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VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ 

Symbol český english 

 
Výrobce Manufacturer 

 
Označení CE CE marking 

 
In vitro diagnostikum In Vitro Diagnostic 

 
Postačuje pro <n> testů Sufficient for <n> tests 

 
Teplotní omezení Temperature limitation 

 
Datum použitelnosti Use-by 

 
Viz návod k použití Consult instructions for use (IFU) 

 
Stáhněte si návod k použití ve formátu pdf Download IFU in pdf format 

 
Číslo šarže Batch code 

 Číslo v katalogu Catalogue Number 

 
Skladujte v temnu. Store in the dark 

 
Nepoužívejte opakovaně Do not re-use 

 
Důležité upozornění Important note 

 GynTect® Mastermix GynTect® Mastermix 

 GynTect® Strips GynTect® Strips 

 GynTect® Caps GynTect® Caps 

 GynTect® Positive Control GynTect® Positive Control 

 GynTect® Water GynTect® Water 
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1. OBSAH SOUPRAVY 

Tab. 1 Obsah soupravy GynTect® 

Součást / symbol Obsah Objem / množství 

  GT003-06 GT003-10 

GynTect® Mastermix 

 

2 x PCR Mastermix 1 1 x 1,1 ml 1 x 1,1 ml 

GynTect® Strips Cobas 

 

PCR stripy 2  

na vzorky pacientek  
(zelená víčka) 

6 stripů 10 stripů 

PCR stripy 2  

na pozitivní kontroly  
(červená víčka) 

3 stripy 1 strip 

PCR stripy 2  

na negativní kontroly  
(žlutá víčka) 

3 stripy 1 strip 

GynTect® Caps 

 

Proužky víček na PCR stripy  12 víčkových 
proužků 

12 víčkových 
proužků 

GynTect® Positive Control 

 

Pozitivní kontrola  
(metylovaná DNA) 

1 x 260 µl 1 x 90 µl 

GynTect® Water 

 

Voda 1 x 2 ml 1 x 2 ml 

Instructions for use Návod k použití 1 1 

1 Obsahuje všechny složky potřebné pro polymerázovou řetězovou reakci (PCR), kromě primeru a matrice. 
2 Obsahuje primery potřebné k PCR. 
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2. SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A VYBAVENÍ  

Stanovení GynTect® může využívat pouze kvalifikovaný personál, a to s pomocí dále 

popsaného materiálu a vybavení. Veškeré laboratorní vybavení musí být nainstalováno, 

udržováno, používáno a kalibrováno podle pokynů výrobce. 

Pokojovou teplotou se rozumí teplota mezi 15 °C a 30 °C. 

Tab. 2 Potřebné vybavení 

Potřebné  
vybavení 

Katalogové 
č. 

Potřebné 
množství  

Skladovací 
teplota 

Objednávky 

GynTect® Kit 
Cobas 

GT003-06; 
GT003-10 

1 souprava  2 °C – 8 °C gyntect@oncgnostics.com 

nebo  

https://gyntect.com/en/infor
mation-for-
physicians/#contact 

EpiTect® Fast 
Bisulfite Kit (10) * 

Z102 1 souprava 15 °C – 25 °C;  
2 °C – 8 °C  
Spin Columns, 
DNA Protect 
Buffer,  
Buffer BD 

ThinPrep® Pap Test  
(PreservCyt® 
Solution 20 ml) 

- 6 x; 
10 x 

15 °C – 30 °C  Hologic Inc. 

Cervex-Brush® nebo 
Cervex-Brush® 
Combi 

- 6 x; 
10 x 

15 °C – 30 °C Rovers Medical Devices 

* Souprava EpiTect® Fast Bisulfite (katalogové číslo QIAGEN: 59802) se nesmí zaměňovat se soupravou 
EpiTect® Bisulfite! 

K použití stanovení GynTect® je nutné dále uvedené laboratorní vybavení a bezplatně 

poskytnutý software. Toto vybavení nelze nahradit jiným. 

Tab. 3 Potřebné laboratorní vybavení a software 

Potřebné laboratorní vybavení a software Přístroj / Software  

Systém pro kvantitativní PCR, notebook,  

adapter pro PCR stripy (Roche Diagnostics GmbH) 

cobas z 480 Analyzer  

LightCycler® 480 Software od verze 1.5.1.62 

Pozor: Je potřebné provádět kalibraci a pravidelnou údržbu jak je popsána v návodu pro Real-

PCR přístroj Cobas z 480 Analyzer. 
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Důležité: GynTect® kity obou variant GT003-06 a GT003-10 byly validovány na cobas z 480 

Analyzer. Test GynTect® je možné provést také na přístroji LightCycler® 480 II (verze software 

1.5.1.62). 

Test GynTect® má platnou certifikaci CE IVD pouze v případě použití originálních materiálů a 

příslušenství uvedených v Tab. 2 a Tab. 3. V případě použití jiných materiálů metodika 

nesplňuje požadavky CE IVD certifikace. 

K použití stanovení GynTect® je nutné dále uvedené laboratorní vybavení a spotřební materiál 

(Tab. 4). Toto vybavení je pouze doporučené a lze jej proto nahradit srovnatelným vybavením 

a spotřebním materiálem.  

Tab. 4 Další doporučené vybavení a spotřební materiál 

Další vybavení a  
spotřební materiál 

Doporučení  Katalogové č.  
příslušného výrobce 

Stolní odstředivka na 0,5 ml a 1,5 ml 
reakční zkumavky  

Fresco 21 Heraeus,  
Thermo Scientific  
nebo 
Centrifuge 5425, 
Eppendorf 

75002425 
 
 
5405000115 

Stolní odstředivka na osmizkumavkové 
PCR stripy 

PCR Plate Spinner, VWR  

nebo  
ChipMate PMC-082, Tomy  

89184-610 
 
3182 

Termocykler Mastercycler, Eppendorf  - 

Nastavitelné pipety  
(1–10 µl, 2–20 µl, 10–100 µl,  
20–200 µl, 100–1000 µl) 

Discovery comfort,  
Kinesis Abimed  

- 

Třepačka  Vortex Genie 2,  
Scientific Industries  

SI-0256 

Stojan na různé reakční zkumavky - - 

Nedenaturovaný etanol (96–100 %) VWR Chemicals 20816.298 

Sterilní špičky s filtrem bez stop Dnázy * 

špičky 1 - 10 µl 
špičky 2 - 20 µl 
špičky 10 - 100 µl 
špičky 20 - 200 µl 
špičky 100 - 1000 µl 

- - 

Reakční zkumavky bez stop DNázy 
reakční zkumavky 0,5 ml 
reakční zkumavky 1,5 ml 

- - 

* Některé velikosti špiček jsou volitelné – záleží na použitých pipetách.   
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3. DODÁNÍ A SKLADOVÁNÍ 

Souprava GynTect® má při dodávání pokojovou teplotu, jejíž dodržení je monitorováno 

teplotními indikátory. Barvu těchto indikátorů zkontrolujte ihned po obdržení soupravy (viz 

Obr. 1) a ověřte také, zda jsou sekundární balení, uzávěr a primární balení nepoškozené. Po 

obdržení musí být sada okamžitě ochlazena při teplotě 2 °C až 8 °C a skladována mimo dosah 

světla. Při dodržení přepravních a skladovacích podmínek je soupravu GynTect® a její součásti 

možné používat až do uvedeného data exspirace, a to i otevřená činidla. 

  

Obr. 1 Kontrola teploty během přepravy 
Tepelný indikátor v soupravě GynTect® umožňuje sledování teploty během přepravy. Jasně stříbrný čtvereček ve středu indikátoru 
signalizuje, že teplota během přepravy nepřekročila povolenou hodnotu. Pokud je čtvereček černý, tato hodnota byla překročena. 
V takovém případě funkci soupravy nelze zaručit – kontaktujte společnost oncgnostics GmbH.  

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 

Souprava GynTect® je určena pro in vitro diagnostiku, a to pouze v laboratoři, ne 

v domácnosti, jako farmaceutický prostředek ani k jiným účelům, a používat ji smí pouze 

kvalifikovaný personál. Vždy noste vhodný laboratorní plášť, jednorázové rukavice a v případě 

potřeby i ochranné brýle. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto bodu.  

Musí být dodrženy platné požadavky na obsluhu přístroje (např. MPBetreibV). 

Hospodářské subjekty a uživatelé jsou povinni hlásit nežádoucí příhody a závažné události 

výrobci a příslušnému orgánu v zákonných lhůtách. 

Nejnovější verzi bezpečnostního listu pro tento produkt najdete na našich stránkách 

(https://www.oncgnostics.com/en/downloadcenter/) nebo si ji lze vyžádat na adrese 

gyntect@oncgnostics.com. 
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5. LIKVIDACE 

Nepoužité soupravy GynTect® a jejich součásti lze zlikvidovat běžným způsobem. Veškerý 

odpadní materiál včetně přebytků vzorků (supernatant) musí být před vyhozením řádně 

inaktivován templem. 

Dodržujte místní předpisy o nakládání s odpady. 
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6. ÚVOD 

Karcinom děložního čípku je třetím nejčastějším typem nádoru u žen na celém světě; každý 

rok se objeví 530.000 nově diagnostikovaných případů1. U téměř všech případů karcinomu 

děložního čípku je zjištěna přetrvávající infekce vysoce rizikovým kmenem lidského 

papilomaviru2, což ukazuje, že infekce HPV je předpokladem této karcinogeneze. Ženy 

s negativním výsledkem testu na HPV mají extrémně nízké riziko karcinomu děložního čípku. 

