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1. PRINCIP METODY A JEJÍ VÝHODY 
 
SERODIA-MYCO II je in vitro diagnostickým testem pro detekci protilátek proti 
Mycoplasma pneumoniae, který využívá částic umělé želatiny, senzibilizovaných 
komponenty buněčných membrán bakterie Mycoplasma pneumoniae (Mac kmen). Test 
SERODIA-MYCO II je založen na principu aglutinace senzibilizovaných gelových částic  
v přítomnosti protilátek proti Mycoplasma pneumoniae z lidského séra. 
 
1. Průběh testu SERODIA-MYCO II je výrazně jednodušší než konvenční 
 komplement fixační test. 
2. Za účelem dosažení co možná nejnižší nespecificity odvozené od 
 erytrocytárního nosiče, je u testu SERODIA-MYCO II použit originálně 
 vyvinutý umělý nosič. 
3. Využitím umělého barevného nosiče u testu SERODIA-MYCO II je 
  dosahováno jednoznačnějších a snadněji čitelných výsledků aglutinace v  
 porovnání s výsledky aglutinace krevních buněk. 
4. Získání výsledků testu SERODIA-MYCO II trvá pouze přibližně 3 hodiny.  
 Odečet výsledků po inkubaci přes noc je také přijatelný, aniž by došlo k  
 významnému ovlivnění výsledku. 
 
 
2. SOUČÁSTI TESTOVACÍ SOUPRAVY 
 
Kompletní souprava SERODIA-MYCO II obsahuje následující reagens a doplňky: 
 
Reagens 
 
 
Balení 

Ředící roztok 
(kapalina) 

Senzibilizované 
částice 
(lyofilizát) 

Nesenzibilizované 
částice 
(lyofilizát) 

Pozitivní 
kontrola 
(kapalina) 

5 kvantitativních 
testů x 5 

30 ml 
x 
1 lahvička 

1.5 ml 
x 
5 lahviček 

0.5 ml 
x 
3 lahvičky 

0.5 ml 
x 
1 lahvička 

 
B:  Ředící roztok (kapalina) 
 Používá se pro naředění vzorku a rozpuštění senzibilizovaných a      
            nesenzibilizovaných částic. 
 
C: Senzibilizované částice (lyofilizované) 
 Lyofilizované gelové částice, senzibilizované antigenem Mycoplasma 
 pneumoniae (Mac kmen). Před použitím přidejte předepsané množství ředícího 
 roztoku. Rozpuštěný lyofilizát obsahuje 0,9% senzibilizovaných částic. 
 
D: Nesenzibilizované částice (lyofilizované) 
 Částice připravené lyofilizací vysoce čištěné želatiny. Před použitím přidejte  
 předepsané množství ředícího roztoku. 
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E: Pozitivní kontrola (kapalina) 
 1:10 roztok pozitivního králičího séra, obsahující protilátky proti Mycoplasma 
 pneumoniae (Mac kmen) v ředícím roztoku. Kontrola poskytuje nejvyšší titr 
 1:320 u posledního ředění, dodržujeme-li semi-kvantitativní postup (viz. Tabulka 
 3) 
 
Doplňky 
 
Dávkovače (25 µl, 2 kusy) jsou určeny výhradně pro rozpuštění rekonstituovaných 
senzibilizovaných a nesenzibilizovaných částic. 
 
 
3. POUŽITÍ 
 
SERODIA-MYCO II je in vitro diagnostický test pro detekci protilátek proti 
Mycoplasma pneumoniae v lidském séru. 
 
