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POLYOMAVIRUS JC
ELISA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG

›   Diagnostika chorob souvisejících s polyomavirem JC 

›   Sledování rizika progresivní multifokální leukoencefalopatie  
      u pacientů léčených imunomodulačními léčivy (natalizumab)



POLYOMAVIRUS JC

›   Diagnostika chorob souvisejících s polyomavirem JC 
›   Sledování rizika MPL u pacientů léčených  
      imunomodulačními léčivy 

Studie funkční způsobilosti

Virem polyoma JC se nakazí 50-60% populace již v dětském věku. Infekce probíhá bezpříznakově a přechází do latentní fáze, která je 
spojena s dlouhodobou přítomností anamnestických IgG protilátek v séru. U latentně infikovaných lidí se může virus opakovaně reaktivovat, 
nebo se mohou reinfikovat jiným sérotypem viru. Reaktivace/reinfekce může být provázena přechodnou viremií nebo bezpříznakovým 
vylučováním viru v moči. Ve vzácných případech u imunodeficientních pacientů může reaktivace, či reinfekce způsobit infekci centrálního 
nervového systému (progresivní multifokální leukoencefalopatii - PML). Přítomnost protilátek proti JCV je jedním z rizikových faktorů 
rozvoje PML u pacientů léčených natalizumabem. Signifikantní vzestup nebo vysoká hladina protilátek proti JCV u těchto pacientů může 
indikovat reinfekci nebo reaktivaci viru. 

Do studie funkční způsobilosti soupravy ELISA-VIDITEST anti-JCV IgG pro stanovení anti-JCV protilátek bylo zahrnuto 50 sér s definovaným 
obsahem protilátek, dodaných Národní referenční laboratoří pro papilomaviry a polyomaviry (ÚHKT, Praha) 18 sér souběžně vyšetřených 
v ELISA-VIDITEST anti-JCV IgG v laboratoři klinické biochemie Fakultní nemocnice Ostrava a ve validovaném testu STRATIFY™ JCV Dx 
SELECT v referenční laboratoři v Kodani a pěti sér od příjemců transplantátu ledviny s infekcí JCV, potvrzenou pomocí průkazu virové 
DNA v krvi nebo moči.
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POLYOMAVIRUS JC
ELISA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG

Testování

Výhody

ELISA-VIDITEST anti-JCV IgG  je ELISA souprava pro detekci druhově specifických protilátek třídy IgG proti JCV v lidském séru a plazmě. 
Použití soupravy ELISA-VIDITEST anti-JCV je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Souprava obsahuje konjugát a kontroly v pracovní 
koncentraci a standardní ředící a promývací roztok VIDIA, které jsou mezi soupravami VIDIA zaměnitelné.  

›   Vzorky: sérum, plazma

›   Kvantifikace pomocí 5 standardů

›   Inkubační časy 60’/60’/10’

›   Inkubace při laboratorní teplotě

›   Certifikace CE IVD

›   Rekombinantní antigeny na destičce nereagují křížově  
      s ostatními polyomaviry

›   Kvantitativní stanovení – monitorování hladiny protilátek

›   Vysoká citlivost 95% a specifita 96%

›   HRP konjugát a kontroly v pracovní koncentraci

›   Zaměnitelné VIDIA roztoky



Katalogové číslo Produkt Jamek Citlivost/specifita

OD-262 ELISA-VIDITEST anti-JCV IgG 96 95 % / 96 %
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