Je ovšem pravda, že k prekanceróze nebo karcinomu nedojde ani u většiny žen s pozitivním 

nálezem. Prekancerózní léze na čípku se objevují pouze u cca 15 % žen infikovaných HPV3. 

Pacientky s pozitivním výsledkem HPV testu nebo nejasným nálezem Pap testu (Pap II, Pap III 

a Pap IIID1 a D2) mohou dostat doporučení k absolvování screeningového testu jako je 

GynTect®, který umožní odhadnout pravděpodobnost výskytu karcinomu čípku či podobného 

onemocnění vyžadujícího léčbu.  

6.1 Určené použití 

GynTect® je In-Vitro diagnostický kit určený pro kvalitativní detekci epigenetických markerů v 

bisulfiticky-konvertované DNA z cervikálních vzorků žen s pozitivním výsledkem HPV testu 

nebo s nejasným nálezem Papova stěru. Pozitivní výsledek testu GynTect® souvisí s 

přítomností cervikální intraepiteliální neoplasie nebo rakovinou děložního krčku. 

GynTect® je určen pro použití pouze proškolenými osobami znalými molekulárně-

biologických metod. 

6.2 Vyhodnocení testu GynTect® 

Úroveň metylace DNA detekovaná testem GynTect® odpovídá závažnosti přítomné dysplasie. 

Test GynTect® by však neměl být použit k záverěčnému rozhodnutí o terapii. Výsledek testu 

musí být vždy posuzován v kombinaci s ostatnimi klinickými zjištěními.  

 
1 Arbyn, M. et al. (2011). Worldwide burden of cervical cancer in 2008. Ann. Oncol. 22(12):2675-2686 
2 Walboomers, J. et al. (1999). Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol. 

189(1):12-19 
3 Cuzick et al. (2006). Overview of the European and North American studies on HPV testing in primary cervical cancer 

screening. Int J Cancer. 119(5):1095-1101 
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6.3 Princip stanovení 

Základem stanovení je detekce epigenetických biomarkerů, přesněji metylace určitých oblastí 

DNA, které korelují s výskytem prekanceróz nebo karcinomu děložního čípku4,5,6. Detekce 

markerů se provádí pomocí vysoce citlivé kvantitativní PCR. Markerové oblasti využité ve 

stanovení jsou shrnuty v Tab. 5, princip testu je na Obr. 2.  

Tab. 5 Přehled: oblasti markerů u stanovení GynTect® 

Označení v protokolu Oblast markeru (název genu) 

Marker 1 ASTN1 

Marker 2 DLX1 

Marker 3 ITGA4 

Marker 4 RXFP3 

Marker 5 SOX17 

Marker 6 ZNF671 

Marker QC ACHE 

Marker QM IDS 

Analýza vzorku od pacientky pomocí stanovení GynTect® se skládá ze dvou kroků. 

Nejprve DNA ve stěru z děložního krčku je ošetřena chemikálií, hydrogensiřičitanem sodným, 

přičemž dojde k „fixaci“ metylace DNA. K purifikaci DNA po konverzi hydrogensiřičitanem 

doporučujeme použít kratší a jednodušší protokol. Po eluci se DNA naředí vodou. Ve druhém 

kroku je DNA konvertovaná hydrogensiřičitanem analyzována v osmi samostatných 

(singleplex) kvantitativních PCR reakcích specifických pro metylaci. Původně metylované 

oblasti DNA jsou selektivně amplifikovány pomocí primerů, které jsou umístěny ve 

zkumavkách v osmimístném PCR stripu. Kvantitativní detekce markeru metylace a 

kontrolních oblastí se provádí pomocí interkalačního fluorescenčního barviva. Positivní a 

negativní kontrola jsou použity pro kontrolu PCR. Následuje analýza pomocí specifického 

software pro PCR přístroj. 

 
4 Hansel et al. (2014). A Promising DNA Methylation Signature for the Triage of High-Risk Human Papillomavirus DNA-

Positive Women. PLOS ONE. Volume 9, Issue 3, e91905 
5 Schmitz et al. (2017). Performance of a methylation specific real-time PCR assay as a triage test for HPV-positive women. 

Clinical Epigenetics. 9:118 
6 Schmitz et al. (2018). Performance of a DNA methylation marker panel using liquid-based cervical scrapes to detect 

cervical cancer and its precancerous stages. BMC Cancer. 18:1197 
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Odběrová a hydrogensiřičitanová souprava nejsou součástí soupravy GynTect®. Speciální 

produkty k odběru vzorků a ošetření hydrogensiřičitanem se prodávají samostatně. 

 

Obr. 2 Princip stanovení 
A: Gynekolog provede stěr z děložního čípku pacientky a převede jej do vzorkového média. 
B:  Diagnostická laboratoř provádí bisulfitovou konverzi vzorku od pacienta. 
C: U každého vzorku se provádí osm singleplexových PCR reakcí. Hodnocení se provádí na základě detekce interkalačního 
fluorescenčního barviva v mastermixu a vrcholů definovaných denaturačních křivek.  
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6.4 Jednotlivé prvky stanovení GynTect® 

6.4.1 Rozložení GynTect® Strips 

Každý strip GynTect® obsahuje osm párů primerů k amplifikaci šesti markerů specifických pro 

metylaci a dvou kontrolních. Rozložení stripu je na Obr. 3.  

K analýze jednoho vzorku od pacientky je nutný úplný GynTect® Strip Cobas. 

 

Obr. 3 Rozložení GynTect® Strips Cobas 
Každá z pozic 1 - 6 ve stripu obsahuje primery pro jeden ze šesti metylačně specifických markerů. Na pozici číslo 7 jsou primery ke 
kontrole kvality hydrogensiřičitanové reakce (marker QC), na pozici 8 pak primery ke kontrole kvality metylace (marker QM). 

6.4.2 Kontroly 

Souprava GynTect® obsahuje několik kontrol. Tyto kontroly umožňují sledování kritických 

kroků testu: kvality vzorku a ošetření hydrogensiřičitanem (marker QC), stavu metylace 

vzorku (marker QM) a kvality PCR reakcí. 

Kontrola konverze hydrogensiřičitanem (Marker QC) 

Tento kontrolní marker ověřuje úspěšnost konverze všech nemetylovaných cytosinových 

zbytků na uracil a tedy kvalitu ošetření hydrogensiřičitanem. Pro tento účel je amplifikována 

oblast DNA z genu lidské acetylcholinesterázy (ACHE). Nedostatečná amplifikace ACHE 

naznačuje, že je stanovení neplatné a je nutno jej opakovat (viz kapitola 8.7). 

Kontrola metylace (Marker QM) 

Tato kontrola umožňuje amplifikaci imprintovaného genu IDS, který je metylován na druhém 

ženském chromozomu X (IDS m). Pokud je v reakci PCR generována hodnota Cp mezi 20 a 32, 

cervikální vzorek je platný. Pokud nedojde k žádné amplifikaci, stanovení je neplatné a je 

nutno jej opakovat (viz kapitola 8.7). 
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Pozitivní kontrola 

Součástí soupravy je i kontrolní matrice k ověření kvality PCR reakce. Během amplifikace 

kontrolního templátu GynTect® Positive Control (PC) by všech osm markerů mělo dosáhnout 

hodnoty Cp nižší než 38. Reakce s jinou hodnotou je neplatná a je třeba ji opakovat (viz kapitola 

8.7).  

Negativní kontrola 

Negativní kontroly jsou připravovány z GynTect® Water (H2O, NTC – No Template Control). 

Výsledek těchto reakcí by měl být negativní pro všechny markery. Pokud u některé z nich 

vzniknou specifické produkty reakce, mohlo dojít ke kontaminaci a stanovení GynTect® je 

třeba opakovat (viz kapitola 8.7). 

6.5 Referenční materiál 

Žádný referenční materiál není k dispozici.   
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7. POKYNY K PROVÁDĚNÍ TESTU GYNTECT® 

7.1 Všeobecné pokyny 

Při použití moderních metod molekulární biologie je nutno striktně dodržovat dále uvedené 

pokyny, aby byla zajištěna maximální bezpečnost personálu laboratoře a vysoce kvalitní 

výsledky. 

Jednotlivé kroky stanovení – ošetření hydrogensiřičitanem, amplifikace a detekce markerů 

DNA – musí provádět náležitě vyškolený personál. Navíc je potřeba dodržovat jasný a dobře 

strukturovaný postup, jinak může dojít k degradaci DNA ve vzorcích nebo kontaminaci 

produktem amplifikace a následnému zkreslení výsledků. Z toho důvodu je nutné oddělit 

pracovní prostory pro přípravu vzorků a vlastní PCR, jak je popsáno v kapitole 7.2. V každé 

z obou pracovních zón je třeba zajistit samostatné vybavení, spotřební materiál, rukavice a 

laboratorní pláště. Toto vybavení nikdy nepřenášejte z jedné zóny do druhé. 

7.2 Oddělení prostor 

Obr. 4 ukazuje příklad rozdělení laboratoře na dvě samostatné pracovní zóny. Jedna je 

vyhrazena pro ošetření hydrogensiřičitanem a pro nastavení PCR reakce, ve druhé se PCR 

provádí. Kvůli zamezení kontaminace vzorků je každá ze zón určena pro konkrétní činnosti. 

Označení vybavení a spotřebního materiálu v zónách různými barvami pomůže zamezit jejich 

používání v nesprávné zóně.  

