WITAMY
Na prezentacji EUROIMMUN

Badanie przeciwciał w chorobach układu
oddechowego
Metody diagnostyczne i testy do oceny przeciwciał

EUROIMMUN Polska
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3
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4

Bordetella pertussis i parapertussis
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Chlamydia
● gram-ujemne bakterie z rodziny Chlamydiaceae
● bakterie bezwzględnie wewnątrzkomórkowe (nie wytwarzają własnego ATP, wymieniają swoje
ADP na ATP gospodarza)

● Chlamydiaceae obejmuje trzy gatunki patogenne dla ludzi:
● Chlamydia trachomatis (przenoszona drogą płciową)
● Chlamydia psittaci (przenoszona przez ptactwo)
● Chlamydophila pneumoniae (przenoszona drogą kropelkową)
● wszystkie trzy gatunki prezentują na powierzchni komórki identyczny antygen
lipopolisacharydowy (LPS)

Chlamydia
Cykl rozwojowy
● Ciałka podstawowe (EB, ang. elementary bodies)
– zewnątrzkomórkowa postać infekcyjna,
metabolicznie nieaktywna, zdolność do wiązania
się z receptorami komórek gospodarza i
stymulowania procesu endocytozy
● Ciałka siateczkowate (RB, ang. reticulate bodies)
– wewnątrzkomórkowa postać nieinfekcyjna,
metabolicznie aktywna
● Proliferacja → różnicowanie RB do EB →
zniszczenie komórki gospodarza oraz uwolnienie
ciałek podstawowych (EB)

różnicowanie
EB→RB

proliferacja

różnicowanie
RB→EB

Chlamydia
Cykl rozwojowy
Ciałko podstawowe (EB)
EB
różnicowanie
RB→EB
endocytoza

proliferacja

różnicowanie
EB→RB

Ciałko siateczkowate (RB)

Rozmiar: 0,2-0.4 µm

Rozmiar: 0,6-1.5 µm

Postać infekcyjna

Postać nieinfekcyjna

Formy (komórki) nierosnące

Formy (komórki) dzielące się

Duża oporność na czynniki
środowiskowe
DNA upakowany w centralnej
części komórki

Mała oporność na czynniki
środowiskowe
DNA rozproszony w całej
cytoplazmie

Chlamydia pneumoniae
● czynnik etiologiczny atypowego zapalenia płuc i zapalenia oskrzeli

Zdrowe płuca

● 7-10% zapaleń płuc jest spowodowanych przez C.pneumoniae
● ~50% infekcji przebiega asymptomatycznie lub może powodować łagodne
zapalenie gardła; w pozostałych przypadkach:
● niespecyficzne, grypopodobne objawy (uporczywy kaszel, ból głowy, gorączka)

● chroniczna dolegliwość może prowadzić do:
● astmy oskrzelowej

● choroby wieńcowej
● miażdżycy

● do zakażenia dochodzi drogą kropelkową

● nie stwierdzono zwierzęcych rezerwuarów tego drobnoustroju
● trudna diagnostyka w oparciu o obraz kliniczny

Zapalenie płuc

Chlamydia pneumoniae
Zapalenie płuc na świecie
Częstość występowania zapalenia płuc u dzieci (<5 roku życia)
→10% spowodowanych przez C.pneumoniae

Rudan et al. „Epidemiology and etiology of childhood pneumonia“ Volume 86, Number 5, May 2008, 408-416

Chlamydia psittaci
● Choroba: papuzica (psitacjoza, gorączka papuzia)
● Rezerwuar patogenu: ptaki (papugi, indyki, kaczki, mewy), ssaki (psy, koty,
kozy, owce)
● Transmisja: -poprzez aerozole (wydzieliny oddechowe, odchody, pióra)
-rzadko poprzez bezpośredni kontakt (z człowieka na człowieka)
● Czas inkubacji: 1-4 tygodni
● Objawy: grypopodobne (ból głowy, wysoka gorączka, dreszcze, ból mięsni),
ze strony górnych dróg oddechowych (atypowe zapalenie płuc, suchy kaszel,
osłuchowo rzężenie)
-możliwe objawy ogólnoustrojowe obejmujące: wątrobę, nerki,
śledzionę, serce, stawy, oczy
Nieleczona choroba jest u 15-20% pacjentów śmiertelna!
U pacjentów leczonych antybiotykami śmiertelność wynosi <1%

Chlamydia - diagnostyka
Wykrycie przeciwciał

Wykrycie patogenu
•

Hodowla: niska czułość (~60-70%), długi
czas hodowli, trudności w standaryzacji,
hodowla możliwa jedynie w
wyspecjalizowanych laboratoriach, wysokie
koszty

•

PCR: złoty standard, czułość >90%, brak
standaryzacji

•

Detekcja antygenu: immunofluorescencja
bezpośrednia; możliwe reakcje
niespecyficzne, niezalecane

•

ELISA

•

Immunoblot

•

Immunofluorescencja:
• IIFT
• MIF (mikroimmunofluorescencja): złoty
standard serologiczny

Chlamydia – odpowiedź immunologiczna
Reinfekcja / Reaktywacja

Infekcja pierwotna
Ostra faza

Okres
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•

IgM wykrywane są 2-3 tygodnie po pojawieniu się objawów,
IgA i IgG wykrywane są krótko po pojawieniu się IgM

•

Pierwotna infekcja: pojawienie się IgM i/lub serokonwersja
i/lub znaczący wzrost miana IgG (2 próbki, pobierane w
odstępstwie min. 3 tygodni)

•

Czas

Reinfekcja / reaktywacja: wzrost miana IgA
i/lub IgG oraz brak IgM

Chlamydia – diagnostyka serologiczna
● Podejrzenie infekcji Chlamydia: zalecane oznaczenie przeciwciał w klasie IgA, IgG, IgM
● Pierwotna infekcja:
- pozytywne IgM (wykrywane przez ok 2-4 miesiące)

- i/lub serokonwersja
- i/lub znaczący wzrost miana IgG (w drugiej próbce pobranej po min. 3
tygodniach)
● Reinfekcja / reaktywacja: znaczny wzrost miana IgA i/lub IgG oraz brak IgM
● Wyznaczanie miana przeciwciał nie jest rekomendowane do monitorowania postępu
terapeutycznego, gdyż stężenie przeciwciał nie koreluje z odpowiedzią na stosowane
leczenie

