NADAL Chlamydia
(test cassette) REF. 212007

1. Προβλεπόμενη χρήςη

Η πζθεπή ηαρείαο εμέηαζεο γηα ριακύδηα (επίρξηζκα/δείγκα νύξσλ) ηεο
NADAL είλαη έλαο ηαρύο ρξσκαηνγξαθηθόο αλνζνπξνζδηνξηζκόο γηα ηελ
πνηνηηθή αλίρλεπζε ριακπδίσλ (Chlamydia trachomatis) ζε θνιπηθό
επίρξηζκα (γπλαίθεο), νπξεζξηθό επίρξηζκα (άλδξεο) θαη δείγκα νύξσλ
(άλδξεο). Σν ηεζη πξννξίδεηαη γηα ρξήζε σο βνήζεκα ζηε δηάγλσζε ηεο
ινίκσμεο από ριακύδηα.

2. Ειςαγωγή και Κλινική ςημαςία
Σα γέλε Chlamydia θαη Chlamydophila πεξηιακβάλνπλ, κεηαμύ άιινη, ηξία
είδε: Chlamydia trachomatis (C. trachomatis), ην πξόζθαηα ηαμηλνκεκέλν
Chlamydophila pneumonia (C. pneumoniae), πνπ ζρεηίδεηαη θπξίσο κε
αλζξώπνπο, θαζώο επίζεο θαη Chlamydia psittaci (C. psittaci), πνπ θαηά
θύξην ιόγν ζπλδέεηαη κε ηα δώα.
Σν βαθηήξην Chlamydia trachomatis απνηειεί ηε ζπλεζέζηεξε αηηία
εκθάληζεο ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελνπ, αθξνδίζηνπ λνζήκαηνο
παγθνζκίσο. Σν βαθηήξην απηό πεξηιακβάλεη ζηνηρεηώδε ζσκαηίδηα
(κνιπζκαηηθή κνξθή) θαη δηθηπσηά ή έγθιεηζηα ζσκαηίδηα
(πνιιαπιαζηαδόκελε κνξθή). Σν βαθηήξην Chlamydia trachomatis
εκθαλίδεη πςειό επηπνιαζκό θαη πςειό πνζνζηό αζπκπησκαηηθνύ
απνηθηζκνύ, κε ζπρλέο ζνβαξέο επηπινθέο ζε γπλαίθεο θαη λενγλά. Οη
επηπινθέο ριακπδηαθήο ινίκσμεο ζηηο γπλαίθεο πεξηιακβάλνπλ:
ηξαρειίηηδα, νπξεζξίηηδα, ελδνκεηξίηηδα, ππειηθή θιεγκνλώδε λόζν (PID)
θαη απμεκέλε επίπησζε εμσκήηξηαο θύεζεο θαη ζηεηξόηεηαο.1 Η θάζεηε
κεηάδνζε ηεο λόζνπ από ηε κεηέξα ζην παηδί θαηά ηνλ ηνθεηό κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε επηπεθπθίηηδα από έγθιεηζηα ή πλεπκνλία. ηνπο άλδξεο, νη
επηπινθέο ριακπδηαθήο ινίκσμεο πεξηιακβάλνπλ ηελ νπξεζξίηηδα θαη ηελ
επηδηδπκίηηδα. Σνπιάρηζηνλ 40 % ησλ πεξηπηώζεσλ κε γνλνθνθθηθήο
νπξεζξίηηδαο ζπλδένληαη κε ριακπδηαθή ινίκσμε. Πεξίπνπ 70 % ησλ
γπλαηθώλ κε ελδνηξαρειηθέο ινηκώμεηο θαη έσο 50% ησλ αλδξώλ κε
νπξεζξηθέο ινηκώμεηο δελ εκθαλίδνπλ ζπκπηώκαηα.
πλήζσο, ε δηάγλσζε ριακπδηαθήο ινίκσμεο γηλόηαλ κέζσ ηεο αλίρλεπζεο
εγθιείζησλ ριακπδίσλ ζε ηζηνθαιιηέξγεηα. Η θαιιηέξγεηα είλαη ε πην
επαίζζεηε θαη εμεηδηθεπκέλε εξγαζηεξηαθή κέζνδνο, αιιά είλαη απαηηεηηθή,
αθξηβή, ρξνλνβόξα (48 – 72 ώξεο) θαη δελ απνηειεί εμέηαζε ξνπηίλαο ζηα
πεξηζζόηεξα εξγαζηήξηα. Η πζθεπή ηαρείαο εμέηαζεο γηα ριακύδηα
(επίρξηζκα/δείγκα νύξσλ) είλαη κηα ηαρεία εμέηαζε γηα ηελ πνηνηηθή
αλίρλεπζε αληηγόλνπ ριακπδίσλ ζε θνιπηθό επίρξηζκα (γπλαίθεο),
νπξεζξηθό επίρξηζκα (άλδξεο) θαη δείγκα νύξσλ (άλδξεο), ε νπνία
παξέρεη απνηειέζκαηα ζε 10 ιεπηά. Σν ηεζη ρξεζηκνπνηεί αληίζσκα
εμεηδηθεπκέλν γηα ριακύδηα, γηα ηελ επηιεθηηθή αλίρλεπζε αληηγόλνπ
ριακπδίσλ ζε θνιπηθό επίρξηζκα (γπλαίθεο), νπξεζξηθό επίρξηζκα
(άλδξεο) θαη δείγκα νύξσλ (άλδξεο).