 

Obr. 4 Oddělení prostor 
V 1. místnosti se provádí ošetření hydrogensiřičitanem a příprava PCR (ideálně v PCR digestoři). Ve 2. místnosti se provádí PCR, 
detekují markery a analyzují výsledky. 

Pozor: Mezi oběma zónami GynTect® nelze přenášet žádné vybavení, spotřební materiál ani 

již použité stripy GynTect®. Proto musí mít každá zóna své vlastní vybavení a spotřební 

materiál. 
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7.3 Varování a bezpečnostní opatření 

7.3.1 Prevence kontaminace 

- Během všech kroků postupu je nutno mít laboratorní plášť, a to v každé zóně laboratoře 

jiný.  

- Při každé pracovní operaci je nutno nosit ochranné rukavice a často je měnit. 

- Jednotlivé zóny musí být dekontaminovány vhodným dezinfekčním prostředkem. 

- Nikdy se nedotýkejte vnitřku víčka reakční zkumavky. GynTect® Strips otevírejte jeden 

po druhém, aby nedošlo ke křížové kontaminaci. 

- Při pipetování používejte vhodný filtr (neobsahující stopy DNázy, RNázy ani lidské 

DNA). Po každém přenosu kapaliny špičku vyměňte. 

7.3.2 Pokyny k manipulaci 

- Všechny součásti soupravy GynTect® jsou připraveny k použití. 

- Po ošetření hydrogensiřičitanem je možno práci přerušit. Vzorky lze skladovat až týden 

při teplotě 2 °C až 8 °C nebo až 2 měsíce při teplotě -15 °C až -30 °C. 

- Při snímání barevných víček ze stripů se nikdy nedotýkejte vnitřku víček. Zlikvidujte je 

náležitým způsobem, aby nedošlo k přenosu primerů do dalších zkumavek. 

- Při uzavírání bezbarvých víček na GynTect® Strips se nikdy nedotýkejte vnitřku víček. 

Dbejte, aby byly zkumavky pevně uzavřené. 

- Pokud budou GynTect® Strips a GynTect® Caps označeny na nesprávných místech (viz 

Obr. 10), může při PCR vzniknout nespecifický fluorescenční signál. 

- Během celého postupu se nedotýkejte GynTect® Strips a GynTect® Caps holýma 

rukama, mohou tak vzniknout nespecifické fluorescenční signály. 

- PCR stripy jsou jednorázové a nelze je používat opakovaně. 

- Nepoužité GynTect® Strips a GynTect® Caps uchovávejte v původním obalu. 

7.3.3 Všeobecná opatření 

- Tato souprava je určena pouze k diagnostice In-Vitro a může ji používat pouze 

profesionální laboratorní personál náležitě zaškolený v diagnostických metodách In-

Vitro. 
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- Po převzetí soupravy zkontrolujte, zda některé součásti nejsou poškozené. Pokud jsou, 

kontaktujte distributora. Nepoužívejte součásti z poškozených souprav – výsledky pak 

nemusí být správné. 

- Soupravu GynTect® Kit nepoužívejte po datu exspirace. 

- Nepoužívejte prošlá činidla.  

- Nikdy nekombinujte ani nemíchejte činidla z různých šarží. 

- Používejte pouze činidla a vybavení dodávané se soupravou nebo doporučené jejím 

dodavatelem.  

- Veškeré laboratorní vybavení musí být nainstalováno, udržováno a kalibrováno podle 

pokynů dodavatele. 

- Pipetování malého množství kapaliny (několika mikrolitrů) vyžaduje praxi a zkušenost. 

Při použití mikropipet proto dbejte, abyste požadované množství napipetovali co 

nejpřesněji. 

- Dbejte, aby při pipetování činidel nedošlo ke kontaminaci jejich lahviček. 

- Veškeré odstřeďování se provádí při pokojové teplotě. 

- Funkčnost systémů cobas z 480 Analyzer je zajištěna jen při pokojové teplotě. 

7.3.4 Bezpečnost provozu 

- Předpokládá se dodržování správné laboratorní praxe (SLP), jak ji popisuje například 

americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) nebo Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj (OECD). Zejména je třeba vzít v úvahu doporučení pro provádění 

testů molekulární amplifikace. 

- Vyhněte se přímému kontaktu s biologickými vzorky a dbejte také, aby nedošlo k jejich 

vystříknutí nebo rozprášení. 

- Při práci s lidskými vzorky vždy používejte laboratorní plášť, jednorázové rukavice a 

ochranné brýle. 

- Po manipulaci se vzorky a činidly si důkladně umyjte ruce. 
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8. POSTUP STANOVENÍ GYNTECT® 

Následující kapitola obsahuje podrobný popis jednotlivých kroků zpracování, od odběru 

vzorků až k analýze údajů. Souprava GynTect® GT003-10 obsahuje jednu pozitivní a jednu 

negativní kontrolu na jedno měření GynTect®. Všech deset vzorků je nutno použít v rámci 

jednoho stanovení.  

8.1 Časový rozvrh postupu 

Stanovení GynTect® lze provést během 3,5 hodiny, přičemž doba aktivní práce je méně než 2 

hodiny. Před prvním použitím stanovení GynTect® si vyhraďte cca 15 minut na 

naprogramování šablony programu PCR pro stanovení.  

Obr. 5 ukazuje podrobné body pracovního postupu. 

 

Obr. 5 Časový rozvrh postupu GynTect® GT003 

8.2 Odběr vzorků a ošetření hydrogensiřičitanem 

Odběrová ani hydrogensiřičitanová souprava nejsou součástí soupravy GynTect®. Nádobky s 

roztokem ThinPrep® PreservCyt® Solution (Hologic) a odběrové kartáčky Cervex-Brush® 

(Rovers Medical Devices) mohou být zakoupeny u příslušných výrobců. Potřebnou 

hydrogensiřičitanovou soupravu (EpiTect® Fast Bisulfite Kit, Qiagen) lze zakoupit od 

společnosti oncgnostics GmbH (informace k objednávkám najdete v kapitole 2).   
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8.2.1 Odběr vzorků  

Odběrová souprava není součástí sady GynTect® (informace k objednávkám najdete 

v kapitole 2). Odběr cervikálních stěrů musí být proveden gynekologem dle protokolu výrobce 

a v souladu s doporučeními pro odběr cervikálních stěrů 7. 

Důležité: Odběrový kartáček musí být po odběru vyhozen a neměl by zůstat v odběrovém 

mediu. V opačném případě bude ovlivněn průběh testu GynTect®. 

Vhodná média jsou uvedena v Tab. 2. Spolehlivost stanovení GynTect® při použití jiných 

odběrových médií nebyla ověřena. Vzorky stěrů děložního krčku může být přechováván 3 dny 

při pokojové teplotě a přepravován do laboratoře bez nutnosti chlazení. Skladování vzorků je 

možné až 12 týdnů při teplotě 2 °C až 8 °C. 

8.2.2 Izolace vzorků 

Důležité: Pokud byl kartáček ponechán v nádobce se vzorkem, je nutné jej před zpracováním 

vzorku odstranit. 

1. Vzorek pacientky protřepávejte na třepačce po 5  s při maximální rychlosti a 1 ml vzorku 

okamžitě přeneste do 1,5 ml zkumavky. 

Pozor: Buňky se usazují na dně nádobky velmi rychle. Odběr 1 ml na laboratorní analýzu 

musí být odebrán do 10 vteřin  po protřepání vzorky.  

2. Odstřeďujte vzorek po 5 min při 10.000 xg. 

3. Opatrně odstraňte 900 µl supernatantu nad peletou. Nodstraňujte nebo neporušte 
peletu. 

Pozor: Peleta může být více či méně pevná, v závislosti na vzorku. 

4. Resuspendujte peletu vortexováním po dobu 3 s. Pro bisulfitickou konverzi použijte 40 µl 
resuspendovaného vzorku. 

  

 
7 International Agency for Research on Cancer (2008). European guidelines for quality assurance in cervical cancer screening 

– Second edition 
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8.2.3 Ošetření vzorků hydrogensiřičitanem 

Hydrogensiřičitanová sada není součástí soupravy GynTect®. K ošetření vzorků pacientek 

hydrogensiřičitanem před vlastním stanovením GynTect® je třeba využít EpiTect® Fast 

Bisulfite Kit (10) (Qiagen), kterou lze objednat zvlášť (údaje k objednávkám najdete  

v kapitole 2). Celé ošetření vzorků hydrogensiřičitanem sodným se provádí v první místnosti 

(zóně) laboratoře.  

Důležité: Validace stanovení GynTect® byla provedena pomocí EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10) 

(Qiagen). Tuto soupravu je nutné použít, jinak nelze zaručit zde uvedené diagnostické 

parametry.  

Pozor: Původní protokol k EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10) (Qiagen) byl upraven. Tento 

upravený protokol je nutné použít k zajištění zde uvedených diagnostických parametrů. 

Pro provedení bisulfitické konverze pomocí EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10) je zapotřebí 40 μl 

resuspendované pelety. 

Konverze DNA hydrogensiřičitanem 

1. Pufry z hydrogensiřičitanové soupravy připravte podle Tab. 6. 

Důležité: Buffer BL se používá bez Carrier RNA. V Buffer BL se může vytvořit precipitát, 

pokud je skladován nebo transportován při nízké teplotě. V takovém případě precipitát 

z Buffer BL odstraňte jemným zahřátím (37 °C) a protřepáváním. 