 
4. POTŘEBNÉ VYBAVENÍ (NENÍ SOUČÁSTÍ DETEKČNÍ SADY) 
 
Pro práci s touto detekční soupravou si připravte následující laboratorní nástroje: 
 
1. Náčiní požadované k mikrotitračním technikám 
  1) Mikrotitrační destičky (U-tvar dna jamek)  
  ..... FASTEC 
  2) Přístroj pro automatické ředění 25 µl (0.025 ml)  
  ..... pro ředění vzorků 
  3) Dávkovač* kalibrovaný na 25 µl (0.025 ml) 
   *Dávkovače dodávané jako součást soupravy jsou určeny   
     výhradně k dávkování senzibilizovaných a nesenzibilizovaných 
     částic. Připravte si další kalibrovaný dávkovač k pipetování  
     naředěných vzorků. 
  4) Třepačka pro mikrodestičky (dle potřeby)  
  ..... automatická vibrační míchačka k důkladnému promíchání obsahu  
        (nikoliv rotační mixér) 
  5) Čtečka destiček (dle potřeby)  
  ..... pro čtení výsledků 
 
2. Pipety 
 25 µl a 50 µl mikropipety a špičky  
 ..... k rozpouštění a ředění vzorků 
 0.2 ml, 2.0 ml a 5.0 ml volumetrické pipety  
 ..... pro proces absorpce a rekonstituce lyofilizovaných reagens 
 
3. Testovací zkumavky 
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5. PROCEDURÁLNÍ OPATŘENÍ 
 
1. Erytrocyty nebo jiné viditelné komponenty přítomné ve vzorcích sér by měly být 
 před testováním odstraněny centrifugováním, aby se předešlo zkreslení výsledků. 
 Inaktivace séra nemá vliv na výsledek testu. 
2. Před použitím důkladně promíchejte senzibilizované a nesenzibilizované částice. 
3. Po nakapání senzibilizovaných a nesenzibilizovaných částic promíchejte důkladně 
 obsah jamek na mikrodestičce. 
4. Mikrodestičky během inkubace přikryjte a zabraňte vibracím. 
 
 
6. POSTUP TESTOVÁNÍ 
 
1. Příprava reagens 
 
Rekonstituujte senzibilizované a nesenzibilizované částice v předepsaném množství 
roztoku 30 minut před testováním. 
 
2. Kvalitativní analýza (viz Tabulka 1) 
 

1) Pomocí kalibrovaného dávkovače nadávkujte 100 µl (4 kapky po 25 µl) ředícího 
roztoku do první jamky, dále po 25 µl ředícího roztoku (1 kapka 25 µl) do druhé a 
třetí jamky. 

2) Pomocí mikropipety* přidejte 25 µl vzorku do první jamky. 
3) Pomocí přístroje pro automatické ředění nebo mikropipety připravte dvě           

řady ředění od první ke třetí jamce (nebo více). 
 

*Postup bez mikropipety 
 
     Přidejte přesně 25 µl vzorku do první jamky pomocí přístroje pro    
     automatické ředění a proveďte ředění od první ke třetí jamce.            
     Alternativně naneste 25 µl ředícího roztoku do druhé a třetí jamky a        
      pomocí přístroje pro automatické ředění přidejte do druhé jamky 25 µl        
      předem naředěného vzorku v poměru 1:5 (například směs 0.2 ml        
      ředícího roztoku a 50 µl vzorku testovaného séra promíchat v malé        
      testovací zkumavce) a proveďte ředění v druhé a třetí jamce. 
  

4) Pomocí jednoho z přiložených dávkovačů přidejte 25 µl (1 kapka odpovídá 25 µl) 
nesenzibilizovaných částic do druhé jamky, obdobně naneste pomocí druhého 
přiloženého dávkovače 25 µl (1 kapka odpovídá 25 µl) senzibilizovaných částic 
do třetí jamky. 



 

strana 6/12 

5) Promíchejte důkladně obsah jamek po dobu 30 sekund na třepačce (dejte pozor       
ať nedojde k vylití obsahu do sousední jamky). Poté přikryjte mikrodestičku a 
nechte 3 hodiny při pokojové teplotě (15-30°C). Následně proveďte odečet   
výsledků aglutinace na čtečce destiček. Inkubaci je možné prodloužit přes noc,       
aniž by došlo k významnému ovlivnění výsledků. 

