VARICELLA ZOSTER VIRUS
ELISA STANOVENÍ PROTILÁTEK IgG I IgM

› Diagnostika neštovic a pásového oparu
› Stanovení intrathekální syntézy u neuroinfekcí

...cesta ke správnému výsledku

VARICELLA ZOSTER VIRUS
Diferenciální
diagnostika

› Planých neštovic a pásového oparu
› Neurologických onemocnění –
aseptické encefalitidy a meningitidy,
myelitidy, cerebelitidy, neuritidy,
chronické bolesti, vaskulitidy v CNS
vs akutní mozkové příhody
› Očních infekcí
› Kožních exanthémů (herpes simplex
vs herpes zoster)

Charakterizace infekce v souvislosti s očkováním
Diagnostika primoinfekce u těhotných

Varicella zoster virus (VZV) (lidský herpesvirus 3) je herpetický virus, který u lidí způsobuje plané neštovice a pásový opar. VZV se přenáší
kapénkovou infekcí a je značně nakažlivý. Do organismu vniká respiračním traktem. V buňkách respirační sliznice se pomnoží, poté
se dostává do regionálních lymfatických uzlin a dále se šíří krví. Množení viru v buňkách pokožky způsobuje vznik typické vyrážky. Po
uzdravení z akutní infekce zůstává virus v neuronech a jiných buňkách kořenových ganglií v latentní formě. V případě oslabení organismu,
nejčastěji ve starším věku nebo u malignit, se latentní infekce reaktivuje a vyvolá bolestivý pásový opar – herpes zoster. Herpes
zoster je onemocnění s typicky jednostranně lokalizovaným pásovým výsevem
puchýřků na hrudníku, zádech nebo na obličeji. IgG protilátky proti VZV jsou
zpravidla prokazatelné již při prvních příznacích akutní infekce. Speciﬁcké
anti-VZV IgM a IgA se zvyšují v průběhu aktivní infekce (primární infekce
a reaktivace) a v rekonvalescentní fázi vymizí. V některých případech můžou
protilátky přetrvávat několik týdnů nebo měsíců. Anti-VZV IgG speciﬁcké protilátky
mají anamnestický charakter a slouží pro zjištění imunologického statusu
jedince. Výrazné zvýšení jejich hladiny v párových vzorcích séra může indikovat
aktivní infekci. Stanovení avidity IgG anti-VZV je důležité pro rozlišení primární
infekce od dříve prodělané infekce nebo reaktivace.

Testování
ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF), IgM a IgA soupravy se používají pro diagnostiku chorob vyvolaných nebo souvisejících s VZV.
Soupravy se také používají pro diferenciální diagnostiku neuroinfekcí, infekcí oka, kůže a exanthémových onemocnění.
Použití souprav ELISA-VIDITEST anti-VZV je jednoduché a uživatelsky přívětivé. Soupravy obsahují konjugát a kontroly v pracovní
koncentraci a standardní ředící a promývací roztoky VIDIA, které jsou mezi soupravami VIDIA zaměnitelné. Souprava ELISA-VIDITEST
anti-VZV IgM obsahuje RF-sorbent pro eliminaci interferujících protilátek a revmatoidního faktoru.
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Vyšetření intrathekálních protilátek udává informaci o protilátkové odpovědi proti VZV v centrálním nervovém systému. Pro toto stanovení
se používá souprava ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF).
› Vzorky: sérum, mozkomíšní mok
› Kvantiﬁkace pomocí 5 standardů
› Kvantiﬁkace pomocí 1 standardu s využitím softwaru VIDISOFT2
› Inkubační časy 30'/30'/15' při 37 °C
› Certiﬁkace CE IVD

Intrathekální syntéza
Pro diagnostiku neuroinfekcí asociovaných s VZV je nezbytné stanovení intrathekální syntézy (IS) speciﬁckých IgG protilátek. Předpokladem
pro její stanovení je paralelní vyšetření koncentrace protilátek v séru a mozkomíšním moku. Intrathekální syntéza je vyjádřena tzv.
protilátkovým indexem (Antibody index), který se vypočte pomocí Reiberovy rovnice.
Hodnocení IS
Pro výpočet je nutno změřit:
Antibody
index

› Koncentraci speciﬁckých protilátek v séru a mozkomíšním moku
› Celkovou koncentraci protilátek v séru a mozkomíšním moku
› Koncentraci albuminu v séru a mozkomíšním moku

Software VIDISOFT2
› Software pro automatickou kvantiﬁkaci a výpočet intrathekální syntézy
› Uživatelsky příjemný
› Jeden software pro všechna agens
› Minimalizace chyb – žádné přepisování výsledků
› Databáze pacientů
› Plánování rozvržení ELISA destičky a přehledné protokoly
› Použití různého ředění a automatický přepočet na koncentraci
› Propojení na ELISA reader a LIS

Neprokázaná
Hraniční
Pozitivní

< 1,5
1,5 – 2
>2
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Výhody
› Kompatibilní roztoky VIDIA – možnost

testování celého panelu herpetických virů
z jednoho ředění vzorku
› Kvantitativní stanovení IgG v mIU/ml
› Kompatibilní s automatem
› Kvantiﬁkace IgG a stanovení avidity IgG

v jedné soupravě
› Stanovení intrathekální syntézy IgG
› HRP konjugát a kontroly v pracovní koncentraci

Objednací údaje
Katalogové číslo

Produkt

Počet jamek

Citlivost/speciﬁta

OD-087

ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF)

96

98,6 % / 98,6 %

OD-233

ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF) a avidita IgG

96

98,6 % / 98,6 %

OD-087/5ST

ELISA-VIDITEST anti-VZV IgG (CSF)*

96

98,6 % / 98,6 %

OD-197

ELISA-VIDITEST anti-VZV IgM

96

100 % / 98,2 %

OD-284

ELISA-VIDITEST anti-VZV IgA

96

94 % / 100 %

*kvantiﬁkace pomocí 5 standardů
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