3. Αρχή τησ Εξζταςησ
Η πζθεπή ηαρείαο εμέηαζεο γηα ριακύδηα (επίρξηζκα/δείγκα νύξσλ) είλαη
έλαο πνηνηηθόο αλνζνπξνζδηνξηζκόο πιεπξηθήο ξνήο γηα ηελ αλίρλεπζε
αληηγόλνπ ριακπδίσλ ζε θνιπηθό επίρξηζκα (γπλαίθεο), νπξεζξηθό
επίρξηζκα (άλδξεο) θαη δείγκα νύξσλ (άλδξεο). ην ηεζη απηό, ε πεξηνρή
ηεο γξακκήο εμέηαζεο είλαη επηρξηζκέλε κε αληίζσκα εμεηδηθεπκέλν γηα ην
αληηγόλν ριακπδίσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, ην θαηεξγαζκέλν
δηάιπκα αληηγόλνπ αληηδξά κε έλα αληίζσκα ριακπδίσλ, ην νπνίν
επηθαιύπηεη ηα ζσκαηίδηα. Σν κίγκα θηλείηαη ρξσκαηνγξαθηθά πξνο ηα
επάλσ γηα λα αληηδξάζεη κε ην αληίζσκα ριακπδίσλ επάλσ ζηε κεκβξάλε
θαη λα δεκηνπξγήζεη κηα έγρξσκε γξακκή ζηελ πεξηνρή ηεο γξακκήο
εμέηαζεο. Η παξνπζία απηήο ηεο έγρξσκεο γξακκήο ζηελ πεξηνρή ηεο
γξακκήο εμέηαζεο (Σ) ππνδεηθλύεη ζεηηθό απνηέιεζκα, ελώ ε απνπζία ηεο
ππνδεηθλύεη αξλεηηθό απνηέιεζκα. Δλ είδεη κάξηπξα δηαδηθαζίαο, κηα
έγρξσκε γξακκή ζα πξέπεη πάληα λα εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή γξακκήο
κάξηπξα (C), ππνδεηθλύνληαο ηελ επάξθεηα όγθνπ ηνπ δείγκαηνο θαη ηελ
θαηάιιειε ύγξαλζε ηεο κεκβξάλεο.

4. Υλικά

Κάζε δνθηκή απνηειείηαη από κία ισξίδα αληηδξαζηεξίνπ ηνπνζεηεκέλε ζε
έλα πιαζηηθό πεξίβιεκα. Η πνζόηεηα ηνπ αληηζώκαηνο trachomatis C
πξνεπηθαιπκκέλε ζηε πεξηνρή δνθηκήο ηνπ ηεζη είλαη κηθξόηεξε από