Tab. 6 Pufr pro soupravu EpiTect® Fast Bisulfite Kit (Qiagen) 

Pufr Přidejte ethanolu Skladovací teplota 

Buffer BL * - Pokojová teplota 

Buffer BW 30 ml ethanolu (96 - 100 %) Pokojová teplota 

Buffer BD 27 ml ethanolu (96 - 100 %) 2 °C – 8 °C 

* Nepřidávejte Carrier RNA, Kontrola kvality (viz poznámka) 

2. Pro každý vzorek připravte do 0,5 ml zkumavek reakční směs s hydrogensiřičitanem 

podle Tab. 7. 

Důležité: V Bisulfite Solution se může vytvořit precipitát, pokud je skladován nebo 

transportován při nízké teplotě. V takovém případě precipitát z Bisulfite Solution 

odstraňte jemným zahřátím (37 °C) a protřepáváním. 
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Tab. 7 Materiály pro ošetření hydrogensiřičitanem 

Látka na reakci 

Bisulfite Solution *  85 µl 

DNA Protect Buffer  15 µl 

Izolace a resuspendování vzorku  40 µl 

Celkový objem na reakci 140 µl 

* Kontrola kvality (viz poznámka) 

Pozor: Bisulfite Solution nelze uchovávat. Jeden Bisulfite Solution lze použít pouze na 

jediný proces, zbytek je nutno zlikvidovat. 

3. Reakční směs k ošetření hydrogensiřičitanem míchejte na třepačce po 3 s při maximální 

rychlosti, krátce odstřeďte a ponechte při pokojové teplotě do použití.  

Pozor: Je-li pH směsi ve správném rozsahu, DNA Protect Buffer změní barvu ze zelené 

na modrou. Vzorek je nutno zpracovat do 60 minut.  

4. Použijte termocykler s vytápěným víkem (100 °C) a naprogramujte jej podle Tab. 8.  

Důležité: Pokud termocykler nelze nastavit na objem 140 μl, použijte nejbližší možný 

objem. Víko není třeba před konverzí předehřívat.  

Tab. 8 Konverze hydrogensiřičitanem pomocí termocykleru 

Krok Doba Teplota 

Denaturace   5 minut 95 °C 

Inkubace 10 minut 60 °C 

Denaturace   5 minut 95 °C 

Inkubace 10 minut 60 °C 

Konec reakce udržovat * 20 °C 

* Konvertovaná DNA může zůstat v termocykleru při teplotě 20 °C nebo ji lze skladovat při pokojové teplotě přes 

    noc (max. 16 h). 

5. 0,5 ml zkumavky umístěte na topný blok termocykleru a zahajte inkubaci. 

Pozor: Po ošetření hydrogensiřičitanem lze vzorky skladovat při pokojové teplotě přes 

noc (max. 16 hodin). Neuchovávejte v chladu (při teplotách 2 °C – 8 °C) – vzorky by 

mohly precipitovat a znemožnit tak další zpracování.  
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Purifikace konvertované DNA 

6. Po ošetření hydrogensiřičitanem PCR zkumavky promíchejte maximální rychlostí na 

třepačce po 3 s a krátkým odstředěním stáhněte kapky ze vnitřku víčka. 

7. Do každé MinElute® Spin Column přidejte 310 µl Buffer BL. 

Důležité: Zřetelně Spin Column označte.  

8. Přidejte do kolonky vzorek (140 µl) a směs krátce 5 x promíchejte pipetováním. 

Důležité: Nedotýkejte se membrány v kolonce špičkou pipety a dbejte, aby nevznikaly 

bubliny. Po 5 promíchání pipetou se ujistěte, že je roztok homogenní a neobsahuje 

vrstvy.  

9. Do každé kolonky přidejte 250 µl etanolu (96 – 100 %), zavřete víčko a krátce 5 x 

promíchejte převrácením kolonky na čepu.  

10. Každou kolonku odstřeďujte po 35 s při 18.000 xg a ujistěte se, že kapalina prošla 

kolonkou do sběrné zkumavky. 

11. Vyjměte kolonku z odstředivky, zlikvidujte proteklou kapalinu a usaďte kolonku zpět do 

sběrné zkumavky.  

12. Promývání: do centrifugační kolonky přidejte 200 µl Buffer BW a odstřeďujte 30 s při 

18.000 xg.  

13. Do každé kolonky přidejte 200 µl Buffer BD a inkubujte 15 min při pokojové teplotě. 

14. Po odsolení odstřeďujte kolonku po 30 s při 18.000 xg. 

15. Přidejte 200 µl Buffer BW a odstřeďujte po 30 s při 18.000 xg. 

16. Vyjměte kolonku z odstředivky, zlikvidujte proteklou kapalinu a usaďte kolonku zpět do 

sběrné zkumavky. 

17. Centrifugační kolonku promyjte 400 µl Buffer BW a odstřeďujte po 30 s při 18.000 xg.  

18. Do každé kolonky přidejte 200 µl etanolu (96 – 100 %) a odstřeďujte po 30 s při 

18.000 xg. 

19. Kolonky vložte do nové 2 ml Collection-Tube a odstřeďujte po 60 s při 18.000 xg 

k odstranění zbytků kapaliny. 

Pozor: Tento krok nevynechte – zbytky etanolu mohou mít negativní vliv na výsledky 

stanovení GynTect®.  
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20. Centrifugační kolonku vložte do čisté 1,5 ml zkumavky (není součástí soupravy), přidejte 

20 µl vody přímo na střed membrány v kolonce a opatrně zavřete víčko. 

Důležité: Dbejte, aby nedošlo k poškození membrány a nepipetujte vodu na stěnu 

kolonky.  

21. Kolonku inkubujte při pokojové teplotě po 60 s a pak odstřeďujte po 60 s při 8.000 xg 

(eluce). 

22. Vizuálně zkontrolujte, zda má eluát správný objem.  

Volitelné: V této fázi lze vzorky skladovat až týden při teplotě 2 °C – 8 °C nebo až 

2 měsíce při teplotě -15 °C až -30 °C. 

23. Pokud stanovení GynTect® používáte poprvé, pokračujte kapitolou 8.3 (Vygenerování 

šablony pro PCR). V opačném případě pokračujte v protokolu v kapitole 8.4 (Příprava a 

pipetování pro PCR).  
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8.3 Vygenerování šablony pro PCR  

V následující části je popsáno generování šablony pro PCR pomocí cobas z 480 Analyzer. 

Najdete v ní také pokyny k nastavení šablon poskytnutých dodavatelem systémů PCR. 

1. Zapněte cobas z 480 Analyzer a odpovídající počítač. Do 15 sekund musíte na obrazovce 

počítače v BIOSu zvolit možnost „User defined Workflow“, aby se systém přepnul do 

volně programovatelného režimu. 

2. Spusťte program (verze 5.1.62) a přihlaste se. 

 

3. Chcete-li vytvořit novou šablonu, zvolte tlačítko New Experiment. 
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4. V sekci Run Protocol naprogramujte následující teplotní profil (viz Tab. 9). Nastavte 

parametr Detection Format na hodnotu „SYBR Green 1 / HRM Dye“ a parametr Reaction 

Volume na 20 µl. 

Tab. 9 Teplotní profil PCR  

Program 
Name 

Number 
of cycles 

Analysis 
Mode 

Target Acquisition 
Mode 

Hold 
(hh:mm:ss) 

Ramp rate 
(°C/s) 

Initialization 1 x None 94 °C None 00:01:00 4.4  

Amplification 42 x Quantification 94 °C None 00:00:15 4.4  

66 °C  Single 00:00:35 2.2  

Melt curve 1 x Melting 
Curves 

95 °C None 00:00:15 4.4 

60 °C None 00:00:20 2.2  

95 °C  Continuous - 0.11 

Cooling 1 x None 37 °C None 00:01:00 2.2  
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5. Uložit Run-Template pod GynTect. Klikněte na volbu Apply Template → Save as 

Template a uložte do správné složky. 

 

6. V modulu Subset Editor vytvořte doporučené rozložení destičky. Pro tento účel klikněte 

na tlačítko „+“, vyberte založené stripy a potvrďte tlačítkem Apply (příklady na Obr. 6, 

Obr. 7 a Obr. 8). Uložte šablonu Subset-Template do příslušné složky volbami Apply 

Template → Save as Template.  
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Obr. 6 Příklad rozložení destičky – šest vzorků 
Analýza málo zaplněných destiček (< 10 vzorků) se provádí na základě zadaného počtu vzorků.  
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Obr. 7 Příklad rozložení destičky – dva vzorky 
Analýza málo zaplněných destiček (< 10 vzorků) se provádí na základě zadaného počtu vzorků.  
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Obr. 8 Příklad rozložení destičky – 10 vzorků, souprava GT003-10 
Standardní počet vzorků uložený v editoru odpovídá celé obsazené destičce (= 10 vzorků + PC + H2O). 

Důležité: Rozložení vzorků na destičce je variabilní – všechny GynTect® Strips Cobas lze 

použít v jakékoli pozici. Pokud PCR provádíte s menším počtem vzorků, lze použít 

alternativní rozmístění (viz Obr. 7). Doporučujeme vždy použít vnější řádky 1 a 12, aby 

topné víčko sedělo na GynTect® Strips Cobas rovnoměrně. 

7. V modulu Sample Editor definujte označení vzorku. Klikněte na volby Select Workflow → 

Abs. Quant a případně v sekci Subset i na definovanou šablonu Subset-Template a zadejte 

název vzorku (Sample Name). Šablonu uložte do příslušné složky volbami Apply Template 

→ Save as Template. 
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8.4 Příprava a pipetování pro PCR 

Důležité: K zajištění přesných výsledků stanovení GynTect® nesmí příprava a pipetování 

vzorků na reakci PCR trvat déle než 60 minut. Příprava a pipetování se provádí v 1. 

místnosti/zóně. 