 
Tabulka 1. Postup při kvalitativní analýze 

 
   (vyřadit) 
     25 µl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za účelem dosažení přesných výsledků vzorky s pozitivní reakcí a/nebo vzorky těžko 
determinovatelné v kvalitativním testu je vhodné potvrdit v semi-kvantitativním testu. 
 
 
3. Semi-kvantitativní analýza (viz Tabulka 2) 
 
 1) Pomocí kalibrovaného dávkovače napipetujte 100 µl (4 kapky po 25 µl)  
     ředícího roztoku do první jamky a 25 µl (1 kapka objemu 25 µl) do druhé až    
     osmé jamky (případně více). 
 2) Pomocí mikropipety* přidejte 25 µl vzorku do první jamky. 
 3) Pomocí přístroje pro automatické ředění nebo mikropipety připravte dvě      
     řady ředění od první k osmé jamce (dle potřeby více). 
  
*Postup bez mikropipety 
     Přidejte přesně 25 µl vzorku do první jamky pomocí přístroje pro automatické     
     ředění a proveďte ředění od první k osmé jamce (dle potřeby více).      
      Alternativně naneste 25 µl ředícího roztoku do druhé až osmé jamky (nebo   
     více) a pomocí přístroje pro automatické ředění přidejte do druhé jamky 25 µl   
     předem naředěného vzorku v poměru 1:5 (například směs 0.2 ml ředícího   
     roztoku a 50 µl vzorku testovaného séra promíchat v malé testovací zkumavce)   
     a proveďte ředění od druhé do osmé jamky. 
  
4) Pomocí jednoho z přiložených dávkovačů přidejte 25 µl (1 kapka odpovídá 25         
µl) nesenzibilizovaných částic do druhé jamky, obdobně naneste pomocí druhého      

číslo jamky 1      2 3 
Ředící roztok (µl) 
Vzorek (µl) 

100     nebo 
25     (1:5) 

        25 
        25 

25 
     25 

Ředění 
testovaného 
vzorku 

1:5 1:10 1:20 

Nesenzibilizovan
é částice (µl) 

 25  

Senzibilizované 
částice (µl) 

  25 

Výsledné ředění  1:20 1:40 
Promíchat na třepačce, zakrýt destičku a inkubovat 3 
hodiny. 
Interpretace 
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přiloženého dávkovače 25 µl (1 kapka odpovídá 25 µl) senzibilizovaných částic        
do třetí až osmé jamky (dle potřeby více). 
  
5) Promíchejte důkladně obsah jamek po dobu 30 sekund na třepačce (dejte pozor       
ať nedojde k vylití obsahu do sousední jamky). Poté přikryjte mikrodestičku a         
nechte 3 hodiny při pokojové teplotě (15-30°C). Následně proveďte odečet         
výsledků aglutinace na čtečce destiček. Inkubaci je možné prodloužit přes noc, aniž by 
došlo k významnému ovlivnění výsledků. 
 
 
Tabulka 2. Postup při semi-kvantitativní analýze 

 
(vyřadit) 
   
 25 µl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Kontrolní test 
 
 1) Potvrďte negativní reakci (-) všech testovaných vzorků a nesenzibilizovaných    
     částic (výsledné ředění 1:20). 
 2) Potvrďte negativní reakci (-) směsi ředícího roztoku s nesenzibilizovanými a     
     senzibilizovanými částicemi pro každou testovací sadu zvlášť(kontrola reagens). 
 3) Pro každý test zvlášť potvrďte, že titr pozitivní kontroly je 1:320 ve výsledném    
     ředění podle postupu testování, nastíněném v tabulce 3. 
 
Pozitivní kontrola je předředěná v poměru 1:10. Napipetujte 25 µl (1 kapka odpovídá 25 
µl) ředícího roztoku do třetí až dvanácté jamky. Poté přidejte 50 µl roztoku pozitivní 
kontroly do druhé jamky a proveďte test dle postupu pro semi-kvantitativní analýzu. 
 
