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LIDSKÝ HERPESVIRUS 6
ELISA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG I IgM

›   Diagnostika šesté dětské nemoci (exanthema subitum) 

›   Diagnostika nemocí asociovaných s HHV-6



STANOVENÍ ANTI-HHV-6 PROTILÁTEK

Testování

Lidský herpesvirus 6 (HHV-6), který patří do podčeledi  Betaherpesvirinae, je v hostitelském organismu schopen vyvolat celoživotní latentní 

infekci, provázenou častými reaktivacemi. Zatímco primární infekce mohou způsobit u kojenců febrilní onemocnění, známé též jako 

exanthema subitum nebo 6. dětská nemoc, reaktivace viru probíhá u imunokompetentních jedinců asymptomaticky. Byly identifi kovány 

dva subtypy HHV-6 (HHV6-A a HHV6-B), které mají 94% shodu sekvence DNA a liší se některými biologickými vlastnostmi: HHV6-B je 

spojen s patologickými stavy u malých dětí a u většiny imunosuprimovaných 

pacientů, naproti tomu u HHV6-A zatím nebyla objevena souvislost s žádnou 

lidskou nemocí. Oba subtypy HHV-6 se pravidelně reaktivují při různých jiných 

akutních nebo chronických onemocněních, včetně roztroušené sklerózy. 

Hlavním místem replikace viru v lidském organismu jsou CD4+ T-lymfocyty.

HHV-6 (zejména HHV6-A) je však schopen infikovat široké spektrum 

hostitelských buněk, včetně dalších typů leukocytů (makrofágů, NK-buněk, 

B-lymfocytů nebo hematopoetických kmenových buněk) a buněk nervového 

systému (neuronů, oligodendrocytů, astrocytů a mikroglií). Celosvětová 

promořenost populace je více než 95 %.  

Soupravy ELISA-VIDITEST anti-HHV-6 IgG a IgM jsou určeny pro serologickou diagnostiku chorob vyvolaných nebo souvisejících s HHV-6.

Přítomnost IgG protilátek proti HHV-6 signalizuje prodělanou infekci. Sérokonverze nebo 4-násobný vzestup v titru protilátek u párových

vzorků odebraných v akutní a rekonvalescentní fázi infekce indikuje aktivní infekci. Testy nerozlišují protilátky proti HHV-6 typu A a B. 

ELISA-VIDITEST anti-HHV-6 IgG (CSF) může být použita pro výpočet intrathekální syntézy anti-HHV-6 IgG protilátek. 

›     Šesté dětské nemoci

›      Akutních horečnatých onemocnění 

u malých dětí - exanthemy, 

respirační infekce, gastroenteritidy, 

neuroinfekce, hepatitidy

›      Lymfadenopatií a infekční 

mononukleózy

›      Oportunních infekcí 

u imunodefi cientních pacientů

Diferenciální 
diagnostika

›    Vzorky: sérum, mozkomíšní mok

›   Semikvantitativní hodnocení IgG a IgM

›   IgG kvantifi kace s použitím 5 standardů

›    IgG kvantifi kace s pomocí 1 standardu a výpočet intrathekální syntézy

softwarem VIDISOFT2

›   Inkubace 60'/60'/20' při laboratorní teplotě

›   Certifi kováno CE IVD



LIDSKÝ HERPESVIRUS 6

ELISA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG I IgM

Intrathekální syntéza

Schopnost HHV-6 pronikat do centrálního nervového systému (CNS) může být spojena s  neurologickými komplikacemi v  průběhu 

primární infekce u malých dětí (febrilní křeče, lehké meningitidy), či reaktivace viru u imunokompromitovaných pacientů (encefalitidy, 

encefalopatie provázené demyelinizací šedé kůry mozkové). 

Intrathekální syntéza IgG protilátek proti HHV-6 může být markerem aktivity viru v CNS, ale i produktem probíhajícího akutního nebo

chronického zánětu jiné etiologie. Intrathekální syntéza je vyjádřena tzv. indexem protilátek (Antibody index), který se vypočte pomocí

Reiberovy rovnice. 

Pro výpočet je nutno změřit: 

›   Koncentraci specifi ckých protilátek v séru a mozkomíšním moku

›   Celkovou koncentraci protilátek v séru a mozkomíšním moku 

›   Koncentraci albuminu v séru a mozkomíšním moku

Hodnocení intrathekální syntézy (IS) anti-HHV-6 IgG

Protilátky 

v séru

Antibody 

index
Hodnocení IS

Protilátky 

v mozkomíšním moku

negativní nelze počítat

< 0,5

0,5 – 1,5

1,5 – 2

> 2     

< 0,5

0,5 – 1,5

1,5 – 2

> 2 pozitivní

hraniční

neprokázaná

nehodnotitelná

pozitivní

hraniční

neprokázaná

nehodnotitelná

neprokázaná

hraniční

pozitivní

měřitelná koncentrace protilátek 

(nad detekční limit testu)



Katalogové číslo Produkt Počet jamek Citlivost/specifi ta

OD-235 ELISA-VIDITEST anti-HHV-6 IgG 96 99 % / 95 %

OD-344 ELISA-VIDITEST anti-HHV-6 IgG (CSF) 96 99 % / 95 %

OD-345 ELISA-VIDITEST anti-HHV-6 IgM 96 93 % / 94 %

Objednací údaje

Výhody

›   Stanovení IgG i IgM protilátek 

›   Vysoká citlivost a specifi ta 

›    Semikvantitativní/kvantitativní hodnocení IgG 

protilátek v séru a mozkomíšním moku (AU/ml)  

›    Semikvantitativní hodnocení IgM protilátek v séru 

(index pozitivity)

›    Výpočet intrathekální syntézy anti-HHV-6 IgG 

softwarem VIDISOFT2

›   Unifi kované inkubační časy pro IgG i IgM

›   Kontroly a konjugát v pracovní koncentraci

›   Inkubace při laboratorní teplotě
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