0,001 mg, ε πνζόηεηα ηεο ζηξεπηαβηδίλεο πξνεπηθαιπκκέλε ζηελ πεξηνρή
ηεο γξακκήο ειέγρνπ είλαη πεξίπνπ 0.0003 mg. Σν ζπδπγέο επίζεκα
πεξηέρεη 0,002 mg αληηζώκαηνο C. Trachomatis ζπδεπγκέλν κε θόθθηλα
ζσκαηίδηα latex.
• πζθεπέο εμέηαζεο
• Γνθηκαζηηθά ζσιελάξηα
• ηαγνλνκεηξηθά ξύγρε
• Έλζεην ζπζθεπαζίαο
• Απνζηεηξσκέλνη ζηεηιενί θνιπηθνύ επηρξίζκαηνο
• ηαζκόο εξγαζίαο
• Γνζνκεηξηθή πηπέηα
• Αληηδξαζηήξην A (0,2 M NaOH): R36/38 Δξεζίδεη ηα κάηηα θαη
ην δέξκα.
• Αληηδξαζηήξην B (0,2 N HCl): R35 Πξνθαιεί ζνβαξά εγθαύκαηα.
Σύκθωλα κε ηελ νδεγία 93/42/ΕΟΚ πξόζζεην πιηθό πξνζηίζεηαη ζε:
• Απνζηεηξσκέλν κάθηξα γηα ηελ εμέηαζε ηξαρειηθνύ επηρξίζκαηνο
(CE0086) θαηαζθεπαζηήο: Puritan Medical Products Company LLC 31
School Street Guilford, Maine 04443-0149 USA 0086 EC Rep.: EMERGO
EUROPE, The Hague, The Netherlands.

5. Υλικά που απαιτοφνται αλλά δεν παρζχονται

• Υξνλόκεηξν
• Οπξνζπιιέθηεο (κόλν γηα δείγκαηα νύξσλ αλδξώλ)
• σιελάξην θπγνθέληξεζεο (κόλν γηα δείγκαηα νύξσλ αλδξώλ)
• Απνζηεηξσκέλνη ζηεηιενί γηα νπξεζξηθό επίρξηζκα (γηα άλδξεο)

6. Αποθήκευςη και ςταθερότητα

Φπιάζζεηαη ζπζθεπαζκέλν ζηε ζθξαγηζκέλε ζήθε, ζε ζεξκνθξαζία
δσκαηίνπ ή ζε ςπγείν (2 – 30°C). Η ζπζθεπή παξακέλεη ζηαζεξή έσο ηελ
εκεξνκελία ιήμεο πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία. Η
ζπζθεπή πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζηε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία ηεο κέρξη
λα ρξεζηκνπνηεζεί. ΜΗΝ ΚΑΣΑΦΤΥΔΣΔ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε κεηά από
ηελ εκεξνκελία ιήμεο.

7. Προφυλάξεισ

• Μόλν γηα επαγγεικαηηθή in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε. Μελ ην
ρξεζηκνπνηείηε κεηά από ηελ εκεξνκελία ιήμεο.
• Η ζπζθεπή πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζηε ζθξαγηζκέλε ζπζθεπαζία ηεο
κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζεί.
• Μελ ηξώηε, πίλεηε ή θαπλίδεηε ζηελ πεξηνρή επεμεξγαζίαο ησλ δεηγκάησλ
ή ησλ θηη.
• Μελ ρξεζηκνπνηείηε ην ηεζη εάλ ε ζπζθεπαζία είλαη θαηεζηξακκέλε.
• Να ρεηξίδεζηε όια ηα δείγκαηα σο δπλεηηθά κνιπζκαηηθά. Αθνινπζείηε
όιεο ηηο ελδεδεηγκέλεο δηαδηθαζίεο πξνθύιαμεο από κηθξνβηνινγηθνύο
θηλδύλνπο θαζ‘ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο θαη ηεξείηε ηηο πξόηππεο
δηαδηθαζίεο θαηάιιειεο απόξξηςεο ησλ δεηγκάησλ.
• Φνξάηε πξνζηαηεπηηθό ηκαηηζκό όπσο εξγαζηεξηαθή πνδηά, γάληηα κίαο
ρξήζεο θαη πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαηά ηελ εμέηαζε ησλ δεηγκάησλ.
• Η απόξξηςε ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ ηεζη ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα
κε ηνπο ηνπηθνύο θαλνληζκνύο.
• Η πγξαζία θαη ε ζεξκνθξαζία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά ηα
απνηειέζκαηα.
• Υξεζηκνπνηείηε κόλν απνζηεηξσκέλνπο ζηεηιενύο γηα ηε ιήςε
ελδνηξαρειηθώλ επηρξηζκάησλ.