Trudności w diagnostyce Chlamydia
● Diagnoza oparta o obraz kliniczny jest trudna (objawy niespecyficzne)
● W diagnostyce opartej o wykrycie patogenu/antygenu możliwe fałszywie negatywne wyniki (niska
czułość); w przypadku PCR brak standaryzacji
● Wysoka seroprewalencja IgG (>50%) u dorosłych
● Świeża infekcja: wzrost miana i/lub serokonwersja
● Długotrwała obecność przeciwciał IgA w wysokim mianie może świadczyć o przewlekłej infekcji
● Monitorowanie postępu terapeutycznego za pomocą badań serologicznych nie jest rekomendowane
● Reaktywność krzyżowa z innymi gatunkami Chlamydia

Przeciwciała w diagnostyce Chlamydia

Chlamydia
pneumoniae

psittaci

IgA
świeża infekcja
(wzrost miana);
chroniczna infekcja;
reinfekcja

Wykrycie przez:
IgG
IgM
przebyta infekcja;
świeża infekcja
(znaczny wzrost
miana)

przebyta, świeża
infekcja; anamneza
znaczenie nieznane
bardzo ważna
(kontakt z ptakami)

PCR

infekcja pierwotna

świeża infekcja
(brak standaryzacji)

infekcja pierwotna;
anamneza bardzo
ważna (kontakt z
ptakami)

brak testów
komercyjnych

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki Chlamydia
Test

Antygen

Charakterystyka

MIF (IgA/G/M)

ciałka podstawowe (EB)
(inaktywowane LPS)
4 BIOCHIPy

gatunkowo-specyficzne
(złoty standard)

Anty-C.pneumoniae IIFT
(IgA, IgG, IgM)
Anty-C.pneumoniae &
C.trachomatis IIFT (IgA,
IgG, IgM)

zainfekowane komórki

rodzajowo-specyficzne

zainfekowane komórki
2 BIOCHIPy

rodzajowo-specyficzne

Anty-C.pneumoniae ELISA
(IgA, IgG, IgM)
Anty-C.trachomatis ELISA
(IgA, IgG, IgM)
Anty-C.trachomatis
EUROLINE-WB (IgA, IgG)

lizat: ciałka podstawowe

rodzajowo-specyficzne

natywny, oczyszczony
MOMP
Pełen ekstrakt C.trach. +
rekombinowany MOMP

gatunkowo-specyficzne

gatunkowo-specyficzne

MIF – złoty standard w diagnostyce Chlamydia
● Chemiczna inaktywacja lipopolisacharydów (LPS)
➢ ograniczenie reaktywności krzyżowej, różnicowanie pomiędzy gatunkami Chlamydia
(gatunkowo-specyficzny)
BIOCHIP: Warstwa komórek z ciałkami podstawowymi:
Chlamydia
trachomatis
Chlamydia
pneumoniae

C. trachomatis
reakcja pozytywna

C. pneumoniae
reakcja pozytywna

Warstwa komórek bez
ciałek podstawowych
Chlamydia
psittaci

C. psittaci reakcja
pozytywna

Kontrola
bez ciałek podstawowych

MIF – przykłady
Przykład 1: MIF (IgG)

Przykład 2: MIF (IgG)

C. trachom.

kontrola

C. trachom.

kontrola

C. pneum.

C. psittaci

C. pneum.

C. psittaci

-wynik pozytywny tylko dla C.trachomatis
-prawdopodobna infekcja Chlamydia
trachomatis

-wynik pozytywny dla C.trachomatis i
C.pneumoniae
-prawdopodobna infekcja Chlamydia trachomatis
i Chlamydia pneumoniae (!!!>50% dorosłych jest
IgG seropozytywnych)

Prewalencja przeciwciał anty-Chlamydia
Gatunek

Klasa Ig
IgA

C. trachomatis
IgG

IgM
IgA
C. pneumoniae

IgG

IgM
IgA
C. psittaci

IgG
IgM

Panel

Prewalencja

Dawcy krwi

8 % (n = 200)

C.trach pozytywny (bezpośrednie wykrycie
patogenu)

47 % (n = 97)

Prostytutki

56 % (n = 41)

Dawcy krwi

16 % (n = 200)

C.trach pozytywny (bezpośrednie wykrycie
patogenu)

48 % (n = 100)

Prostytutki

68 % (n = 41)

Dawcy krwi

4 % (n = 200)

Dawcy krwi

39 % (n = 212)

Pozytywny wynik obecności przeciwciał

100 % (n = 30)

Dawcy krwi

63 % (n = 216)

Pozytywny wynik obecności przeciwciał

100 % (n = 30)

Dawcy krwi

0.5 % (n = 200)

Dawcy krwi

0 % (n = 200)

Posiadacze ptaków

15 % (n = 81)

Dawcy krwi

7 % (n = 200)

Posiadacze ptaków

24 % (n = 78)

Dawcy krwi

0.5 % (n = 200)

MIF – przykłady
Reakcja pozytywna

Ch. trachomatis

Kontrola

MIF – przykłady
AMA pozytywne

Ch. pneumoniae

Kontrola

MIF – przykłady
Reakcje nieswoiste

Ch. pneumoniae

Kontrola

MIF – przykłady
Reakcje nieswoiste

Ch. trachomatis

Kontrola

MIF
Zalety
● Serologiczny złoty standard w diagnostyce Chlamydia
● Ciałka podstawowe umieszczone na warstwie komórek z: C. trachomatis, C. pneumoniae, C. psittaci
➢ Łatwy odczyt pod mikroskopem
● Specyficzność (LPS inaktywowany chemicznie)
➢ Minimalizacja reaktywności krzyżowej
● Kombinacja 3 substratów z 3 gatunków Chlamydia (wykluczenie niespecyficznych/krzyżowych reakcji)
● Kontrola zawierająca warstwę komórek bez ciałek podstawowych (wykluczenie reakcji
niespecyficznych z warstwą komórek / tłem itp.)
● Test łatwy do przeprowadzenia (technologia TITERPLANE)

EUROIMMUN ELISA

Test

Antygen

Charakterystyka

Anty-C.pneumoniae ELISA
(IgA, IgG, IgM)
Anty-C.trachomatis ELISA
(IgA, IgG, IgM)

lizat: ciałka podstawowe

rodzajowo-specyficzne

natywny, oczyszczony
MOMP

gatunkowo-specyficzne

Anty-C. pneumoniae ELISA: prewalencja
Anty-C. pneum. wyniki pozytywne
n
25
63
32
441
500
100

Panel
Zdrowe dzieci (0-3 lat)
Zdrowe dzieci (4-10 lat)
Dawcy krwi (11-20 lat)
Dawcy krwi (21-60 lat)
Dawcy krwi (11- >60 lat)
Kobiety ciężarne