 
 
 
 

číslo jamky 1 2 3 4 5 6  12 
Ředící roztok 
(µl) 
Vzorek (µl) 

100 nebo 
 
25  (1:5) 

25 
 
25 

25 
 
25 

25 
 
25 

25 
 
25 

25 
 
25 

 25 
 
25 

Ředění 
vzorku 1:5 1:10 1:20 1:40 1:80 1:160  1:10,240 

Nesenzibilizo
-vané částice 
(µl) 

 
25 

      

Senzibilizova
-né částice 
(µl) 

  
25 25 25 25 

 
25 

Výsledné 
ředění 

 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320  1:20,480 

Promíchat na třepačce, zakrýt destičku a inkubovat 3 hodiny. 
Interpretace 
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Tabulka 3. Postup testu pozitivní kontroly 
 
(vyřadit) 
  25 µl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 
 
1. Odečítání výsledků reakce 
Mikrodestičku umístěte opatrně na čtečku, porovnejte výsledky aglutinace jednotlivých 
vzorků s pozitivní kontrolou a vyhodnoťte podle kritérií uvedených v Tabulce 4. 
 
Tabulka 4. Interpretace 
Forma výsledné sraženiny Hodnocení 
Pevný kompaktní disk s hladkým okrajem uprostřed jamky. (-) 
Malý kroužek s hladkým okrajem zformovaný z usazených 
částic. 

(±) 

Jasně zřetelný velký kroužek tvořený pevně vysráženými 
částicemi. 

(+) 

Vysrážené částice pokrývají dno jamky jako výsledek 
rovnoměrné homogenní aglutinace. 

(++) 

 
2. Kritéria pro interpretaci 
 
Pozitivní 
Vzorek vykazující (-) v přítomnosti nesenzibilizovaných částic (výsledné ředění 1:20), 
ale demonstrující (+) a vyšší hodnoty v přítomnosti senzibilizovaných částic (výsledné 
ředění 1:40) se interpretuje jako POZITIVNÍ. Konečný titr protilátek odpovídá 
výslednému ředění, u kterého ještě hodnotíme (+). 
 
Negativní 
Bez ohledu na výsledek reakce s nesenzibilizovanými částicemi, vzorek vykazující (-) v 
reakci se senzibilizovanými částicemi (výsledné ředění 1:40) se hodnotí jako 
NEGATIVNÍ. 
 

číslo jamky 1 2 3 4 5 6  12 
Ředící roztok (µl) 
Pozit. kontrola (µl)   

50 
25 
25 

25 
25 

25 
25 

25 
25 

 25 
25 

Ředění vzorku  1:10 1:20 1:40 1:80 1:160  1:10,24
0 

Nesenzibilizované 
částice (µl) 

 25       

Senzibilizované 
částice (µl) 

  25 25 25 25  25 

Výsledné ředění  1:20 1:40 1:80 1:160 1:320  1:20,48
0 

Promíchat na třepačce, zakrýt destičku a inkubovat 3 hodiny. 
Interpretace 
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Nejasný 
Vzorek vykazující (-) v testu s nesenzibilizovanými částicemi (výsledné ředění 1:20) a 
zároveň (±) v testu se senzibilivizovanými částicemi (výsledné ředění 1:40) se hodnotí 
jako NEJASNÝ. 
Vzorky, vyhodnocené diagnostickým testem SERODIA-MYCO II jako pozitivní nebo 
nedeterminovatelné, by měly být potvrzeny jednak testováním jinou metodou a zároveň 
znovu otestovány po čerstvém odběru. Souhrnné hodnocení pacientova stavu by mělo 
zahrnovat důkladnou analýzu klinických symptomů a zároveň analýzu výsledků testů 
dostupných pro toto onemocnění. 
 