8. Συλλογή και προετοιμαςία δείγματοσ

• Η πζθεπή ηαρείαο εμέηαζεο γηα ριακύδηα (επίρξηζκα/δείγκα νύξσλ)
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε θνιπηθό επίρξηζκα (γπλαίθεο), νπξεζξηθό
επίρξηζκα (άλδξεο) θαη δείγκα νύξσλ (άλδξεο).
• Η πνηόηεηα ησλ ιεθζέλησλ δεηγκάησλ είλαη εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο. Γηα ηελ
αλίρλεπζε ησλ ριακπδίσλ απαηηείηαη κηα ζρνιαζηηθή θαη πξνζεθηηθή
ηερληθή ζπιινγήο, ε νπνία ζα παξάζρεη δείγκα όρη κόλν ζσκαηηθώλ
πγξώλ, αιιά θαη θπηηαξηθνύ πιηθνύ.
Σπιινγή δεηγκάηωλ θνιπηθνύ επηρξίζκαηνο (γπλαίθεο):
• Υξεζηκνπνηήζηε ην ζηεηιεό πνπ παξέρεηαη κε ην θηη. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί
λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνζδήπνηε ζηεηιεόο κε πιαζηηθό άμνλα.

• Πξηλ από ηε ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο, αθαηξέζηε ηελ πεξίζζεηα βιελλώλ
από ηελ ελδνηξαρειηθή πεξηνρή κε έλα ηνιύπην βάκβαθνο. Ο ζηεηιεόο ζα
πξέπεη λα εηζαρζεί ζηνλ ελδνηξαρειηθό ζσιήλα θαη λα δηέιζεη από ηελ
αδελνπιαθώδε ζπκβνιή έσο όηνπ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ άθξνπ ηνπ
ζηεηιενύ λα κελ είλαη πιένλ νξαηό. Απηό ζα επηηξέςεη ηε ιήςε
θπιηλδξηθώλ ή θπβνεηδώλ επηζειηαθώλ θπηηάξσλ, ηα νπνία είλαη ε θύξηα
δεμακελή απνηθηζκνύ ησλ ριακπδίσλ. Πεξηζηξέςηε ζηαζεξά ην ζηεηιεό
θαηά 360º πξνο κία θαηεύζπλζε (δεμηόζηξνθα ή αξηζηεξόζηξνθα), αθήζηε
ηνλ γηα 15 δεπηεξόιεπηα θαη θαηόπηλ αθαηξέζηε ηνλ. Απνθύγεηε ηελ
επηκόιπλζε από εμσηξαρειηθά ή θνιπηθά θύηηαξα. Μελ ρξεζηκνπνηείηε 0,9
% ρισξηνύρν λάηξην γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζηεηιενύ πξηλ από ηε
δεηγκαηνιεςία.
• Δάλ ε εμέηαζε πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο, ηνπνζεηήζηε ην
ζηεηιεό ζην ζσιελάξην επεμεξγαζίαο.
Σπιινγή δεηγκάηωλ νπξεζξηθνύ επηρξίζκαηνο (άλδξεο):
• Γηα ηε ζπιινγή νπξεζξηθνύ επηρξίζκαηνο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ
ηππνπνηεκέλνη, απνζηεηξσκέλνη ζηεηιενί κε πιαζηηθό ή ζπξκάηηλν άμνλα.
Οη αζζελείο δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ νπξήζεη γηα ηνπιάρηζηνλ κία ώξα
πξηλ από ηε δεηγκαηνιεςία.
• Σνπνζεηήζηε ην ζηεηιεό ζηελ νπξήζξα, θαηά πεξίπνπ 2 – 4 cm,
πεξηζηξέςηε ην ζηεηιεό θαηά 360o πξνο κία θαηεύζπλζε (δεμηόζηξνθα ή
αξηζηεξόζηξνθα), αθήζηε ηνλ γηα 10 δεπηεξόιεπηα θαη θαηόπηλ αθαηξέζηε
ηνλ. Μελ ρξεζηκνπνηείηε 0,9 % ρισξηνύρν λάηξην γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ
ζηεηιενύ πξηλ από ηε δεηγκαηνιεςία.
• Δάλ ε εμέηαζε πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο, ηνπνζεηήζηε ην
ζηεηιεό ζην ζσιελάξην επεμεξγαζίαο.
Σπιινγή δεηγκάηωλ νύξωλ (άλδξεο):
• πιιέμηε 15 – 30 mL θαζαξώλ, πξώησλ πξσηλώλ νύξσλ ζε έλαλ
απνζηεηξσκέλν νπξνζπιιέθηε. πληζηάηαη ε ρξήζε δεηγκάησλ πξώησλ
πξσηλώλ νύξσλ ιόγσ ηεο πςειόηεξεο ζπγθέληξσζεο αληηγόλνπ
ριακπδίσλ.
• Αλακίμηε ην δείγκα νύξσλ αλαζηξέθνληαο ην δνρείν. Μεηαθέξεηε 10 mL
δείγκαηνο νύξσλ ζε έλα ζσιελάξην θπγνθέληξεζεο, πξνζζέζηε 10 mL
απνζηαγκέλνπ λεξνύ θαη θπγνθεληξήζηε ην ζηα 3.000 rpm γηα 15 ιεπηά.
• Αθαηξέζηε πξνζεθηηθά ην ππεξθείκελν πγξό, θξαηήζηε ην ζσιελάξην
αλεζηξακκέλν θαη αθαηξέζηε ηπρόλ ππεξθείκελν πγξό από ην ρείινο ηνπ
ζσιελαξίνπ, ηακπνλάξνληαο κε απνξξνθεηηθό ραξηί.
• Δάλ ε εμέηαζε πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο, ρεηξηζηείηε ην
ίδεκα ησλ νύξσλ ζύκθσλα κε ηηο Οδεγίεο ρξήζεο.
• πληζηάηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεηγκάησλ λα πξαγκαηνπνηείηαη ην
ζπληνκόηεξν δπλαηό έπεηηα από ηε ζπιινγή. Δάλ δελ είλαη δπλαηή ε άκεζε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο, ηα δείγκαηα ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνύληαη
ζε ζσιελάξην δηαθνκηδήο γηα θύιαμε ή κεηαθνξά. Σα επηρξίζκαηα
κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ γηα 4-6 ώξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (15 –
30°C) ή γηα 24 – 72 ώξεο ζε ςπγείν(2 – 8°C). Σα δείγκαηα νύξσλ
κπνξνύλ λα δηαηεξεζνύλ ζε ςπγείν (2 – 8°C) γηα 24 ώξεο. Μελ
θαηαςύρεηε. Όια ηα δείγκαηα ζα πξέπεη λα ηζνξξνπήζνπλ ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (15 – 30°C) πξηλ από ηελ εμέηαζε.