IgA

IgG

IgM

0%
2%
38 %
32 %
34 %
17 %

0%
13 %
66 %
72 %
72 %
60 %

0%
0%
0%
3%
3%
2%

Prewalencja przeciwciał w klasie IgG wzrasta wraz z wiekiem (pierwsze infekcje
występują przeważnie w wieku 10-15 lat)

Anty-Chlamydia ELISA
Zalety
● Wysoka przepustowość (pełna automatyzacja)
● Analiza ilościowa/półilościowa
● Pozytywna i negatywna kontrola w teście
● Wymienne reagenty (bufor, koniugat, substrat, roztwór stopujący)
● Absorbent-RF zawarty w buforze do testu IgM
● C.trachomatis: MOMP (wysoka czułość i specyficzność)
● C.pneumoniae: ciałka podstawowe (reaktywność krzyżowa pomiędzy gatunkami Chalmydia i innymi
bakteriami nie może być wykluczona)

Anty-Chlamydia trachomatis EUROLINE-WB (IgA, IgG)
● Antygen: lizat C.trachomatis + rekombinowany MOMP
(gatunkowo-specyficzny)
● Ocena tylko specyficznych pasm antygenowych:
p28, p29, p32, p100, p150
●

Niespecyficzne pasma (p50, p60) nie są brane pod
uwagę podczas oceny

● Automatyczna i obiektywna ocena za pomocą programu ELS
●

Linie kontrolne dla IgA, IgG

Anty-Chlamydia trachomatis EUROLINE-WB (IgA, IgG)
Antygeny C. trachomatis ze względu na istotność diagnostyczną zostały podzielone na 3 kategorie

Pasmo

Antygen

Specyficzność

MOMPr

Major Outer Membrane Protein

Specyficzny

150 kDa

p150

Specyficzny

100 kDa

p100

Specyficzny

32 kDa

p32

Specyficzny

29 kDa

p29

Specyficzny

28 kDa

p28

Specyficzny

LPS

Lipopolysaccharide

Rodzajowo-specyficzny

Pozostałe pasma WB nie ujęte w analizie
60 kDa

Hsp60, p60

Niespecyficzne, reaktywność
krzyżowa z innymi bakteriami

50 kDa

p50

Niespecyficzny

Anty-Chlamydia trachomatis EUROLINE-WB (IgA, IgG)
Ocena specyficznych i reagując krzyżowo przeciwciał za pomocą specjalnie opracowanego
algorytmu diagnostycznego

Wynik

negatywny

graniczny

pozytywny

MOMP

WB pasma
(IgA: 2; IgG: 3)

LPS

-

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

+

+

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

Podsumowanie – Chlamydia pneumoniae
● patogenna dla człowieka bakteria wewnątrzkomórkowa (choroba układu oddechowego)
● w 50-70% przypadków infekcja przebiega asymptomatycznie
● bezpośrednie wykrycie patogenu – PCR
● badania serologiczne są powszechnie stosowane w diagnostyce świeżych infekcji
● złoty standard: MIF

● trudna diagnostyka przewlekłych infekcji
● wysoka seroprewalencja przeciwciał IgG (>50%)
● Produkty EUROIMMUN:

● MIF – oczyszczone EB, inaktywowany LPS (gatunkowo-specyficzne)
● ELISA – anty-C. pneumoniae (rodzajowo-specyficzne)

Podsumowanie – Chlamydia psittaci
● patogenna dla człowieka bakteria wewnątrzkomórkowa (choroba układu oddechowego)
● przekazywana za pośrednictwem ptaków (papugi, indyki, mewy) i innych zwierząt (psy, koty, kozy)
● diagnoza opiera się głównie na obrazie klinicznym i anamnezie (kontakt z ptakami)
● diagnostyka laboratoryjna: hodowla, PCR, serologia
● złoty standard: MIF

● Produkty EUROIMMUN:
● MIF – oczyszczone EB, inaktywowany LPS (gatunkowo-specyficzne)
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Mycoplasma pneumoniae
● należy do rodziny najmniejszych, samoreplikujących się bakterii
● atypowa bakteria całkowicie pozbawiona ściany komórkowej
● jedynym rezerwuarem patogenu są ludzie (zakażenie przenoszone jest między ludźmi

drogą kropelkową)
● jest najczęstszym patogenem powodującym atypowe zapalenia górnych dróg
oddechowych oraz zapalenia tchawicy i oskrzeli

● okres inkubacji wynosi 10-20 dni
● niektóre infekcje mogą przebiegać bezobjawowo (wraz ze spontanicznym
wyzdrowieniem), przy czym część związanych jest z ciężkim przebiegiem
● leczenie antybiotykami (odporne na antybiotyki niszczącymi ścianę komórkową)

Mycoplasma pneumoniae
Patogeneza
● M.pneumoniae zawiera białko adhezyjne, które przyłącza się do rzęsek komórek

nabłonkowych dróg oddechowych
● przyłączenie bakterii → rzęski komórek nabłonkowych przestają się poruszać
● bakterie pobierają składniki odżywcze z błony śluzowej gospodarza → jest to niezbędne

dla ich wzrostu i szybkiego rozmnażania
● Ostatecznie następuje zniszczenie komórek nabłonkowych

Mycoplasma pneumoniae
Obraz kliniczny
● przyczyna ~10-15% wszystkich ostrych infekcji dróg oddechowych

● najczęściej dotyka dzieci i młodzież (~40% u młodszych niż 5 lat)
Symptomy:
● ogólne objawy infekcji dróg oddechowych: uporczywy kaszel, gorączka, ból

głowy
● pierwotne atypowe zapalenie płuc występuje w u ok. 70% zakażeń
M.pneumoniae → 22% z nich rozwija ciężkie zapalenie płuc,
3% śródmiąższowe zapalenie płuc i 75% długotrwałe zapalenie tchawicy, co
dotyczy głównie dzieci w wieku szkolnym i młodych dorosłych

Mycoplasma pneumoniae
Diagnostyka
● Metody bezpośrednie:

● posiewy
● PCR
● Metody pośrednie:
● odczyn wiązania dopełniacza
● test aglutynacji mikrocząsteczek
● testy immunoenzymatyczne
● Immunofluorescencja pośrednia

Mycoplasma pneumoniae
Diagnostyka serologiczna
● Przeciwciała IgM:
•
•
•
•

wykrywane ok 4 dni po pojawieniu się objawów
pik miana osiągany w ok 3 tygodniu choroby
zanikają po ok miesiącu
cenna wskazówka w diagnostyce świeżej infekcji u dzieci; wynik negatywny nie wyklucza zakażenia