1. Pokud jsou vzorky ošetřené hydrogensiřičitanem zmrazené, rozmrazte je při pokojové 

teplotě. 

2. Ke každému vzorku přidejte 70 µl GynTect® Water. 

3. Vzorky třepejte na třepačce po 3 s maximální rychlostí a krátce odstřeďte. 

4. Ze soupravy vezměte činidlo GynTect® Mastermix. Na každý vzorek použijte GynTect® 

Strip Cobas se zeleným víčkem, na pozitivní kontrolu GynTect® Strip Cobas s červeným 

víčkem a na negativní kontrolu GynTect® Strip Cobas se žlutým víčkem. 

5. GynTect® Strips Cobas uložte do PCR držáku. 

Pozor: Dbejte na správnou orientaci GynTect® Strips Cobas. Malý jazýček na víčku 

GynTect® Strips Cobas musí být na levé straně (viz Obr. 9). Kromě toho jsou stripy (bílý 

široký jazýček na horním a dolním konci stripu) označeny písmeny A a H. Jamka A musí 

být umístěna v řádku A, takže se jamka H nachází v řádku H držáku zkumavek. 

Správná 

orientace 

 

 

 

 
Obr. 9 Orientace stripů GynTect® Cobas 

6. GynTect® Mastermix třepejte maximální rychlostí na třepačce po 3 s a krátce odstřeďte. 

8.4.1 Pipetování vzorků pacientů 

7. Ze GynTect® Strip Cobas sejměte proužek zelených víček a zlikvidujte jej. 

Pozor: Barevná okrouhlá víčka nejsou vhodná pro qPCR.  



 

30  GynTect® IFU_GT003_CZ_Rev3.5 

Květen 2022 

8. Do každé jamky přidejte 10 µl směsi GynTect® Mastermix. 

Poznámka: Můžete pozorovat modré zbarvení. Slouží jako optická kontrola a nemá 

žádný vliv na výsledek GynTect®. 

Důležité: Každou zkumavku stripu napipetujte novou špičkou – GynTect® Strip Cobas 

již obsahují primery pro PCR.  

9. Do každého z osmi jamek proužků GynTect® Strips Cobas obsahujících Mastermix 

přidejte 10 µl vzorku.  

Důležité: Každou zkumavku ve stripu napipetujte novou špičkou. 

10. Ihned po pipetování GynTect® Strips Cobas uzavřete plochými čirými GynTect® Caps. 

Pozor: Nedotýkejte se vnitřní strany (směřující dovnitř zkumavky) GynTect® Caps při 

jejich vyjímání ze sáčku ani při zavírání GynTect® Strips Cobas. Zkontrolujte, zda jsou 

GynTect® Strips Cobas pevně uzavřeny. Kontrola se nejlépe provádí vizuálně z boku. 

8.4.2 Pipetování pozitivních a negativních kontrol 

11. Z příslušných GynTect® Strips Cobas sejměte proužek žlutých/červených víček a stripy 

víček zlikvidujte. 

Pozor: Barevná okrouhlá víčka nejsou vhodná pro qPCR. 

12. Do každé jamky přidejte 10 µl směsi GynTect® Mastermix.  

Poznámka: Můžete pozorovat modré zbarvení. Slouží jako optická kontrola a nemá 

žádný vliv na výsledek GynTect®. 

Důležité: Každou zkumavku stripu napipetujte novou špičkou – GynTect® Strips Cobas 

již obsahují primery pro PCR. 

13. Do každé z osmi jamek GynTect® Strip Cobas pro pozitivní kontrolu přidejte 10 µl 

GynTect® Positive Control a do každé z osmi jamek GynTect® Strip Cobas pro 

negativní kontrolu přidejte 10 µl GynTect® Water. 

Důležité: Každou zkumavku ve stripu napipetujte novou špičkou. 

14. Ihned po pipetování GynTect® Strips Cobas uzavřete plochými čirými GynTect® Caps. 

Pozor: Nedotýkejte se vnitřní strany (směřující dovnitř zkumavky) GynTect® Caps při 

jejich vyjímání ze sáčku ani při zavírání GynTect®Strips Cobas. Zkontrolujte, zda jsou 

GynTect® Strips Cobas pevně uzavřeny. Kontrola se nejlépe provádí vizuálně z boku. 
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15. Všechny GynTect® Strips Cobas po napipetování a uzavření popisujte na jazýčky 

nového víčka (viz Obr. 10).  

Správné označení:                           Špatné označení:

 

Pozor:  

Při popisování nepište na 

GynTect® Caps – narušilo 

by to excitaci světlem a 

fluorescenční měření. 

GynTect® Caps lze 

popisovat na jazýčcích na 

obou koncích. 

 

Obr. 10  Popisování GynTect® Strips Cobas 

16. Všechny uzavřené GynTect® Strips Cobas promíchejte maximální rychlostí na třepačce 

po 3 s a krátce odstřeďte.  

Důležité: Pokud používáte odstředivku na destičky, GynTect® Strips Cobas možná 

budou po odstředění zamáčknuté do držáku. GynTect® Strips Cobas vyjímejte opatrně, 

aby nedošlo k rozlití tekutiny do víčka. Stane-li se to, opakujte centrifugaci.  

8.5 Provedení PCR  

V následující části je popsáno provedení stanovení GynTect® na cobas z 480 Analyzer (Roche). 

Dodržujte vždy pokyny výrobce systému. 

Důležité: Před umístěním GynTect® Strips Cobas do systému nastavte všechny parametry 

uvedené pro konkrétní PCR systém a software. Během nastavování systému nechte GynTect® 

Strips Cobas v chladničce (max. 15 minut).  

1. PCR provádějte v druhé místnosti či zóně laboratoře. 

2. Zapněte analyzátor cobas z 480 a odpovídající počítač. Do 15 sekund musíte na 

obrazovce počítače v BIOSu zvolit možnost „User defined Workflow“, aby se systém 

přepnul do volně programovatelného režimu.  

3. Spusťte program (verze 5.1.62) a přihlaste se. 
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4. Zvolte šablonu pro měření PCR v sekci New Experiment from Template → GynTect. 
Zkontrolujte, zda je teplotní profil správný. 

 

5. V sekcích Subset a Sample Editor upravte rozložení destičky a označení vzorku. 
Alternativně otevřete stávající šablony Subset- a Sample-Template v příslušném editoru 
pod hlavičkou Apply Template. 

6. PCR analýzu uložte tlačítkem s obrázkem diskety do příslušné složky a jednoznačně ji 
pojmenujte. 

 

7. Otevřete vstup vzorků na PCR systému a vložte GynTect® Strips Cobas do jejich držáku 

(viz Obr. 11 dále), a to v požadovaném pořadí. 
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Správná 

orientace 

 

 

 

 
GynTect® Strips Cobas se do držáku vkládají svisle. 

Špatná 

orientace 

 

 

 

 
GynTect® Strips Cobas nesmí být do držáku umístěny horizontálně. 

Obr. 11 Orientace GynTect® Strips Cobas v systému PCR 

Důležité: Použijte adapter pro PCR stripy (lze objednat u Roche Diagnostics GmbH). 

8. Zavřete vstup vzorků na PCR systému a spusťte měření kliknutím na tlačítko Start Run 

na kartě Run Protocol.  

Důležité: Toto tlačítko se aktivuje, jakmile dojde k uzavření vložených vzorků. 

 

9. Jedno měření PCR trvá cca 65 min.  
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8.6 Export výsledků analýzy PCR 

V následující části je popsán export dat z cobas z 480 Analyzer (program LightCycler verze 

1.5.1.62). Dodržujte vždy pokyny výrobce systému. Pokud je analýza PCR provedena v počítači 

od analyzátoru cobas z 480 Analyzer, pokračujte přímo kapitolou 8.7 (Analýza a interpretace 

výsledků PCR). 

1. Po dokončení analýzy data exportujte. Kromě toho tlačítkem Export data uložte do 
vhodné složky. 

 

2. Zavřete soubor nebo celý program. 
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8.7 Analýza a interpretace výsledků PCR 

V následující části je popsána analýza exportovaných dat. Pokyny předpokládají použití 

aplikace Microsoft Excel 2016. Je však možné použít jiný podobný program. 

1. Pokud exportujete výsledky PCR podle kapitoly 8.6 (Export výsledků analýzy PCR), 

spusťte program LightCycler (od verze 1.5.1.62) na jiném počítači a data naimportujte. 

Jinak proveďte analýzu přímo na počítači od analyzátoru cobas z 480 Analyzer. 

2. Zvolte algoritmus Abs Quant/Fit Points v editoru Analysis a případně i nadefinovaný 

počet vzorků. 

 

3. Na kartě Cycle Range nastavte parametr Background na hodnotu 5 až 20, parametry Min 

Offset na hodnotu 4 a Max Offset na 19. Zkontrolujte nastavení prvního a posledního 

cyklu (First, Last Cycle), rozsah v parametru Cycle Range musí obsahovat hodnoty 1 až 

42. 
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4. Na kartě Noise Band zkontrolujte, zda je parametr STD Multiplier nastaven na hodnotu 

12 a hodnota Noise Band je vypočítána automaticky. 

Na kartě Analysis nastavte Threshold na 0,5 a zkontrolujte, zda se hodnota parametru Fit 

Points upraví na 2. Následně nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko Calculate a 

proveďte analýzu.  