9. Διαδικαζ ία Εξέηαζ ηρ

Αθήζηε ηε ζπζθεπή εμέηαζεο, ην δείγκα, ηα αληηδξαζηήξηα ή/θαη ηνπο
κάξηπξεο λα ηζνξξνπήζνπλ ζε ζεξκνθξαζία δωκαηίνπ (15-30°C) πξηλ
από ηελ εμέηαζε.
 Αθαηξέζηε ηε ζπζθεπή από ηε ζθξαγηζκέλε αινπκηλέληα ζπζθεπαζία
θαη ρξεζηκνπνηήζηε ηελ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Γηα βέιηηζηα
απνηειέζκαηα, πξαγκαηνπνηείηε ηελ εμέηαζε ακέζσο κεηά από ην
άλνηγκα ηεο αινπκηλέληαο ζπζθεπαζίαο.
 Η εθρύιηζε ηνπ αληηγόλνπ ριακπδίσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζύκθσλα κε
ηνλ ηύπν ηνπ δείγκαηνο.
Γηα δείγκαηα θνιπηθνύ επηρξίζκαηνο (γπλαίθεο) ή νπξεζξηθνύ
επηρξίζκαηνο (άλδξεο):
1. Κξαηώληαο ην θηαιίδην ηνπ
Αληηδξαζηεξίνπ Α θαηαθόξπθα,
πξνζζέζηε ζε έλα θαηλνύξγην
ζσιελάξην επεμεξγαζίαο 8 πιήξεηο
ζηαγόλεο Αληηδξαζηεξίνπ Α .
2. Σνπνζεηήζηε ακέζσο ην ζηεηιεό, πηέζηε
ηνλ ππζκέλα ηνπ ζσιελαξίνπ θαη
πεξηζηξέςηε ην ζηεηιεό 15 θνξέο.
Αθήζηε ην ζσιελάξην ζε εξεκία γηα 2
ιεπηά.