● Przeciwciała IgG:
•
•
•
•

wykrywalne po raz pierwszy po tygodniu od pojawienia się objawów
pik miana osiągany w ok 5 tygodniu choroby
pozostają na podwyższonym poziomie przez miesiące do lat
znaczący wzrost miana IgG (3-4 krotne) potwierdza świeżą infekcję (w drugiej próbce pobranej po 2-3 tygodniach)

● Przeciwciała IgA:
•
•

wykrywalne krótko po pojawieniu się objawów
wzrost miana IgA i IgG bez IgM stwierdza się prawie wyłącznie w świeżych infekcjach u dorosłych

Mycoplasma pneumoniae
Diagnostyka serologiczna
Infekcja pierwotna
Ostra faza

Okres
inkubacji

Reinfekcja

Symptomy

Symptomy

Wykrycie
patogenu

IgG

IgM

IgA

-2
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czas

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki M. pneumoniae
● ELISA
● IIFT

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki M. pneumoniae
.

.

.

Anty-Mycoplasma pneumoniae ELISA
● antygen: ekstrakt komórek Mycoplasma pneumoniae szczep „Mac ATCC 15531”; oczyszczony
wieloetapowo w celu zminimalizowania reaktywności krzyżowej
● wykrywanie przeciwciał w klasach IgA, IgM oraz IgG
● wynik ilościowy dla klasy IgG (RU/ml) – 3-punktowa kalibracja

Anty-Mycoplasma pneumoniae ELISA - prewalencja

n

Panel

Anty-C. pneum. wyniki
pozytywne

IgA

IgG

IgM

16

Zdrowe dzieci (0-2 lat)

0%

13 %

0%

55

Zdrowe dzieci (3-6 lat)

0%

20 %

9%

17

Zdrowe dzieci (7-10 lat)

6%

41 %

12 %

31

Dawcy krwi (11-20 lat)

10 %

84 %

3%

326

Dawcy krwi (21-45 lat)

15 %

80 %

3%

142

Dawcy krwi (46-70 lat)

23 %

76 %

0%

587

Dawcy krwi (0-70 lat)

13 %

70 %

3%

Prewalencja przeciwciał anty-M. pneumoniae (IgA, IgG, IgM) jest zależna od wieku

Anty-Mycoplasma pneumoniae vs. PCR

n

Panel

49

Surowice dzieci z chorobami
układu oddechowego:
wykrycie genomu (PCR)
M.pneumoniae: pozytywne

EUROIMMUN Anty-M. pneumoniae
ELISA: pozytywny/ graniczny wynik
IgA
IgG
IgM

71%
(35/49)

73%
(36/49)

98%
(48/49)

Spośród panelu 49 surowic dzieci z chorobami układu oddechowego, u których wykrycie genomu
M. pneumoniae (PCR) było pozytywne, test ELISA EUROIMMUN anty-Mycoplasma pneumoniae
wykazał pozytywne i graniczne wyniki dla przeciwciał IgA, IgG i IgM w odpowiednio 71%, 73% i
98% przypadków

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki M. pneumoniae
Anty-Mycoplasma pneumoniae IIFT
● substrat: hodowle bakterii rosnących adherentnie są stosowane jako standardowy substrat
● wykrywanie przeciwciał w klasach IgA, IgM oraz IgG
● wzór fluorescencyjny:
• siateczkowata fluorescencja adherentnie rosnących bakterii
• fluorescencja ciał komórek M. pneumoniae może wyglądać prawie homogennie w przypadku
silnie pozytywnych próbek; w próbkach słabszych, występuje tzw. "struktura końcówki"
(końcówka komórki fluoryzuje mocniej niż pozostała część)
• w próbkach negatywnych – widoczny jest głównie kontur klasterów komórkowych, czasem
obserwuje się rozsiane świecące punkty (niespecyficzne)

Anty-Mycoplasma pneumoniae IIFT
Reakcja wysokododatnia

Anty-Mycoplasma pneumoniae IIFT
Reakcja niskododatnia

Anty-Mycoplasma pneumoniae IIFT
Reakcja negatywna

Anty-Mycoplasma pneumoniae IIFT
Reaktywność krzyżowa

Chlamydia pneumoniae vs. Mycoplasma pneumoniae
Patogen

Chlamydia pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae

Patogeneza

wewnątrzkomórkowy patogen;
zależny od energii (ATP) gospodarza;
następuje destrukcja komórek
gospodarza

zewnątrzkomórkowy patogen;
przyłącza się i niszczy komórki
nabłonkowe układu oddechowego

Okres inkubacji

~ 21 dni

10 do 20 dni

Obraz kliniczny

niespecyficzne, grypopodobne objawy; zapalenie płuc, oskrzeli itp.

Terapia

remisja spontaniczna; antybiotyki: np. erythromycyna
Wzrasta z wiekiem

Prewalencja

Diagnostyka

Pierwsza infekcja przeważnie w
wieku 10 do 15 lat

Pierwsza infekcja przeważnie w
wieku < 5 lat

Obie: bezpośrednie wykrycie patogenu (PCR) oraz serologia
Serologia: badanie przeciwciał w klasie IgM (dzieci), IgG i IgA (dorośli)
dwóch próbek surowicy pobranych w odstępstwie 2-6 tygodni → znaczący
wzrost miana / serokonwersja potwierdza świeżą infekcję

Plan prezentacji
1

Chlamydophila pneumoniae i Chlamydia psittaci

2

Mycoplasma pneumoniae

3

Legionella pneumophila

4

Bordetella pertussis i parapertussis

Legionella
Historia i nazwa
● Legionelloza jako choroba po raz pierwszy została zaobserwowana w lipcu
1976 roku w USA
● 186 spośród ok 2000 weteranów wojennych podczas zjazdu członków
Legionu Amerykańskiego w Filadelfii (w hotelu Bellevue-Stratford)
zachorowało na ostre zapalenie płuc (34 osoby zmarły)
● w 1977 zidentyfikowano czynnik sprawczy tragedii, był nim nieznany
wcześniej szczep bakterii, nazwany później Legionellą
● odkryto, że bakterie namnażają się w wieży chłodniczej hotelowego systemu
klimatyzacyjnego
● choroba została nazwana „Chorobą Legionistów”

Legionella
● gram-ujemna bakteria tlenowa
● występują w naturalnych wodnych/wilgotnych środowiskach (niemorskich)
np. jeziorach
● obecne również w systemach z ciepłą wodą
● endosymbiotyczny związek z amebą (naturalny gospodarz)