Exportujte tabulku dat pomocí Export Table kliknutím pravým tlačítkem myši jako 

soubor .txt, uložte do příslušné složky a jednoznačně ji pojmenujte. 

 

5. Vraťte se do modulu Analysis Editor tlačítkem „Show overview“. Zvolte algoritmus Tm 

Calling a případně i nadefinovaný počet vzorků. 
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6. Zaškrtněte políčko Height u parametru Tm; nastavení potvrďte kliknutím na tlačítko 

Calculate a proveďte analýzu. Exportujte tabulku dat pomocí Export Table kliknutím 

pravým tlačítkem myši jako soubor .txt, uložte do příslušné složky a jednoznačně ji 

pojmenujte. 

 

7. Otevřete nový soubor aplikace Microsoft Excel a zkopírujte do něj data z PCR (hodnoty 

Cp a Tm) ze souborů .txt. 

8. Zkontrolujte sloupce Cp, Tm a Height. Pokud u jednoho vzorku zjistíte dvě denaturační 

teploty (Tm), k vyhodnocení hodnoty Cp zvolte teplotu s vyšším vrcholem (Height). 
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Důležité: Pokud sloupce Cycle Range, Background, Noise Band, Fit Point a Threshold 

nejsou správně nastaveny, nastavte je podle pokynů v bodu Vygenerování šablony pro 

PCR (kapitola 8.3) a výsledky zkopírujte znovu.  

9. Pokud jsou všechny parametry analýzy nastaveny správně zapiš data tak, aby výsledky 

pro každý vzorek byly zapsány ve sloupcích a aby všechny vzorky byly zapsány jeden 

vedle druhého. 

 
  

Marker Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm

Marker 1 37,42 82,99 35,62 84,44 38,76 82,74 31,81 83,58 36,51 83,41 28,42 84,55

Marker 2 33,29 81,43 33,33 81,77 30,54 80,46 34,85 81,92 30,55 81,55 38,30 81,61 28,80 82,75

Marker 3 39,66 80,75 35,82 81,30 28,19 82,84

Marker 4 36,77 81,47 33,52 82,68 27,80 82,43

Marker 5 36,87 85,01 39,51 82,86 39,16 82,36 31,19 85,07

Marker 6 37,50 84,78 29,47 82,98 84,24 27,52 86,08

Marker QC 25,54 79,52 25,58 79,88 23,50 79,70 26,63 79,90 24,77 79,76 29,12 79,80 25,58 80,47 74,47

Marker QM 26,36 80,56 26,49 81,18 24,13 80,78 26,77 80,49 25,55 80,34 29,31 81,42 30,45 86,18

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5 Vzorek 6 PC NTC
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Ověření validity PCR reakce 

10. Nejprve zkontrolujte hodnoty Cp a denaturační teploty pozitivní kontroly u všech 

markerů (viz Tab. 10). 

Tab. 10 Kritéria pro pozitivní kontrolu 

Marker Hodnota Cp  Interval pro teplotu tání 
specifickou pro marker 

Marker 1 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 86 °C 

Marker 2 ≥ 20, ≤ 38 79 °C - 85 °C 

Marker 3 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 85 °C 

Marker 4 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 85 °C 

Marker 5 ≥ 20, ≤ 38 81 °C - 87 °C 

Marker 6 ≥ 20, ≤ 38 80 °C - 87 °C 

Marker QC ≥ 20, ≤ 38 78 °C - 83 °C 

Marker QM ≥ 20, ≤ 38 78 °C - 88 °C 

Pozor: Pozitivní kontrola slouží jako referenční a je ukazatelem kvality měření. Hodnoty 

Cp pro pozitivní kontrolu by u žádného markeru neměly překročit 38. 

11. Zkontrolujte výsledek negativní kontroly u všech markerů. 

Pozor: Negativní kontroly by neměly mít žádnou hodnotu Cp. Pokud některý z těchto 

markerů hodnotu Cp má, neměla by se zobrazit jeho denaturační křivka.  

 

Ověření platnosti vzorků 

12. Zkontrolujte hodnoty Cp a denaturační teploty vzorků u všech markerů podle Tab. 11 

(marker QC a QM) a Tab. 12 (markery 1 - 6). 

13. Analyzujte amplifikační a denaturační křivky u neočekávaných hodnot a parametrů 

těchto křivek. Vzorky s neodpovídajícími parametry křivek je nutno vyhodnotit jako 

negativní. Viz příklady platných a neplatných křivek v Tab. 14. 

14. Platnost výsledků vzorků je kontrolována pomocí markerů QC a QM (viz Tab. 11).  

Měření PCR je považováno za platné, pokud jsou splněna kritéria platnosti 

pozitivní (viz bod 10) i negativní kontroly (viz bod 11). V opačném případě je 

nutno stanovení opakovat. 
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Pozor:  Hodnoty Cp a denaturační teploty vzorků u obou markerů musí odpovídat 

kritériím. Jinak bude vzorek považován za neplatný a jeho měření je nutno opakovat. 

Tab. 11 Kritéria platnosti pro markery QC a QM 

Marker Hodnota Cp  Rozsah denaturačních teplot  

Marker QC ≥ 20, ≤ 42 78  °C - 83 °C 

Marker QM ≥ 20, ≤ 32 78 °C - 88 °C 

Příklady posouzení výsledků markerů QC a QM: 

  

Vzorek 1 je platný, protože jsou hodnoty Cp a denaturační teploty markerů v 

odpovídajícím rozsahu. 

Vzorek 2 je neplatný, protože u markeru QC nebyla zjištěna žádná hodnota Cp. 

Vzorek 3 je neplatný, protože je hodnota Cp u markeru QM mimo odpovídající rozsah. 

Vyhodnocení markerů 

15. U každého ze vzorků jsou samostatně posuzovány markery 1 - 6 a výsledek je považován 

za pozitivní, pokud jsou naplněna kritéria pozitivity podle Tab. 12.  

Vypočtěte hodnotu ΔCp pro všechny markery metylace (markery 1 - 6) u vzorků 

s hodnotami Cp a denaturačními teplotami v definovaném rozsahu. Použijte rovnici: 

ΔCp = Cp(Marker x) – Cp(Marker QM) 

Pokud je hodnota ΔCp u markeru 1 ≤ 8,00, u markerů 2 - 5 ≤ 9,00 nebo u markeru 6 

≤ 10,00, dané výsledky vzorků jsou považovány za pozitivní. 

  

Marker Cp Tm Cp Tm Cp Tm

… … … … … … …

Marker QC 25,54 79,52 79,88 23,50 79,70

Marker QM 26,36 80,56 26,49 81,18 33,56 80,78

Platnost

Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3

platné neplatné neplatné
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Tab. 12 Kritéria pozitivity u markerů 1–6 

Marker Hodnota Cp  Rozsah denaturačních teplot  ΔCp (Marker x – Marker QM) 

Marker 1 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 86 °C ≤ 8,00 

Marker 2 ≥ 20, ≤ 42 79 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marker 3 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marker 4 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marker 5 ≥ 20, ≤ 42 81 °C - 87 °C ≤ 9,00 

Marker 6 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 87 °C ≤ 10,00 

Příklady posouzení výsledků markeru 1: 

  

Marker 1 je u vzorku 1 považován za pozitivní, protože je hodnota Cp a denaturační 

teplota v odpovídajícím rozsahu a hodnota ΔCp ≤ 8,00. 

Marker 1 je u vzorku 2 považován za negativní, protože u něj nebyla zjištěna žádná 
hodnota Cp. 

Marker 1 je u vzorku 3 považován za negativní, protože je teplota denaturace mimo 

rozsah teplot pro tento markery 1. 

Marker 1 je u vzorku 4 považován za negativní, protože ani hodnota Cp, ani teplota 

denaturace u něj nebyly detekovány. 

Marker 1 je u vzorku 5 považován za pozitivní, protože je hodnota Cp a denaturační 

teplota v odpovídajícím rozsahu a hodnota ΔCp ≤ 8,00. 

Marker 1 je u vzorku 6 považován za negativní, protože je hodnota ΔCp > 8,00. 

  

Marker Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm Cp Tm

Marker 1 34,36 82,99 84,44 38,76 63,22 31,81 83,58 39,51 83,41

… … … … … … … … … … … … …

Marker QM 26,36 80,56 26,49 81,18 24,13 80,78 26,77 80,49 25,55 80,34 29,31 81,42

ΔCp 8,00 - - - 6,26 10,20

Hodnocení pozitivní negativní negativní negativní pozitivní negativní

Vzorek 6Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 Vzorek 5
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Vyhodnocení stanovení GynTect®  

Při vyhodnocení stanovení GynTect® přidělte body za každý pozitivní marker a sečtěte 

výsledek za všech šest markerů:  

Tab. 13 Hodnoty pro markery GynTect®  

Marker Hodnoty markeru při 

pozitivním výsledku  

Hodnoty markeru při 

negativním výsledku  

Marker 1 2 0 

Marker 2 1 0 

Marker 3 2 0 

Marker 4 2 0 

Marker 5 2 0 

Marker 6 6 0 

Je-li součet za hodnoty markeru alespoň 6, výsledek stanovení GynTect® pro daný 

vzorek je pozitivní. 

Je-li součet za hodnoty markeru je roven nebo nižší než 5, výsledek stanovení 

GynTect® pro daný vzorek je negativní. 

Pozor: Dbejte také na platnost vzorků (vyhodnocení markerů QC a QM). 