 
8. POSTUP ABSORPCE 
 
V případě, že výsledek aglutinace v přítomnosti jak senzibilizovaných, tak 
nesenzibilizovaných částic je hodnocen jako (±), vzorek by měl být znovu otestován poté, 
co projde následujícím absorbčním procesem: 
 
 1) Do malé testovací zkumavky připravíme 450 µl roztoku nesenzibilizovaných    
     částic, rekonstituovaných v předepsaném množství ředícího roztoku. 
 2) Přidáme 50 µl vzorku, důkladně promícháme a inkubujeme při pokojové   
     teplotě (15-30°C) po dobu 30 minut (během inkubace jednou nebo dvakrát   
     promícháme). 
 3) Vzorek centrifugujeme při 2,000 r.p.m. po dobu 5 minut. Do druhé jamky   
     odebereme 50 µl supernatantu (obsahujícího vzorek naředěný 1:10). Do třetí až 
     dvanácté jamky rozplníme po 25 µl ředícího roztoku (1 kapka odpovídá 25 µl).   
     Pomocí přístroje pro automatické ředění nebo mikropipety připravíme dvě řady 
     ředění od druhé po dvanáctou jamku. 
 4) Pomocí jednoho ze dvou dávkovačů, dodávaných jako součást sady, přidáme   
     25 µl (1 kapka odpovídá 25 µl) nesenzibilizovaných částic do druhé jamky.   
     Pomocí druhého dávkovače přidáme 25 µl (1 kapka odpovídá 25 µl)      
     senzibilizovaných částic do třetí až dvanácté jamky. 
 5) Promícháme důkladně obsah jamek po dobu 30 sekund na třepačce (pozor       
     ať nedojde k vylití obsahu do sousední jamky). Poté přikryjeme mikrodestičku   
     a necháme 3 hodiny při pokojové teplotě (15-30°C). Následně provedeme   
     odečet výsledků aglutinace na čtečce destiček. Inkubaci je možné prodloužit   
     přes noc, aniž by došlo k významnému ovlivnění výsledků. 
 
 
 
9. VÝKONNOSTNÍ PARAMETRY 
 
1. Specificita 
Jsou-li interní referenční vzorky testovány podle předepsaných postupů, pak negativní 
referenční vzorek vykáže NEGATIVNÍ výsledek a pozitivní referenční vzorek vykáže 
POZITIVNÍ výsledek. 
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2. Senzibilita 
Je-li pozitivní kontrola (dodávaná jako součást detekční sady) testována podle 
předepsaného postupu, indikační titr je 1:320 ve výsledném ředění (± jedno ředění). 
 
3. Reprodukovatelnost 
Jsou-li interní referenční vzorky testovány samostatně pětkrát po sobě podle 
předepsaného postupu, všechny výsledky budou naměřeny ve stejném zdvojeném ředění. 
 
 
10. KORELACE  
 
Celkem 86 pozitivních vzorků bylo testováno současně detekční sadou SERODIA-
MYCO II a interním pasívním aglutinačním testem (PHA) firmy FUJIREBIO a byly 
získány následující výsledky: 
 
Počet testovaných vzorků  N=86 
Rozsah titrů    1:40 až 1:10,240 
Korelace (± jedno ředění)  96.5% (83/86) 
 
 
11. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 
1. Diagnostická souprava SERODIA-MYCO II je urče na výhradně ke stanovení 
protilátek proti Mycoplasma pneumoniae. Nedetekuje bakterie Mycoplasma pneumoniae 
přímo. Proto pozitivní výsledek testu neindikuje definitivně diagnózu infekce 
Mycoplasma pneumoniae. Souhrnné hodnocení pacientova stavu by mělo zahrnovat 
důkladnou analýzu klinických symptomů a zároveň analýzu výsledků testů dostupných 
pro toto onemocnění. 
 
