
ELISA–VIDITEST
POLYOMAVIRUS BK

Sérologická diagnostika
Lidský BK polyomavirus (BKV) se stal z hlediska medicíny velmi 
významný, neboť je příčinou vzniku nefropatie (BKVN) u pacientů 
po transplantaci ledviny, která často přispívá až k odmítnutí orgánu. 
Hodnocení specifické imunitní odpovědi před a po transplantaci 
je velice důležité pro získání informací o imunologickém stavu 
příjemce a posouzení rizika rozvoje  onemocnění BKVN. 

Benefity souprav
. Kvalitativní a semikvantitativní hodnocení protilátek IgG 
. Předtransplantační sérologické testování 
. Přesné sledování infekce BKV u pacientů po transplantaci 
. Standardizované a vysoce kvalitní výsledky 

… cesta ke
správnému
výsledku

. určená ke kvalitativnímu a semikvantitativnímu průkazu specifických
protilátek IgG proti polyomaviru BK (BKV). 

VIDIA imunoenzymatická souprava

důkazem pro 
primoinfekci a reinfekci

IgG
PROTILÁTKOVÁ
ODPOVĚĎ

ELISA–VIDITEST
Soupravy pocházejí
z vlastního výzkumu,
vývoje a výroby.

Jsme VIDIA spol. s r. o. česká
biotechnologická firma
disponující širokou nabídkou
souprav pro diagnostická
vyšetření. Naše produkty
vyvíjíme s vysokou kvalitou.



Souprava ELISA-VIDITEST anti-BKV IgG je určena 
pro laboratorní diagnostiku chorob vyvolaných nebo 
souvisejících s infekcí BKV (BNVN, hemoragická 
cystitida, uretrální stenóza), pro diferenciální 
diagnostiku infekcí u imunodeficientních pacientů 
a pro stanovení rizika těchto komplikací v souvislosti 
s imunosupresivní terapií. Jednou z příčin nárůstu 
případů BKVN nefropatie je vysoká prevalence BK 
viru v lidské populaci (více než 80%).  

ELISA–VIDITEST
POLYOMAVIRUS BK

REF Produkty 
OD-405  ELISA-VIDITEST anti-BKV IgG  

Naše soupravy

VIDIA spol. s r.o.
Nad Safinou II 365, 252 50 Vestec
Česká republika

tel.: +420 261 090 565
fax: +420 261 090 566  

e-mail: info@vidia.cz
www.vidia.cz

Rozvoj BKV onemocnění je ovlivněn řadou faktorů jak 
virového, tak hostitelského původu, a také způsobem léčby.  
Nepřítomnost protilátek proti BKV může indikovat vnímavost 
pacienta k primoinfekci, která je spojena se zvýšeným 
rizikem komplikací. Primoinfekci lze diagnostikovat 
pomocí průkazu sérokonverze IgG protilátek proti BKV, 
signifikantní vzestup hladiny těchto protilátek v párových 
vzorcích séra/plazmy může indikovat reinfekci nebo 
reaktivaci viru.

Benefity měření
. Kvalitativní a semikvantitativní stanovení IgG 

protilátek
. Rekombinantní druhově specifický antigen BKV 

(genotyp typu I a IV)
. Spolehlivé a reprodukovatelné výsledky 
. Barevně rozlišené reagencie v r. t. u.
. Inkubace při laboratorní teplotě
. Hodnocení rizika přenosu infekce a následných 

komplikací u akceptorů štěpů 

Princip testu a postup v krocích

5. krok

2. krok
. Dávkování 100 μl kontrol 

a ředěných vzorků do jamek. Dochází k navázání primární 
protilátky na antigeny na pevném 
povrchu jamek . Inkubace 30 minut při RT. Odsátí a promývání jamek

 4 x 250 ml promývacím roztokem

1. krok
. Příprava reagencií a testovacího 

séra/plazmy

4. krok3. krok
. Dávkování 100 μl peroxidázového 

konjugátu. Dochází k navázání sekundární 
protilátky značené enzymem na 
primární protilátku během inkubace. Inkubace 30 minut při RT. Odsátí a promývání jamek

 4 x 250 ml promývacím roztokem

. Měření absorbance
 při 450/620-690 nm do 10 minut
 od zastavení reakce

. Dávkování 100 μl 
chromogensubstrátového roztoku 
TMB. Nastává reakce enzymu

 se substrátem. Inkubace 10 minut při RT . Dávkování 100 μl stop roztoku STOP