Pozitivní výsledek testu GynTect® souvisí s přítomností cervikální intraepiteliální 

neoplasie nebo rakovinou děložního krčku. Test GynTect® by však neměl být použit k 

záverěčnému rozhodnutí o terapii. Výsledek testu musí být vždy posuzován v kombinaci 

s ostatnimi klinickými zjištěními. 
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Příklady platných a neplatných křivek: 

Tab. 14 Ověření amplifikačních a denaturačních křivek pomocí cobas z 480 Analyzer 

 Platné Neplatné 
G

ra
f 

a
m

p
li

fi
k

a
ce

 

  

D
e

n
a

tu
ra

čn
í k

ři
vk

a
 

 

- 

Všechny obrázky křivek amplifikace a denaturace lze uložit po kliknutí pravým tlačítkem myši na obrázek volbou 
možnosti Export Chart. 

 

  

Vzorek je pozitivní, pokud jsou všechny kontroly platné a součet za všechny 

markery je alespoň 6! 
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9. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ 

Pokud během zpracování vzorků ze stěrů, PCR analýzy, analýzy dat nebo při selhání celého 

stanovení kvůli neplatnosti některé kontroly dojde k některému z dále uvedených problémů, 

postupujte podle uvedených pokynů. Pokud budete mít i nadále pochyby, nejasnosti ohledně 

produktu nebo jakékoli jiné problémy, kontaktujte naši technickou podporu (viz kapitola 10). 

Tab. 15 Řešení potíží 

Problém a příčina Poznámky a doporučení 

ODSTŘEDĚNÍ 

Nedisponujete odstředivkou na stripy či destičky 
PCR  

 

Rukou silně protřepejte 8jamkový proužek, 
dokud se veškerá kapalina nedostane na dno 
jamek. Vnitřek víčka musí být bez kapek, v 
případě potřeby postup opakujte. 

NEPLATNÉ DENATURAČNÍ TEPLOTY 

Strip GynTect® byl v PCR systému umístěn 
obráceně o 180°  
 
 
 

Amplifikační a denaturační křivky jsou viditelné, 
ale teploty denaturace se podstatně liší od 
požadavků uvedených v návodu. 

 

Teplota denaturace na pozici B by měla 
odpovídat teplotě na pozici G. Jamky A a B 
vykazují amplifikaci u všech stripů GynTect® 
kromě negativní kontroly. Vzorky lze 
analyzovat. 

Kontaktujte společnost oncgnostics GmbH.  

ŽÁDNÝ NEBO NEPLATNÉ VÝSLEDEK PCR  
(Marker QC / Marker QM) 

Hodnota Cp QM markeru nad cílovou hodnotou 

 
 

Opakujte test GynTect® u daného vzorku 
znovu. Můžete použít vyšší objem vzorku (2 až 
3 ml). Pokud bude výsledek markerů i nadále 
negativní, daný vzorek pacientky nelze 
analyzovat. 
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10. TECHNICKÁ PODPORA 

Zákaznický servis společnosti oncgnostics GmbH zajišťují zkušení odborníci s rozsáhlými 

teoretickými a praktickými znalostmi našich produktů a molekulární biologie obecně. 

V případě dotazů a problémů s produktem se obraťte na příslušnou kontaktní osobu 

společnosti oncgnostics GmbH.  

Naše technická podpora je vám k dispozici od pondělí do pátku mezi 08:00 a 16:00 hod. na čísle 

+49 3641 5548500.  

Mimo tuto dobu nás můžete kontaktovat na adrese support@oncgnostics.com. 

 

oncgnostics GmbH 

Löbstedter Straße 41 

07749 Jena, Německo 

Vedoucí: Dr. Alfred Hansel, Dr. Martina Schmitz 
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11. PARAMETRY STANOVENÍ GYNTECT® 

Použité pacientské vzorky byly získány v evropských nemocnicích (Německo, Portugalsko, 

Slovensko). 

11.1 Analytické parametry stanovení 

11.1.1 Analytická citlivost – detekce metylované DNA 

Analytická citlivost PCR analýzy byla určena pomocí metylované, bisulfiticky-konvertované 

DNA z lidského genomu. Odpovídající detekční limity jsou uvedeny v Tab. 16. Tři ředění vzorků 

byla testována ve třech nezávislých experimentech, každý v triplikátech. Na každé stanovení 

byly použity vzorky z běžných cervikálních stěrů v množství 20 - 50 ng. 

Tab. 16 Analytická citlivost PCR analýzy – část 1 

Použité 
množství DNA 

Počet buněk ve 

stanovení * 

Marker 1 
Cp ≤ 42 

Marker 2 
Cp ≤ 42 

Marker 3 
Cp ≤ 42 

Marker 4 
Cp ≤ 42 

Marker 5 
Cp ≤ 42 

Marker 6 
Cp ≤ 42 

0,2 ng 30 buněk 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

0,1 ng 15 buněk 9 / 9 9 / 9 9 / 9 8 / 8 8 / 8 9 / 9 

0,05 ng 7,5 buňky 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 5 / 9 9 / 9 

0,02 ng 3 buňky 7 / 9 8 / 9 6 / 9 9 / 9 6 / 9 8 / 9 

0,01 ng 1,5 buňky 5 / 9 5 / 9 6 / 9 8 / 9 5 / 9 6 / 9 

0,005 ng < 1 buňka 8 / 9 7 / 9 4 / 9 6 / 9 1 / 9 6 / 9 

0,002 ng < 1 buňka 3 / 9 3 / 9 1 / 9 2 / 9 0 / 9 1 / 9 

* jedna buňka obsahuje cca 6 - 7 pg genomové DNA  

Celkový limit detekce, při němž jsou markery 1 - 6 detekovatelné ve všech reakcích, činí 

15 buněk (0,1 ng). 
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Kromě toho byl podobným experimentům podroben mix DNA skládající se z metylované 

bisulfiticky-konvertované a nemetylované bisulfiticky-konvertované DNA z lidského genomu. 

V každém testu bylo použito 20 ng, respektive 100 ng DNA. Tři ředění vzorků byla testována 

ve třech nezávislých experimentech, každý v triplikátech (viz Tab. 17). 

Tab. 17 Analytická citlivost PCR analýzy – část 2 

Procento 

metylované DNA 

Celkové 

množství DNA 

Marker 1 
ΔCp ≤ 8 

Marker 2 
ΔCp ≤ 9 

Marker 3 
ΔCp ≤ 9 

Marker 4 
ΔCp ≤ 9 

Marker 5 
ΔCp ≤ 9 

Marker 6 
ΔCp ≤ 10 

10 % 20 ng 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

1 % 20 ng 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

0,1 % 20 ng 5 / 8* 8 / 8* 8 / 8* 6 / 8* 1 / 8* 7 / 8* 

0,01 % 20 ng 0 / 9 9 / 9 3 / 9 2 / 9 0 / 9 4 / 9 

0 % 20 ng 0 / 9 8 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 
        

10 % 100 ng 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 

1 % 100 ng  9 / 9 9 / 9 9 / 9 8 / 9 9 / 9 8 / 9 

0,1 % 100 ng  8 / 9 9 / 9 9 / 9 9 / 9 1 / 9 9 / 9 

0,01 % 100 ng  0 / 9 8 / 9 1 / 9 1 / 9 0 / 9 4 / 9 

0 % 100 ng  0 / 9 9 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 0 / 9 

* Jeden z devíti vzorků měl negativní výsledek markeru QC a musel být vyloučen.  

Mez detekce pro markery 1 - 6 byla stanovena na 1 % metylované DNA u 20 ng vzorku a 10 % 

u vzorku se 100 ng DNA na test. 

Experiment s obohacením vzorku pacientek o buňky SiHa ukázal, že při koncentraci alespoň 

3 x 105 buněk na ml lze spolehlivě prokázat podíl 0,1 % metylovaných buněk. 
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11.1.2 Analytická specificita – detekce nemetylované DNA 

Analytická specificita PCR analýzy byla stanovena s použitím nemetylovaných bisulfiticky-

konvertované PCR fragmentů o velikosti 10 - 12 kb reprezentujících kompletní lidský genom. 

Experimenty byly provedeny v 5 x rozlišení a výsledky jsou shrnuty v Tab. 18. Platnost vzorků 

byla ověřena pomocí markeru QC. Žádný pozitivní výsledek stanovení GynTect® se neobjevil 

až do koncentrace 750 ng nemetylované, bisulfiticky-konvertované DNA (biDNA). 

Tab. 18 Analytická specificita PCR analýzy 

Použitá DNA Marker 1 
Cp ≤ 42 

Marker 2 
Cp ≤ 42 

Marker 3 
Cp ≤ 42 

Marker 4 
Cp ≤ 42 

Marker 5 
Cp ≤ 42 

Marker 6 
Cp ≤ 42 

0 ng nemetylované biDNA 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 0 / 3 

100 ng nemetylované biDNA 0 / 5 1 / 5 1 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

250 ng nemetylované biDNA 0 / 5 0 / 5 0 / 5 1 / 5 0 / 5 0 / 5 

500 ng nemetylované biDNA 0 / 5 1 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

750 ng nemetylované biDNA 1 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

75 ng nemetylované gDNA 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 0 / 5 

11.2 Opakovatelnost  

Pomocí stanovení GynTect® bylo třikrát měřeno 20 různých vzorků. V každém případě byla 

provedena nová příprava vzorků a ošetření hydrogensiřičitanem. Všechny tři experimenty 

provedla jedna osoba, ale v různých dnech. 16 vzorků dosáhlo identického výsledku v 3/3 

bězích. 80 % vzorků mělo tedy opakovatelnost 100 % při třech pokusech. 