2. Existuje pravděpodobnost, že extrémně nízké koncentrace protilátek nebudou 
tímto testem zachyceny. U některých pacientů, infikovaných Mycoplasma pneumoniae, 
nejsou protilátky produkovány vůbec, nebo jen ve velmi nízkých množstvích. Vzorky 
takovýchto pacientů mohou vykazovat v testu SERODIA-MYCO II negativní hodnoty. V 
případě podezření na infekci (přestože v testu SERODIA-MYCO II jsou vzorky 
hodnoceny jako negativní) by měly být znovu otestovány další vzorky v různých 
časových intervalech a souhrnné hodnocení pacientova stavu by mělo zahrnovat 
důkladnou analýzu klinických symptomů a zároveň analýzu výsledků testů dostupných 
pro toto onemocnění. 
 
3.  Pozornost je třeba věnovat také fenoménu prozóny u některých vzorků s vysokým 
titrem protilátek při nižším ředění. 
 
4. Se všemi vzorky je nutno zacházet jako s infekčním materiálem, který může 
potenciálně obsahovat například HBV, HCV, HIV nebo další nebezpečné 
mikroorganismy. S jednotlivými součástmi a vybavením (například pipety a testovací 
zkumavky, vodné roztoky, špičky, papír atd.) je nutno zacházet opatrně a náležitě se ho 
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zbavovat. Dekontaminaci lze provádět chlornanem sodným (účinná koncentrace je 1‰ 
po dobu minimálně 60 minut), glutaraldehydem (2% roztok po dobu minimálně 60 
minut), autoklávováním při teplotě 121°C po dobu minimálně 60 minut nebo spalováním. 
 
5. Některá reagens detekční sady jsou konzervována malým množstvím azidu 
sodného. V případě, že zbytky reagens jsou vylévány do výlevky, je nutné spláchnout 
obsah větším množstvím vody a zabránit kumulaci potenciálně výbušných sloučenin. 
Obsah azidu sodného v jednotlivých komponentech: 
Ředící roztok: 0.15% 
Senzibilivizované částice: 0.15% (v rekonstituovaném stavu) 
Nesenzibilivizované částice: 0.15% (v rekonstituovaném stavu) 
Pozitivní kontrola: 0.15% 
 
6. Osvědčení kvality je vydáváno pro každou šarži samostatně. Nekombinujte proto 
reagens z detekčních souprav různých šarží. 
 
7. Standard kvality detekční soupravy SERODIA-MYCO II je stanoven při použití 
mikrodestiček FASTEC (U-tvar dna jamek), dostupných samostatně u firmy FUJIREBIO 
INC. 
 
8. Všechny nástroje a přístroje používané současně s detekční sadou SERODIA-
MYCO II je nutné používat v souladu s instrukcemi danými výrobcem. 
 
9. Při likvidování použitých nádob a reagens je nutné separovat odpad podle 
příslušných zdravotních a průmyslových předpisů. 
 
10. V případě zasažení očí nebo úst některým z reagens, vypláchněte důkladně vodou 
a v případě potřeby vyhledejte lékařskou pomoc. 
 
11. Lyofilizovaná reagens musí být použita v den, kdy byla rekonstituována. Nicméně 
pokud jsou skladována při teplotě 2-10°C, mohou být používána ještě dalších 5 dní. V 
takovém případě potvrďte před použitím jejich kvalitu kontrolním testem. 
Rekonstituované senzibilizované a nesenzibilizované částice by měly být během 
skladování překryty těsnící fólií jako prevence kontaminace cizími tělesy. 
 
12. Zabraňte zmrazení reagens obsažených v testovací sadě. 
 
 
12. SKLADOVÁNÍ 
 
Součásti detekční soupravy SERODIA-MYCO II skladujte při teplotě 2-10°C. 
 
13. POUŽITELNOST 
 
Použitelnost soupravy je omezena datem expirace uvedeným na obalu a štítcích 
jednotlivých reagens. 
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14. OBSAH BALENÍ 
 
5 kvantitativních testů  x 5 
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