3. Κξαηώληαο ηε θηάιε κε ην
αληηδξαζηήξην Β ζε όξζηα ζέζε
πξνζζέζηε 8 ζηαγόλεο. Πηέζηε ηνλ
ππζκέλα θαη ηα ηνηρώκαηα ηνπ
ζσιελαξίνπ κε ηνλ ζηεηιεό. Πηέζηε ην
ζηεηιεό ζηα ηνηρώκαηα ηνπ ζσιελαξίνπ
θαη αθαηξέζηε ηνλ θαζώο πηέδεηε ην
ζσιελάξην. Γηαηεξήζηε όζν ην δπλαηόλ
πεξηζζόηεξν πγξό κέζα ζην ζσιελάξην.
4. Σν δείγκα κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε
ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ γηα 60 ιεπηά
ρσξίο λα επεξεαζηεί ην απνηέιεζκα ηεο
δνθηκήο.
5. Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή εμέηαζεο ζε κηα
θαζαξή θαη επίπεδε επηθάλεηα.
Πξνζζέζηε 3 πιήξεηο ζηαγόλεο
επεμεξγαζκέλνπ δηαιύκαηνο εθρύιηζεο
(πεξίπνπ 100 κL) ζηελ ππνδνρή δείγκαηνο
(S) ηεο ζπζθεπήο εμέηαζεο θαη μεθηλήζηε ην
ρξνλόκεηξν. Απνθύγεηε ηελ παγίδεπζε
θπζαιίδσλ αέξα ζηελ ππνδνρή δείγκαηνο
(S).
6. Πεξηκέλεηε έσο όηνπ εκθαληζηεί ε έγρξσκε
γξακκή(-έο). Γηαβάζηε ην απνηέιεζκα ζε
10 ιεπηά. Μελ αμηνινγείηε ην απνηέιεζκα
κεηά από ηελ πάξνδν 20 ιεπηώλ.
Γηα δείγκαηα νύξωλ (άλδξεο):
1.

2.

3.

4.

5.

Κξαηώληαο ην θηαιίδην ηνπ Αληηδξαζηεξίνπ
Α θαηαθόξπθα, πξνζζέζηε ζην ίδεκα νύξσλ
ζην ζσιελάξην θπγνθέληξεζεο 8 ζηαγόλεο
θαη θαηόπηλ αλαξξνθήζηε θαη δηνρεηεύζηε ην
πγξό κε κηα πηπέηα, ώζηε λα αλακηρζεί
πιήξσο, έσο όηνπ ην ελαηώξεκα γίλεη
νκνηνγελέο.
Μεηαθέξεηε όιν ην δηάιπκα ηνπ ζσιελαξίνπ
θπγνθέληξεζεο ζε έλα ζσιελάξην
επεμεξγαζίαο. Αθήζηε ην ζωιελάξην ζε
εξεκία γηα 2 ιεπηά.
Κξαηώληαο ην θηαιίδην κε ην
Αληηδξαζηεξίν B πξνζζέζηε 8 ζηαγόλεο
ζην ζσιήλα εμαγσγήο θαη αλαθηλήζηε ή
πηέζηε ην θάησ κέξνο ηνπ ζσιήλα έηζη ώζηε
λα αλακηρηεί ην δηάιπκα. Αθήζηε ην
ζωιελάξην ζε εξεκία γηα 1 ιεπηό.
Σνπνζεηήζηε ην ζηαγνλνκεηξηθό ξύγρνο ζην
επάλσ άθξν ηνπ ζσιελαξίνπ
επεμεξγαζίαο.Σνπνζεηήζηε ηε ζπζθεπή
εμέηαζεο ζε κηα θαζαξή θαη επίπεδε
επηθάλεηα. Πξνζζέζηε 3 πιήξεηο ζηαγόλεο
επεμεξγαζκέλνπ δηαιύκαηνο εθρύιηζεο
(πεξίπνπ 100 κL) ζηελ ππνδνρή δείγκαηνο
(S) ηεο ζπζθεπήο εμέηαζεο θαη μεθηλήζηε ην
ρξνλόκεηξν. Απνθύγεηε ηελ παγίδεπζε
θπζαιίδσλ αέξα ζηελ ππνδνρή δείγκαηνο
(S).
Πεξηκέλεηε έσο όηνπ εκθαληζηεί ε έγρξσκε
γξακκή(-έο). Γηαβάζηε ην απνηέιεζκα ζε
10 ιεπηά. Μελ αμηνινγείηε ην απνηέιεζκα
κεηά από ηελ πάξνδν 20 ιεπηώλ.