● w organizmie ludzkim replikuje się w makrofagach pęcherzykowych
powodując ostre zapalenie płuc
● transmisja przez aerozole zawierające wolną Legionellę lub zainfekowaną

amebę
● najważniejszy typ patogenny dla człowieka: Legionella pneumophila

Legionella pneumophila
● znanych jest ~50 różnych genogatunków Legionella oraz ~70 serotypów
● 20 gatunków Legionella jest związanych z chorobami u ludzi

● 70-90% ludzkich infekcji Legionella jest spowodowanych Legionella
pneumophila
● L. pneumophila obejmuje 14 serotypów (najczęściej (>70%): serotyp 1)

● pozostałe gatunki patogenne dla człowieka: L. bozemanii, L. dumoffii, L.micdadei,
L. longbeachae, L. jordanis

Legionella genogatunki i serotypy

Legionella cykl życiowy
L. pneumophila w tkance płucnej

Makrofagi
„wypełnione“
Legionellą

Pojedyncze
„wolne”
Legionella

Pojedyncze
„wolne”
Legionella

Legionella pneumophila
Źródła infekcji
● prysznice
● wieże chłodnicze (wykorzystywane do kontroli temperatury procesów
przemysłowych)
● systemy klimatyzacyjne schładzane wodą
● nawilżacze powietrza
● baseny
● punkty mycia samochodów
Dobra konserwacja tych miejsc może zapobiegać rozprzestrzenianiu się Legionella.

Bakterie nie są przenoszone z człowieka na człowieka.

Legionella pneumophila – objawy kliniczne
Legionella pneumophila powoduje 2 formy legioneliozy:
1. Choroba legionistów
-nieproduktywny suchy kaszel

-wysoka gorączka z dreszczami
-zapalenie płuc
-ból brzucha, wymioty, biegunki

→konieczne jest natychmiastowe leczenie (nieleczona może skutkować
zgonem)
2. Gorączka Pontiac
-łagodniejsza forma, podobne objawy do grypy (gorączka, kaszel, bóle
mięśni/stawów)
-nie jest śmiertelna

Legionella pneumophila – DIAGNOSTYKA
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Legionella pneumophila – DIAGNOSTYKA
● Hodowla bakteryjna na specjalnych mediach (złoty standard) – specyficzność
100%; nie jest rekomendowana do diagnostyki świeżych infekcji (wolny wzrost
bakterii)
● Wykrycie antygenu w moczu (ELISA) – rekomendowana metoda do diagnostyki
świeżych infekcji; czułość 65-100% i specyficzność 100% dla serotypu 1 L.
pneumophila
● PCR – wykrycie DNA Legionella w wydzielinach układu oddechowego
● Diagnostyka przeciwciał (IIFT, ELISA) – nie jest rekomendowana dla świeżych
infekcji; pomocna u pacjentów z długowystępującymi objawami

Legionella pneumophila
Diagnostyka serologiczna
● przeciwciała (IgA i/lub IgG i/lub IgM) pojawiają się najwcześniej 1-2 tygodnie od rozpoczęcia choroby (czasami nie wcześniej
niż 3 miesiące, lub występuje całkowity brak odpowiedzi humoralnej)
● jedynie znaczący (~4-krotny) wzrost miana lub serokonwersja w dwóch próbkach surowicy (pobranych w odstępstwie 3-6
tygodni) może wskazywać na zakażenie bakterią Legionella
● czułość testów serologicznych wynosi 60-80% (wynik negatywny nie wyklucza świeżego zakażenia)
● specyficzność testów serologicznych wynosi >95% (reaktywność krzyżowa z przeciwciałami skierowanymi przeciwko
innym bakteriom np. Chlamydia, Mycoplasma, Campylobacter, Coxiella, Pseudomonas)
● zalecana technika serologiczna: IIFT

● ale: badania serologiczne mają niewielkie znaczenie w przypadku diagnostyki świeżej infekcji bakteriami z rodzaju
Legionella → metody bezpośredniego wykrywania, które umożliwiają szybką diagnozę (i leczenie antybiotykami) są
preferowane

Legionella pneumophila IIFT
● w metodzie IIFT dostępnych jest 20 różnych serotypów Legionella w różnych kombinacjach
•

14 serotypoów Legionella pneumophila

•

6 serotypów Legionella non-pneumophila

● mieszanki serotypów Legionella pneumophila o podobnych cechach:
• mix 1 (serotyp 1,4,6,8), mix 2 (serotyp 2,3,5,7)
• mix 3 (serotyp 9,11,13), mix 4 (serotyp 10,12,14)
● oznaczanie przeciwciał przeciw Legionella pneumophila i Legionella non-pneumophila za pomocą IIFT jest testem
skryningowym
● serotypy Legionella pneumophila 1-14 zostały testowane za pomocą monoklonalnych przeciwciał skierowanym przeciwko
poszczególnym serotypom; każdy serotyp reagował specyficznie z odpowiednim monoklonalnym przeciwciałem
● reaktywność krzyżowa pomiędzy Legionella pneumophila i Legionella non-pneumophila oraz pomiędzy różnymi serotypami
nie może być wykluczona

Legionella pneumophila IIFT (IgAGM)

reakcja pozytywna

reakcja negatywna

Legionella pneumophila IIFT (IgAGM)
Prewalencja przeciwciał anty-Legionella wśród zdrowych dawców krwi

Legionella pneumophila ELISA (IgA/G/M)
● antygen: natywny lipopolisacharyd (LPS) Legionella pneuophila serotyp 1-7
● oznaczanie przeciwciał w klasach IgA, IgG oraz IgM
● w klasie IgG: oznaczenie ilościowe (RU/ml)
● w klasach IgA, IgM: oznaczenie połilościowe (Ratio)

Legionella pneumophila ELISA (IgA/G/M)
Czułość i specyficzność:
57 próbek pobranych od pacjentów z panelu wysokiego ryzyka (pochodzenie: Singapur) zbadano za pomocą
EUROIMMUN Anty-Legionella pneumophila ELISA (IgG) oraz EUROIMMUN Anty-Legionella pneumophila
IIFT (IgG) (jako układu odniesienia). Test ELISA wyskazał 76% swoistość i 100% czułość w odniesieniu
do testu IIFT (IgG).

