pacientom bola na všetkých troch pracoviskách citlivosť 83,5% a 
špecifickosť 98,9%. Citlivosť testu v ordinácii pre pohlavne prenosné choroby pre mladých ľudí 
(pracoviská 1) bola 85,5% a špecifickosť 99,0%. V ordináciách GUM bola na pracovisku 2 
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citlivosť testov 80,6% a špecifickosť 98,0%, a na pracovisku 3 bola citlivosť 83,3% a špecifickosť 
99,6%. V týchto štúdiách mala CRT celkovú pozitívnu prediktívnu hodnotu (PPV) 86,7% a 
negatívnu prediktívnu hodnotu (NPV) 98,6% pri použití vzoriek odobratých pacientkami. 
Testovanie vaginálnych sterov vykonávaných pacientkami na pracovisku 1 preukázalo PPV 
88,7% a NPV 98,7%, kým v ordináciách GUM (2 a 3) sa dosiahol PPV 80,6% a 93,8%, a NPV 
98,0% a 99,0% (Tabulka 1).13 
 
Tabuľka 1: Výkonnosť testu CRT ve srovnání s PCR, podla pracoviska 

Pracovisko Počet 
testovaných Citlivost Špecifickosť PPV NPV 

Pracovisko 
1 661* 85,5% 

(47/55) 
99,0% 

(600/606) 
88,7% 
(47/53) 

98,7% 
(600/608) 

Pracovisko 
2 385 80,6% 

(29/36) 
98,0% 

(342/349) 
80,6% 
(29/36) 

98,0% 
(342/349) 

Pracovisko 
3 301 83,3% 

(15/18) 
99,6% 

(282/283) 
93,8% 
(15/16) 

99,0% 
(282/285) 

Celkom 1347* 83,5% 
(91/109) 

98,9% 
(1224/1238) 

86,7% 
(91/105) 

98,6% 
(1224/1242) 

* Počas testovania sporných výsledkov boli výsledky dvoch pacientov vyňaté z analýzy sporných výsledkov vzhľadom 
na nejasný výsledok získanému referenčnou metódou.  
 
Pri porovnaní výkonnosti teste medzi vzorkami odoberanými pacientkami a vzorkami 
odoberanými klinickým pracovníkom v ordináciách GUM (pracovisko 2 a 3) bola celková citlivosť 
testu u vzoriek odobratých pacientkami 81,5% a špecifickosť 98,7% (Tabuľka 2). Citlivosť a 
špecifickosť u vzoriek odobratých klinickým pracovníkom na týchto dvoch pracoviskách boli 
77,8% a 99,2%. Testy vykonávané za použitia vzoriek získaných pacientkami na rovnakých 
pracoviskách vykazovali celkovú PPV 84,6% a NPV 98,4% (Tabuľka 2), zatiaľ čo u vzoriek 
odobratých klinickým pracovníkom (pracovisko 2 a 3) PPV 89,4% a NPV 98,1 % .13  
 
Tabuľka 2: Výkonnosť testu CRT ve srovnání s PCR, u vzoriek vaginálnych sterov 
odobratých pacientkou vs. odobratých klinickým pracovníkom13 

Typ vzorku Počet 
testovaných Citlivosť Špecifickosť PPV NPV 

Odber 
pacientkou 686 81,5% 

(44/54) 
98,7% 

(624/632) 
84,6% 
(44/52) 

98,4% 
(624/634) 

Odber 
klinikom 686 77,8% 

(42/54) 
99,2% 

(627/632) 
89,4% 
(42/47) 

98,1% 
(627/639) 

 
 
Presnosť  
 
Štúdie reprodukovateľnosti (podľa protokolu NCCLS User Protocol for Evaluation of qualitative 
Test Performance: Approved Guideline, No. EP12-A, Volume 22, No. 14) bola vykonaná u teste 
Chlamydia Rapid Test v nezávislej klinickej laboratóriu. Boli vytvorené dva panely o 10 vzorkách 
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za použitia pozitívnej vzorky s nízkou koncentráciou elementárnych častíc chlamýdií a 
negatívnej kontroly. Panely boli randomizované a zamaskované. Každý z dvoch pracovníkov 
testoval 10-členný panel, v duplikátoch, každý deň po dobu 5 dní. Bola zistená 100% zhoda 
medzi očakávanými výsledkami a výsledkami získanými testom CRT.  
 
Skrížená reaktivita  
 
Skrížená reaktivita testu CRT bola hodnotená testovaním vzoriek s ≥ 104 cfu baktérií a vírusov, 
z ktorých celý rad možno izolovať z ľudského urogenitálneho traktu, aplikovaných na čisté sterov 
tampóny. S výnimkou C. psittaci a C. pneumoniae nepreukazoval reaktivitu v teste CRT žiadny z 
mikroorganizmov uvedených v Prílohe A.  
 

Príloha A 



	

Acinetobacter calcoaceticus  
Actinomyces israelii  
Aeromonas hydrophila  
Alcaligenes faecalis  
Bacillus subtilis  
Bacteroides fragilis  
Branhamella catarrhalis  
Candida albicans  
Candida glabrata  
Chlamydia pneumoniae  
Chlamydia psittaci  
Citrobacter freundii  
Clostridium sporogenes  
Corynebacterium renale  
Cytomegalovirus  
Edwardsiella tarda  
Enterobacter cloacae  
Enterococcus faecalis  
Enterococcus faecium  
Escherichia coli  

Fusobacterium nucleatum  
Gardnerella vaginalis  
Haemophilus ducreyi  
Haemophilus influenzae  
Herpes simplex type 1  
Herpes simplex type 2  
Klebsiella pneumoniae  
Lactobacillus casei  
Moraxella lacunata  
Morganella morganii 
Mycoplasma sp 
Mycoplasma / Ureaplasma 
Neisseria gonorrhoeae 
Neisseria lactamica 
Neisseria meningitidis 
Neisseria sicca 
Pasteurella multocida 
Peptostreptococcus 
asaccharolyticus 
Plesiomonas shigelloides 

Propionibacterium acnes 
Proteus mirabilis 
Proteus vulgaris 
Providencia stuartii 
Pseudomonas aeruginosa 
Ruminococcus productus 
Salmonella enteritidis 
Salmonella minnesota 
Salmonella typhimurium 
Shigella sonnei 
Staphylococcus aureus 
Staphylococcus epidermidis  
Streptococcus agalactiae 
Streptococcus mitis 
Streptococcus mutans 
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus pyogenes 
Treponema pallidum 
Veillonella parvula 
Yersinia enterocolitica 
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