10. Επμηνεία Αποηελεζ μάηων

ΑΡΝΗΣΙΚΟ
Εκθαλίδεηαη κία έγρξωκε γξακκή ζηελ
πεξηνρή γξακκήο
κάξηπξα (C). Κακία νξαηή έγρξσκε
γξακκή δελ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή
γξακκήο εμέηαζεο (T).

ΘΔΣΙΚΟ
Εκθαλίδνληαη δύν δηαθξηηέο έγρξωκεο
γξακκέο. Η κία γξακκή πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή γξακκήο
κάξηπξαv (C) θαη ε άιιε ζηελ πεξηνρή
γξακκήο εμέηαζεο (Σ).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η απόρξσζε ηεο γξακκήο ζηελ πεξηνρή γξακκήο
εμέηαζεο (Σ) κπνξεί λα πνηθίιεη, αιιά ην
απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη ζεηηθό, αθόκε
θαη εάλ ππάξρεη κηα αρλή έγρξσκε γξακκή.
ΑΚΤΡΟ
Η γξακκή κάξηπξα (C) δελ εκθαλίδεηαη. Σα
πιένλ πηζαλά αίηηα απνπζίαο ηεο γξακκήο
κάξηπξα είλαη ν αλεπαξθήο όγθνο δείγκαηνο ή ε
εζθαικέλε εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο εμέηαζεο.
Μειεηήζηε θαη πάιη ηε δηαδηθαζία θαη
επαλαιάβεηε ηελ εμέηαζε κε έλα λέν ηεζη. Δάλ ην
πξόβιεκα παξακέλεη, δηαθόςηε ακέζσο ηε
ρξήζε ηνπ θηη θαη επηθνηλσλήζηε κε ηνλ ηνπηθό
ζαο αληηπξόζσπν.

Γηα δείγκαηα επηρξίζκαηνο νπξήζξαο (άλδξεο)

Γηα δείγκαηα νύξωλ (άλδξεο)

11. Ποιοηικόρ Έλεγχορ

ην ηεζη πεξηιακβάλεηαη ελζσκαησκέλνο κάξηπξαο γηα έιεγρν ηεο
δηαδηθαζίαο. Η έγρξσκε γξακκή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ πεξηνρή γξακκήο
κάξηπξα (C) ζεσξείηαη εζσηεξηθόο κάξηπξαο δηαδηθαζίαο. Δπηβεβαηώλεη
ηελ επάξθεηα ηνπ όγθνπ δείγκαηνο θαη ηελ νξζή εθηέιεζε ηεο δηαδηθαζίαο.
Οη δηαδηθαζίεο πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμσηεξηθώλ
καξηύξσλ, ζα πξέπεη λα δηεμάγνληαη ζύκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
νξγαληζκνύ δηαπίζηεπζεο θάζε εξγαζηεξίνπ.

12. Πεπιοπιζ μοί

1. Η πζθεπή ηαρείαο εμέηαζεο γηα ριακύδηα (επίρξηζκα/δείγκα νύξσλ)
πξννξίδεηαη κόλν γηα in vitro δηαγλσζηηθή ρξήζε. Σν ηεζη απηό ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε αληηγόλνπ ριακπδίσλ ζε θνιπηθό
επίρξηζκα (γπλαίθεο), νπξεζξηθό επίρξηζκα (άλδξεο) θαη δείγκα νύξσλ
(άλδξεο). Γελ είλαη δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο πνζνηηθήο ηηκήο ή ηνπ
ξπζκνύ αύμεζεο ηεο ζπγθέληξσζεο αληηγόλνπ ριακπδίσλ κέζσ απηνύ ηνπ
πνηνηηθνύ ηεζη.
2. Σν ηεζη απηό ππνδεηθλύεη κόλν ηελ παξνπζία αληηγόλνπ ριακπδίσλ ζε
δείγκαηα βηώζηκσλ θαη κε βηώζηκσλ ριακπδίσλ. Η απόδνζή ηνπ κε άιια
δείγκαηα, πέξαλ ηνπ θνιπηθνύ επηρξίζκαηνο (γπλαίθεο), ηνπ νπξεζξηθνύ
επηρξίζκαηνο (άλδξεο) θαη ηνπ δείγκαηνο νύξσλ (άλδξεο), δελ έρεη
αμηνινγεζεί.
3. Η αλίρλεπζε ριακπδίσλ εμαξηάηαη από ηνλ αξηζκό ησλ νξγαληζκώλ πνπ
ππάξρνπλ ζην δείγκα. Μπνξεί λα επεξεαζηεί από ηηο κεζόδνπο ζπιινγήο
δείγκαηνο θαη παξάγνληεο ζρεηηδόκελνπο κε ηνλ αζζελή, όπσο ειηθία,
ηζηνξηθό ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελσλ λνζεκάησλ (ΜΝ), εκθάληζε
ζπκπησκάησλ θ.ιπ. Σν ειάρηζην όξην αλίρλεπζεο απηνύ ηνπ ηεζη κπνξεί
λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ νξόηππν. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ζα
πξέπεη λα αμηνινγνύληαη ζε ζπλδπαζκό κε άιια εξγαζηεξηαθά θαη θιηληθά
δεδνκέλα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν ηαηξόο.
4. Γελ είλαη δπλαηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηεο απνηπρίαο ή επηηπρίαο ηεο
ζεξαπείαο, θαζώο ην αληηγόλν κπνξεί λα παξακέλεη έπεηηα από ηε ιήςε
θαηάιιειεο αληηκηθξνβηαθήο ζεξαπείαο.
5. Πεξίζζεηα αίκαηνο ζην ζηεηιεό κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςεπδώο ζεηηθά
απνηειέζκαηα.