Plan prezentacji
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Chlamydophila pneumoniae i Chlamydia psittaci

2

Mycoplasma pneumoniae

3

Legionella pneumophila

4

Bordetella pertussis i parapertussis

Bordetella – ogólna charakterystyka
● gram-ujemna pałeczka
● obejmuje 4 znane gatunki:
-

B. pertussis (wywołuje krztusiec)
B. parapertussis (wywołuje zespół krztuśca)
B. bronchiseptica
B. avium

Co to jest krztusiec?
Bakteryjna, zakaźna choroba układu oddechowego
Wywoływana przez Gram-ujemną pałeczkę krztuśca - Bordetella pertussis.

Charakteryzuje się występowaniem epizodów napadowego kaszlu,
z charakterystycznym świstem oddechowym.
W roku 2013, wg. danych WHO, krztusiec był przyczyną zgonów ok 63 00 dzieci w
wieku poniżej 5 roku życia.

Co to jest krztusiec?
Jak dochodzi do zakażenia?
Rezerwuarem choroby są wyłącznie ludzie.
B. pertussis jest przenoszona poprzez bliski kontakt z zakażoną osobą
na drodze kropelkowej.
Zakaźność krztuśca jest znaczna i wynosi 90%.
Okres wylęgania wynosi od 6 do 21 dni.
Bakteria atakuje i niszczy komórki nabłonkowe dróg oddechowych.

Objawy kliniczne krztuśca
1. Faza nieżytowa
● rozpoczyna się po okresie wylęgania trwającym od 7 do 21 dni
● cechuje się występowaniem nieżytu górnych dróg oddechowych typowego dla przeziębienia (katar nosa, ból
gardła, kaszel)
● może występować niska gorączka
● trwa od 1 do 2 tygodni

Objawy kliniczne krztuśca
2. Faza kaszlu napadowego
● trwa od 1 do 6 tygodni (czasem nawet dłużej - do 12 tygodni)
● napadowy kaszel występujący zwłaszcza w nocy, który rozpoczyna się kilkoma kaszlnięciami przechodzącymi
w głośny kaszel prowadzący do utraty tchu, duszności i wymiotów
● napad kaszlu przebiega z zasinieniem twarzy, wytrzeszczem oczu, wysunięciem języka i przerażeniem chorego
● w maksymalnym momencie duszności następuje głęboki wdech z tzw. „pianiem”
● napad kaszlu może powodować krwawienie z nosa, wylewy podspojówkowe, drgawki
● ciężkie powikłania: niedotlenienie mózgu i trwałe jego uszkodzenie, odma opłucnowa, krwiak
wewnątrzczaszkowy, przepuklina brzuszna, zapalenie ucha lub zapalenie płuc

Objawy kliniczne krztuśca
3. Faza zdrowienia
● jest stopniowa i długa
● napady kaszlu występują coraz rzadziej i są mniej intensywne

● kaszel może utrzymywać się nawet przez okres do 3 miesięcy i często współistnieje wymiotami

Objawy kliniczne krztuśca
Objawy kliniczne są w dużej mierze uzależnione od takich czynników jak:
● wiek pacjenta
● indywidualnej odporności (pierwotna infekcja, reinfekcja)
● czasu od ostatniej infekcji czy szczepienia

Objawy kliniczne – noworodki i niemowlęta
Objawy kliniczne
● u około 90% noworodków pojawia się charakterystyczny napadowy kaszel
● u pozostałych 10% kaszel nie występuje

Najczęstsze komplikacje:
● 75% - zapalenie płuc (u 25% przebiegające z bezdechem)
● 14% - silne napady kaszlu
● 5% - encefalopatia

Objawy kliniczne – dzieci w wieku szkolnym
Objawy kliniczne
● z uwagi na fakt, że grupa ta przeszła cały cykl szczepień, objawy które mogą się pojawić podczas choroby będą
najbardziej typowe dla krztuśca
● napady kaszlu przebiegające z „pianiem”, kończące się często wymiotami

Najczęstsze komplikacje:
● zapalenie płuc
● zapalenie ucha środkowego

Objawy kliniczne – nastolatki i osoby dorosłe
Objawy kliniczne
● około 10-20% dorosłych z kaszlem trwającym ponad 7 dni jest chora na krztuśca
● jedynym objawem w tej grupie może być jedynie przetrwały kaszel (w 70-80% przypadków jest to kaszel
napadowy)
● w przebiegu krztuśca u osób dorosłych brak jest zwykle typowych objawów dla tej choroby: „pianie”, wymioty etc.
● kaszel trwa zwykle od 36 do 48 dni

Najczęstsze komplikacje (dotyczą około 25% chorych):
● utrata masy ciała, omdlenia, zapalenie płuc (ok. 10%)
● zapalenie ucha środkowego, odma płucna
● złamanie, pęknięcie żebra, przepuklina

Czynniki biorące udział w zakażeniu
Białka używane do produkcji szczepionek:
● Hemaglutynina włókienkowa (FHA) – biorze udział w adhezji B. pertussis do komórki gospodarza.
● Pertaktyna (PRN) – białko zewnątrzbłonowe biorące udział w adhezji bakterii do komórki gospodarza. Jest to
białko swoiste dla B. pertussis.
● Toksyna krztuścowa (PT) – toksyna o największym znaczeniu w patogenezie.

Inne czynniki wirulencji:
● Cyklaza adenylowa (ACT)
● Toksyna dermonekrotyczna
● Toksyna tchawicza (TCT)

● Fimbrie (FIM)
● Endotoksyna (LPS)

Czynniki biorące udział w zakażeniu
Fimbrie
● podobnie jak inne aglutynogeny warunkują przyleganie B. pertussis do komórek rzęskowych nabłonka
oddechowego
● 2 serotypy (serotyp 2 i serotyp 3)

● zbudowane z 2 podjednostek
1) Fim 2 lub Fim 3
2) Fim D
● do polimeryzacji wymagają białka opiekuńczego Fim B
● sekrecja poprzez białko kanałowe Fim C

Czynniki biorące udział w zakażeniu
Cyklaza adenylowa
Białko dwufunkcyjne:
● domena hemolityczna umożliwia wniknięcie białka do komórki gospodarza
● domena katalityczna – cyklaza adenylanowa powoduje gwałtowny wzrost stężenia cAMP w komórce
Funkcja:

● hamowanie aktywności leukocytów

Czynniki biorące udział w zakażeniu
Toksyna tchawicza
Disacharydopeptyd
Funkcja:
● hamuje ruch rzęsek i replikację DNA, co prowadzi do śmierci komórek nabłonka oddechowego
● stymulacje wydzielania IL-1 powodującej gorączkę i spadek ciśnienia tętniczego
Jest główną przyczyną występowania charakterystycznego kaszlu