11.3 Reprodukovatelnost 

Pomocí stanovení GynTect® bylo v nezávislé laboratoři třikrát měřeno 20 různých vzorků. V 

každém případě byla provedena nová příprava vzorků a ošetření hydrogensiřičitanem a byly 

použity různé přístroje PCR.  

Porovnáním dvou výsledků každého vzorku získáme tři vyhodnocení na vzorek (lab. A - B, lab. 

B - C, lab. A - C). U takto získaných údajů přineslo 90 % hodnocení stejné výsledky. Porovnání 

platnosti: výsledky jsou z 96,43 % reprodukovatelné. 
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11.4 Odolnost vůči interferencím 

Žádný vliv na konečný výsledek stanovení GynTect® neměly ani dále popsané odchylky od 

teplotního profilu PCR měření (měření bylo prováděno se čtyřmi různými vzorky a kontrolou 

bez matrice): 

Tab. 19 Odchylky od teplotního profilu  

Odchylka od původního protokolu Vliv na pozitivitu 

PC GynTect® 

Průměrný posun hodnoty Cp 

všechny markery 

Hybridizační tepl. 65 °C   není < 1 

Hybridizační tepl. 67 °C není < 1 

Denaturační tepl. 92 °C není < 1 

Denaturační tepl. 96 °C není < 1 

Denaturační tepl. 96 °C a 
denaturace 10 sekund a  
hybridizace/elongace 30 sekund 

není Až o 1,12 vyšší 

Denaturační tepl. 96 °C a 
denaturace 20 sekund a  
hybridizace/elongace 40 sekund 

není < 1 

Umístění vzorku v systému PCR nemá žádný vliv na výsledek stanovení GynTect®.  

11.5 Parametry stanovení GynTect® při klinickém použití 

K posouzení použitelnosti v klinické praxi bylo pomocí stanovení GynTect® měřeno 321 vzorků 

od pacientek s těmito parametry: Pap I (n = 199; 62 %), CIN 1 (n = 20; 6,2 %), CIN 2 (n = 28; 

8,7 %), CIN 3 (n = 64; 19,9 %), karcinom děložního hrdla (n = 10; 3,1 %). 

Ženy byly ve věku 19 až 83 let8.  

  

 
8 +/-1 rok (přesné datum pořízení stěrů nebylo známo) 
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Tab. 20 Parametry stanovení GynTect® při klinickém použití 

Nález Detekováno  
stanovením GynTect® 

IS 95 % 

Pap I (n = 199) 4,02 % 1,75 % - 7,77 % 

CIN 1 (n = 20) 30,00 % 11,89 % - 54,28 % 

CIN 2 (n = 28) 39,29 % 21,50 % - 59,42 % 

CIN 3 (n = 64) 62,50 % 49,51 % - 74,30 % 

CxCa (n = 10) 100 % 69,15 % - 100 % 

IS = interval spolehlivosti 

 

Tab. 21 Citlivost a specificita  

Citlivost na  
CIN 3+ 

Specificita na  
CIN 3+  

Falešně pozitivní na  
Pap I 

67,6 % 89,9 % 4,0 % 
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12. ZKRÁCENÝ PROTOKOL 

V této části uvádíme šablonu zkráceného protokolu ve formě kontrolního seznamu. Před jeho 

použitím si přečtěte veškeré pokyny včetně všech poznámek a tipů v kapitole 8. 

Hydrogensiřičitanová sada není součástí soupravy GynTect®. Ošetření vzorků musí být 

provedeno pomocí soupravy EpiTect® Fast Bisulfite Kit (10) (informace k objednávkám 

najdete v kapitole 2). 
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Příprava vzorků  

 Vortexujte vzorek pacienta 5 s při maximální rychlosti a přeneste 1 ml média do 1,5 ml 
zkumavky 

 Odstřeďujte vzorek po 5 min při 10.000 g 

 Odeberte 900 µl supernatantu nad peletou  

Ošetření vzorků hydrogensiřičitanem 

 Připravte pufry ze soupravy EpiTect® Fast Bisulfite Kit podle tabulky a  

Tab. a Složení pufrů ze soupravy EpiTect® Fast Bisulfite Kit  

Pufr Přidejte ethanolu 

Buffer BL * -  

Buffer BW 30 ml ethanolu (96 - 100 %) 

Buffer BD 27 ml ethanolu (96 - 100 %) 
* Nepřidávejte Carrier RNA, Kontrola kvality 

 Připravte reakci podle tabulky b v 0,5 ml zkumavce, promíchejte na třepačce a odstřeďte 

Tab. b Reakce s hydrogensiřičitanem 

Látka na reakci 

Bisulfite Solution * 85 µl 

DNA Protect Buffer 15 µl 

Izolace a resuspendování vzorku 40 µl 

Celkový objem na reakci 140 µl 
* Kontrola kvality 

 Konverze pomocí termocykleru, zkontrolujte teplotní profil podle Tab. 8 

 Vzorky promíchejte na třepačce a krátce odstřeďte 

 Do MinElute® Spin Column přidejte 310 µl Buffer BL 

 Přidejte vzorek a promíchejte 5 x pipetováním 

 Přidejte 250 µl etanolu (96 - 100 %) a 5 x promíchejte převrácením kolonky na čepu 

 Odstřeďujte kolonku po 30 s při 18.000 g, a poté zlikvidujte proteklou kapalinu 

 Přidejte 200 µl Buffer BW a odstřeďujte kolonku po 30 s při 18.000 g 

 Přidejte 200 µl Buffer BD a inkubujte při pokojové teplotě po 15 min 

 Odstřeďujte kolonku po 30 s při 18.000 g 

 Přidejte 200 µl Buffer BW a odstřeďujte kolonku po 30 s při 18.000 g; zlikvidujte 
proteklou kapalinu 

 Přidejte 400 µl Buffer BW a odstřeďujte kolonku po 30 s při 18.000 g 
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 Přidejte 200 µl etanolu (96 - 100 %) a odstřeďujte kolonku po 30 s při 18.000 g 

 Kolonku vložte do nové 2 ml Collection-Tube a odstřeďujte po 60 s při 18.000 g  

 Umístěte kolonku do 1,5 ml zkumavky, přidejte 20 µl vody a nechte inkubovat po 60 s při 
pokojové teplotě  

 Odstřeďujte kolonku po 60 s při 8.000 g 

 Možnost přerušení práce: v tomto bodě lze postup přerušit a vzorky uložit  

Příprava a pipetování PCR reakce 

 Ke každému vzorku přidejte 70 µl GynTect® Water, promíchejte na třepačce a krátce 
odstřeďte 

 Promíchejte na třepačce, krátce odstřeďte a přidejte GynTect® Mastermix 

 Odstraňte barevná víčka z potřebných GynTect® Strips Cobas  

 Do každé z reakčních jamek přidejte 10 µl činidla GynTect® Mastermix 

 Do každé z osmi jamek na odpovídajících GynTect® Strips Cobas přidejte 10 µl vzorku 
nebo GynTect® Positive Control nebo GynTect® Water 

 GynTect® Strips Cobas uzavřete GynTect® Caps 

 GynTect® Strips Cobas promíchejte na třepačce a krátce odstřeďte 

Provedení PCR  

 Spusťte PCR analyzátoru cobas z 480, spusťte software a vyberte šablonu (GynTect) 

 Zadejte název PCR měření a rozložení vzorku na desce a zkontrolujte teplotní profil  
(viz Tab. 9) 

 Měření uložte 

 Založte do systému GynTect® Strips Cobas a spusťte měření 
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Analýza a interpretace výsledků PCR 

 Otevři exportované soubory (.txt) ve vhodném tabulkovém programu 

 Data naformátujte tak, aby se výsledky pro každý vzorek zapisovaly do sloupce a 
všechny vzorky vedle sebe  

 Zkontrolujte výsledek pozitivní kontroly a negativní kontroly u všech markerů. 

 Zkontrolujte platnost a pozitivní výsledek všech vzorků podle tabulky c 

Tab. c Kritéria platnosti a pozitivity 

Marker Hodnota Cp  Rozsah 
denaturačních teplot  

ΔCp(Marker x – Marker QM) Kritéria pro  

Marker 1 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 86 °C ≤ 8,00 

pozitivita 

Marker 2 ≥ 20, ≤ 42 79 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marker 3 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marker 4 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 85 °C ≤ 9,00 

Marker 5 ≥ 20, ≤ 42 81 °C - 87 °C ≤ 9,00 

Marker 6 ≥ 20, ≤ 42 80 °C - 87 °C ≤ 10,00 

Marker QC ≥ 20, ≤ 42 78 °C - 83 °C 
- platnost 

Marker QM ≥ 20, ≤ 32 78 °C - 88 °C 

 Proveďte posouzení výsledků stanovení GynTect® 

Tab. d  Hodnoty pro markery GynTect® 

Marker Hodnoty markeru při 
pozitivním výsledku 

Hodnoty markeru při 
negativním výsledku 

Marker 1 2 0 

Marker 2 1 0 

Marker 3 2 0 

Marker 4 2 0 

Marker 5 2 0 

Marker 6 6 0 

 

Pozitivní výsledek testu GynTect® souvisí s přítomností cervikální intraepiteliální 

neoplasie nebo rakovinou děložního krčku. Test GynTect® by však neměl být použit k 

záverěčnému rozhodnutí o terapii. Výsledek testu musí být vždy posuzován v kombinaci 

s ostatnimi klinickými zjištěními. 

Součet za hodnoty  
markeru ≥ 6 

→ GynTect® je pozitivní 


