
MYCOPLASMA PNEUMONIAE
ELISA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG, IgM A IgA

›    Diagnostika atypické pneumonie 

›    Diferenciální diagnostika respiračních onemocnění

...cesta ke správnému výsledku



Bakterie Mycoplasma pneumoniae (rod Mycoplasma, třída Mollicutes) se odlišují od jiných bakterií absencí rigidní buněčné stěny. Jsou 
obaleny třívrstvou membránou tvořenou lipidy a proteiny, v důsledku čehož je morfologie těchto bakterií velmi pestrá (od kulovitého tvaru 
až po vláknité nebo prstencovité tvary). Genom tvoří jedna dvouvláknová DNA.

Mycoplasma pneumoniae se přenáší kapénkami sekretu a napadá epiteliální buňky respiračního epitelu. Infekce může probíhat  
bezpříznakově nebo jako lehké respirační onemocnění, ale také pod obrazem atypické pneumonie, která je někdy provázena různými 
komplikacemi.

Pro kvalitní laboratorní stanovení diagnózy pomocí ELISA je ideální sledovat dynamiku tvorby protilátek, kde předpokladem je vyšetření 
dvou vzorků sér jednoho pacienta, tzv. párových sér – první vzorek je odebrán v akutní fázi onemocnění, druhý v době, kdy se předpokládá 
vytvoření prokazatelné hladiny protilátek, tj. cca za 10 – 15 dnů od odběru prvního vzorku. Vzhledem k odlišné dynamice tvorby protilátek 
jednotlivých imunoglobulinových tříd se doporučuje v každém vzorku paralelní vyšetření specifických protilátek třídy IgG, IgM a IgA.

Při hodnocení serologických nálezů je optimální vyšetření sér ve všech 3 třídách protilátek (IgG, IgM i IgA), nejlépe vyšetření párových 
vzorků sér.
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MYCOPLASMA PNEUMONIAE
ELISA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG, IgM A IgA 

Vzorky: sérum
 

›   Semikvantitativní hodnocení (index pozitivity)

›    Inkubační časy 30'/30'/15' při 37 °C

›    Jednotné inkubační časy pro všechny třídy protilátek

›    HRP konjugát a kontroly v pracovní koncentraci

›    Certifi kace CE IVD

Testování

Soupravy ELISA-VIDITEST anti-Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM a IgA jsou určeny pro laboratorní diagnostiku chorob vyvolaných 
bakterií Mycoplasma pneumoniae. Test se využívá zejména pro diagnostiku všech druhů zánětů dýchacích cest od lehkých katarů až po 
těžké pneumonie, včetně komplikací jako perikarditis, meningoencefalitis, otitis, erytema nodosum.

Použití souprav ELISA-VIDITEST anti-Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM a IgA je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Soupravy obsahují 
konjugát a kontroly v pracovní koncentraci a společný ředící a promývací roztok specifi cký pro tento typ souprav pro co nejlepší citlivost 
a specifi tu.  
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Český výrobce IVD

MYCOPLASMA PNEUMONIAE
ELISA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG, IgM A IgA 

Objednací údaje

REF Produkt Jamek

OD-137 ELISA-VIDITEST anti-Mycoplasma pn. IgG 96

OD-138 ELISA-VIDITEST anti-Mycoplasma pn. IgM 96

OD-139 ELISA-VIDITEST anti-Mycoplasma pn. IgA 96

Výhody

›   Kompatibilní s automatem

›   Stejné inkubační časy umožňují stanovení všech tříd protilátek 
     v jednom běhu  

›   Jednoduché provedení a hodnocení dat

›   HRP konjugát a kontroly v pracovní koncentraci

›   Barevné odlišení víček reagencií 