Toksyna dermonekrotyczna
Białko o masie cząsteczkowej 102 kDa
Funkcja:
● uszkadzanie nabłonka oddechowego

Dane z meldunków epidemiologicznych
Liczba zachorowań na krztusiec w Polsce
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Dane z meldunków epidemiologicznych
Liczba zachorowań na krztusiec w Polsce
Stale rośnie !!
Rok 2016 należał do rekordowych (6856 potwierdzonych przypadków krztuśca)
We wszystkich województwach odnotowano wzrost zachorowań na krztusiec
Przyczyny pogorszenia sytuacji epidemiologicznej:
● lepsze rozpoznawanie choroby
● zanik odporności poszczepiennej – zaleca się szczepienie dawką przypominającą
● szybsze zanikanie odporności po podaniu szczepionek bezkomórkowych, w porównaniu z wcześniej
stosowanymi szczepionkami całokomórkowymi
● przenoszenie zakażenia na niemowlęta od niekompletnie zaszczepionych opiekunów
● odmowa szczepienia

Dane z meldunków epidemiologicznych
Tendencje
Z danych PZH wynika, że w grupie 0-4 lat rok rocznie obserwuje się spadkową tendencje zachorowalności,
zaś w grupie osób powyżej 15 r.ż. tendencję wzrostową!
Rok 2016 był pierwszym, w którym zgodnie z kalendarzem obowiązkowych szczepień ochronnych dawkę
przypominającą otrzymały dzieci w wieku 14 lat.

Immunoprofilaktyka
Szczepionki
● indukują powstanie odporności humoralnej
● po podaniu pełnego cyklu szczepienia podstawowego przeciwciała wytwarza 80–90% szczepionych
● około 85% skuteczność potwierdzona w badaniach epidemiologicznych
● najwyższa skuteczność w pierwszym półroczu po zaszczepieniu, później szybko spada

● skuteczne w zapobieganiu krztuścowi o ciężkim przebiegu i powikłaniom
● przeciwciała utrzymują się przez kilka lat po zaszczepieniu

Immunoprofilaktyka
Kalendarz szczepień:
● Szczepienie podstawowe – 3 dawki w 2, 3/4 i 5 m.ż.
● Szczepienie przypominające – 3 dawki w 16 – 18 m.ż., 6, 14 r. ż.
● Szczepienie zalecane – 19 r. ż. i co 10 lat jedną dawką przypominającą

Immunoprofilaktyka
Ograniczona efektywność szczepień
● odporność chroniąca przed zachorowaniem trwa przez 4-12 lat po szczepieniu
● odporność po naturalnym zachorowaniu wynosi ok. 4-20 lat
● spadek odporności jest główną przyczyną nieefektywnej kontroli zachorowań i tzw. „odwrócenia epidemiologii”
krztuśca – zmiana w rozkładzie wiekowym osób chorujących. Obecnie główną grupę stanowią starsze dzieci
i osoby dorosłe
● w tej grupie przebieg zakażenia jest często nietypowy i trudny do rozpoznania na podstawie objawów klinicznych

Immunoprofilaktyka
Strategia kokonu
● młodzież i osoby dorosłe, z uwagi na nietypowy przebieg choroby, odgrywają główna rolę w transmisji zakażeń
Bordetella pertussis na noworodki i niemowlęta, które nie przeszły pełnego cyklu szczepień
● głównym źródłem zakażeń najmłodszych dzieci są: rodzice (50%), starsze rodzeństwo, dziadkowie (8%),
pozostali członkowie najbliższej rodziny (22%)
● szczepienie osób ze środowiska domowego – strategia kokonu
● według najnowszych danych dorośli powinni szczepić się co 10 lat

Diagnostyka różnicowa
Przy podejrzeniu zakażenia B. pertussis (lub B. parapertussis) zaleca się
przeprowadzenie diagnostyki różnicowej w kierunku zakażeń:
● Adenowirusem
● Wirusem nabłonka oddechowego (RSV – Respiratory Syncytial Virus)
● Wirusem paragrypy
● Wirusem grypy

● Mycoplasma pneumoniae
● Rinowirusami

Bardzo częste, szczególnie u noworodków i niemowląt, są koinfekcje B. pertussis z wirusem nabłonka
oddechowego (RSV)

Diagnostyka Bordetella pertussis
Metody:
● bezpośrednie: hodowle bakteryjne, PCR
● pośrednie: badania serologiczne

Diagnostyka Bordetella pertussis

Dzieci
● PCR jest wykonywany we wczesnym stadium choroby
(zwłaszcza u małych dzieci)

Młodzież, dorośli
● Badania serologiczne są wykonywane w
późniejszych fazach choroby (jedyna metoda
diagnostyczna)

Diagnostyka Bordetella pertussis

● Metody bezpośredniego wykrywania:
-hodowla jest specyficzna, ale mało czuła
-PCR ma optymalną czułość podczas pierwszych 3 tygodni → (odpowiedni dla noworodków i niemowląt wykazujących typowe
objawy kliniczne; próbki pobrane są krótko po pojawieniu się objawów)

● Badania serologiczne:
-przeciwciała są wykrywalne po ~ 3 tygodniach
-odpowiedni dla dorosłych (niespecyficzne objawy →przeciwciała są już wykrywalne podczas pobierania próbek)

Diagnostyka bezpośrednia Bordetella pertussis
Hodowle bakteryjne
● wymaz z części nosowej gardła na wymazówkę z alginianem wapnia
● pałeczki B. pertussis są bardzo wrażliwe na wysychanie
● kilkudniowa inkubacja na wielu podłożach różnicujących (podłoże Bordet-Gengou i podłoże Regan Lowe)

● pozytywna wartość predykcyjna sięga 100%
● czułość jest najwyższa w wczesnej fazie infekcji

PCR
● czułość i swoistość tej metody zależy od użytych starterów, ilości dostępnej matrycy
● w mniejszym stopniu niż hodowla zależy od stosowanej antybiotykoterapii
● metoda kosztowna

Diagnostyka pośrednia Bordetella pertussis
Badania serologiczne
● ocena przeciwciał w klasie IgA, IgG i IgM
● czynniki wirulentne jako markery - toksyna krztuścowa, filamenty hemaglutyniny, pertaktyna
● zalecana metoda diagnostyczna u młodzieży i dorosłych z kaszlem trwającym >2-3 tygodni

Diagnostyka pośrednia Bordetella pertussis
Badania serologiczne
Antygen

Znaczenie i charakterystyka

Toksyna
krztuścowa
(PT)