Όξην αλίρλεπζεο
Απεδείρζε όηη ηα αληηζώκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ δνθηκή
αληρλεύνπλ όινπο ηνπο γλσζηνύο νξόηππνπο (15) Chlamydia trachomatis.
Σν ειάρηζην επίπεδν αλίρλεπζεο ηεο δνθηκαζίαο απηήο κπνξεί λα πνηθίιεη
αλάινγα κε ηνλ ηύπν από 1.0 x 105 EB/test to 2.5 x 105 EB /test (EB =
Elementary Body).
Γηαζηαπξνύκελε αληηδξαζηηθόηεηα
Οη παζνγέλεηεο C. psittaci θαη C. pneumoniae δείρλνπλ κηα εγθάξζηα
αληηδξαζηηθόηεηα κε ηελ δνθηκή επεηδή ε δνκή ηνπ LPS δηαηεξείηαη κεηαμύ
όισλ ησλ εηδώλ Chlamydia. Σα όξηα αλίρλεπζεο γηα ην C. psittaci und C.
pneumoniae δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί.
Η δηαζηαπξνύκελε αληηδξαζηηθόηεηα κε άιινπο νξγαληζκνύο κειεηήζεθε
ρξεζηκνπνηώληαο αησξήκαηα ησλ 1,0 ρ 107 νξγαληζκώλ / δνθηκαζία. Οη
αθόινπζνη νξγαληζκνί έδεημαλ αξλεηηθά απνηειέζκαηα όηαλ ειέγρζεθαλ κε
ηε δνθηκή:

13. Χαρακτηριςτικά απόδοςησ
Γηα δείγκαηα θνιπηθνύ επηρξίζκαηνο (γπλαίθεο):

Παξέκβαζε
Μηα κειέηε έδεημε όηη νη πςειέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ λσπνύ αίκαηνο (40 κΐ /
δνθηκαζία) ή βιελλίλεο (0,4 mg / δνθηκή) κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ
αζζελή ςεπδώο ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο. Οη
αθόινπζεο νπζίεο εκπινπηίζηεθαλ ζηα νύξα ζε 10 mg / ml θαη
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ζύκθσλα κε ην έλζεην ηεο ζπζθεπαζίαο.

Γελ έδεημαλ θακία παξεκβνιή κε ην ζρεκαηηζκό ησλ αξλεηηθώλ θαη ζεηηθώλ
απνηειεζκάησλ κε 1 ρ 105 ΔΒ / δνθηκήο:

Έιεγρνο παξηίδαο
Γελ παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ παξηίδσλ. Αξλεηηθά
δείγκαηα έδσζαλ ζηαζεξά αξλεηηθά απνηειέζκαηα γηα όινπο ηνπο
πξνζδηνξηζκνύο (10-πιάζηα) κε ηξεηο αλεμάξηεηεο παξηίδεο. Σα ζεηηθά
δείγκαηα κε 2,5 ρ 105 ή 1,0 ρ 106 ΔΒ / έδεημαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα.
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