• Specyficzna dla Bordetella pertussis
• Przeciwciała wykrywane zarówno po infekcji jak i po szczepieniu
(PT jest składnikiem szczepionek bezkomórkowych)

Hemaglutynina
włókienkowa
(FHA)

• Wytwarzana po infekcji B. pertussis i B. parapertussis
• Przeciwciała wykrywane zarówno po infekcji jak i po szczepieniu
(FHA jest składnikiem szczepionek bezkomórkowych)

Lizat Bordetella
pertussis

• Zawiera pełne spektrum antygenów (PT, FHA, LPS); reaktywność
krzyżowa lub reakcje niespecyficzne z innymi gram-ujemnymi bakteriami
nie mogą być wykluczone

Diagnostyka pośrednia Bordetella pertussis
Trudności diagnostyczne
IgG:
● Po szczepieniu
● Odmatczyne u niemowląt
● Po zachorowaniu
IgM:
● Niedawne zakażenie
● Poszczepienne
IgA:
● Potwierdzają świeże zakażenie B. pertussis - mało specyficzne

Diagnostyka pośrednia Bordetella pertussis
Algorytm postępowania

Diagnostyka pośrednia Bordetella pertussis
Europejskie rekomendacje
● w metodach immunoenzymatycznych (ELISA, Blot) antygenem powinna być oczyszczona toksyna krztuścowa
(PT) - najbardziej specyficzny marker
● wyniki powinny być wydawane ilościowo w jednostkach międzynarodowych IU/ml
● zakres normy: poniżej 50-120 IU/ml
● nie zaleca się przeprowadzania testu do roku po ostatniej dawce szczepionki bezkomórkowej (aP)
● badanie drugiej próbki surowicy zapewnia rozpoznanie: → wzrost lub spadek miana IgG przeciwko PT jest
dowodem niedawnej infekcji (lub szczepienia)
● diagnostyka przeciwciał anty-PT IgA powinna być przeprowadzona w przypadku niejednoznacznych wyników
anty-PT IgG lub gdy nie jest możliwe pobranie materiału i ponowne określenie miana przeciwciał anty-PT IgG
(zwykle po ok. 2 tygodniach do pierwszym badaniu)

Testy EUROIMMUN anty-PT IgA/IgG ELISA spełniają te rekomendacje

Czułość metod diagnostycznych w krztuścu
Czułość [%]

Czas trwania
kaszlu (dni)

Hodowla

PCR

Minketal i wsp., 1992

>6

0

NA

100

(IgG/A-PT, IgG/A-FHA)

Rosenthal i wsp., 1995

>6

10

NA

100

(IgG/A-PT, IgG/A-FHA)

Gibergetal i wsp., 2002

>6

1

51

57

(IgG-PT)

92

(IgG/A-PT, IgG/A-FHA, IgG/APRN, IgG/A-FIM2, aglutyniny)

Badania

Schmitt-Crohe i wsp., 1995

>7

8

13

Serologia

Senziletetal, 2001

>7

2

3

95

(IgG/A-PT, IgG/A-FHA, IgG/APRN, IgG/A-FIM2)

Strebel i wsp., 2001

>7

30

37

89

(IgG/A-PT)

Wright i wsp., 1995

>14

0

NA

100

(IgG-PT, IgG-FHA)

Birkebaeketal i wsp., 1999

>14

11

32

97

(IgG-PT)

Konig i wsp., 1995

>21

1

NA

100

(IgG/A-PT, IgG/A-FHA, IgG/A-PRN)

Produkty EUROIMMUN
ELISA anty-PT: IgA, IgG i anty-B. pertussis IgM (lizat)
4 punktowa kalibracja:
● 2, 10, 25, 50 IU/ml dla klasy IgA
● 5, 25, 100, 200 IU/ml dla klasy IgG
● Półilościowo dla klasy IgM
● W testach EUROIMMUN anty-PT IgA i IgG

nie ma tzw. kalibratora odcięcia (cut-off).
IU/ml

Uwaga! Badania naukowe wykazały, że poziom przeciwciał anty-PT w klasie IgA lub IgG jest zależny od wieku
pacjenta! Każdą próbkę należy oznaczać ilościowo, uwzględniając zależny od wieku zakres norm podany
w instrukcji do testu. Interpretację zależną od wieku pacjenta należy szczególnie uwzględnić u dzieci <11 roku życia.

Produkty EUROIMMUN
ELISA anty-FHA: IgA, IgG
Przeciwciała anty-FHA pojawiają się w wyniku infekcji (szczepienia) B. pertussis i B. parapertussis
4 punktowa kalibracja:
● 2, 10, 25, 50 IU/ml dla klasy IgA
● 5, 25, 100, 200 IU/ml dla klasy IgG
● Wyniki mogą być również wydawane w FDA/ml

IU/ml

Produkty EUROIMMUN
Bordetella pertussis antigens EUROLINE IgA lub IgG
● Filamenty hemaglutyniny (FHA)
Czułość 100%, swoistość 100%, porównane z testem referencyjnym
● Toksyna krztuśca (PT)
Czułość 92%, swoistość 100%, porównane z testem referencyjnym
● Cyklaza adenylanowa (ACT)
Czułość 96%, swoistość 100%, porównane z testem referencyjnym

kontrola

Produkty EUROIMMUN
Immunofluorescencja pośrednia
● rozmaz bakterii B. pertussis i/lub B. parapertussis
● formaty na 30, 50 i 100 oznaczeń
● metoda półilościowa (miano przeciwciał)
● możliwe reakcje krzyżowe pomiędzy B. pertussis i parapertussis. Zaleca się potwierdzenie wyniku bardziej
specyficznym testem np. ELISA anty-PT IgG, IgA

B. pertussis/B. parapertusis

B. pertussis

B. parapertussis

Produkty EUROIMMUN
Respiratory Tract Profile IIFT
Skryning 20 różnych parametrów:
Pole A

Pole B

Pole C

Pole D

Pole E

RSV

Influenza virus type B

Parainfluenza virus type 4

Coxsackie virus type B1

Haemophilus influenzae

Adenovirus type 3

Parainflueza virus type 1

Bordetella pertussis

Coxsackie virus type A7

Klebsiella pneumoniae

Influenza virus type A (H1N1)

Parainflueza virus type 2

Bordetella parapertussis

Echo virus 7

Legionella pneum. serotype 1

Influenza virus type A (H3N2)

Parainfluenza virus type 3

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae

Legionella pneum. serotype 12

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Zapraszam do kontaktu

mail

tel

FB EUROIMMUN

