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1. ÚVOD 
Mycoplasma je jedním z hlavních patogenů způsobujících 
NGU (negonokokovou uretritidu), cervikální zánět, hluboký 
pánevní zánět, orchitidu, epididymitidu a další onemocnění, 
které můžou vést až k neplodnosti u mužů a žen1. Tyto 
patogeny mohou napadat a poškozovat buňky epitelu 
urogenitálního systému a způsobovat záněty u pacientů s 
AIDS a jinými sexuálně přenosnými onemocněními.  
Sexuálně přenosné mykoplasmy jsou převážně druhy 
Ureaplasma urealyticum a Mycoplasma hominis a jejich 
výskyt má vzestupný trend.  
Antibiotická rezistence se stává stále větším problémem 
kvůli nadužívání antibiotik, a tím je významně ohrožováno 
veřejné zdraví2. Klíčem k léčbě a prevenci šíření Mycoplasma 
je včasná a přesná diagnóza. V současnosti je kultivace 
Mycoplasma stále považována za spolehlivou diagnostickou 
metodu. 
 

2. PRINCIP TESTU 
Mycoplasma kit je založen na principech kultivace a 
biochemických reakcích. Kultivační médium je připraveno 
smícháním lyofilizovaného prášku a diluentu. Po kultivaci 
dochází u UU k rozkladu urey pomocí ureázy a k uvolnění 
NH3

3-; u MH dochází k rozkladu argininu pomocí arginázy a 
uvolní se NH3. NH3 zvýší pH v tekutém médiu, čímž dojde ke 
změně barvy, která indikuje výsledek.  
Strip obsahuje 11 antibiotik, každé ve dvou koncentracích. 
V případě citlivosti Mycoplasma vůči antibiotikům je aktivita 
enzymů inhibována a nedochází ke změně barvy. 
 

3. OBSAH SOUPRAVY 
1) 20 stripů, každý obsahuje: 

 
 29 jamek: 

1. jamka: UU, potažena linkomycinem 
2. jamka: MH, potažena erythromycinem 
3. jamka: UU≥104, potažena linkomycinem a inhibitorem 
4. jamka: MH ≥104, potažena erythromycinem a 

inhibitorem 
5. jamka: C+ (pozitivní kontrola) s navázaným argininem, 

ureou a Mycoplasma růstovým aktivátorem 
6. – 30. jamka: jednotlivá atb ve dvou koncentracích (viz 

tabulka): 

Jamka Zkratka Název 
Nízká 

koncentrace 
(mg/L) 

Vysoká 
koncentrace 

(mg/L) 

6 PRI pristinamycin 2 - 

7, 8 MIN mincyklin 2 8 

9, 10 JOS josamycin 2 8 

11, 12 
ERY 
(AZI) 

erythromycin 
(azithromycin)* 

8 16 

13, 14 ROX roxithromycin 1 4 

15, 16 CLI klindamycin 0,25 0,5 

17, 18 OFL ofloxacin 1 4 

19, 20 CIP ciprofloxacin 1 2 

21, 22 CLA klarithromycin 1 4 

23, 24 
TETUU 
(DOX) 

tetracyklin 
(doxycyklin)* 

1 2 

25, 26 LEVUU levofloxacin 2 4 

27, 28 
TETMH 
(DOX) 

tetracyklin 
(doxycyklin)* 

4 8 

29,30 LEVMH levofloxacin 1 2 

 
* Poznámka:  
Organismy citlivé na tetracyklin jsou také citlivé na 
doxycyklin (DOX). 
Organismy citlivé na erythromycin jsou také citlivé na 
azitrhromycin (AZI).  
Tato informace je v souladu s CLSI Document M43-A, 
Methods For Antimicrobial Susceptibility Testing for 
Human Mycoplasmas. 

 
 1 pipetovací špička 

 
2) Lyofilizovaný prášek 
 20 lahviček, každá obsahuje 1,2 ml peptonů hovězího 

původu a infuze z hovězího srdce. 
Obsahuje inhibitory. Růst interferujících agens může být 
inhibován, zatímco je podporován růst Mycoplasma. 

 
3) Diluent 
 20 lahviček, každá obsahuje 4 ml roztoku pro rozpuštění 

lyofilizovaného prášku.  
Kultivační médium (směs lyofilizovaného prášku a 
diluentu) odpovídá tomuto složení: 
Na každých 1000 ml purifikované vody připadá 7,3 g 
hovězích peptonů, 2,5 g extraktu kvasnic, 6,6 g infuze z 
hovězího srdce, 3,6 g urey, 3,6 g arginin hydrochloridu, 
797 ml solných roztoků, 181 ml koňského séra, 6 ml 
fenolové červeně, 7 ml směsi růstových faktorů a 9 ml 
směsi antibiotik. pH je 6,3 ± 0,3. 



4) Minerální olej 
 1 lahvička obsahující 28 ml tekutého parafínu. 

 
5) Návod k použití 
6) 20 formulářů pro výsledky 
 

4.  POTŘEBNÝ MATERIÁL, KTERÝ NENÍ SOUČÁSTÍ 
KITU 

 Vatový nebo polyesterový sterilní tampón, STUART 
tampón nebo UTM tampón pro odběr vzorku. 

 Bakteriologický inkubátor (36 °C, 37 °C, 38 °C). 
 UTM médium (univerzální transportní médium), může 

být použito pro transport vzorku. 
 

5. SKLADOVÁNÍ 
 Uchovávejte všechny komponenty kitu při teplotě             

2 – 8 °C. 

 Nicméně kit lze přepravovat a skladovat při teplotě  -10 
až 37 °C po dobu 7 dnů, aniž by došlo ke změně životnosti 
a kvality výrobku. 

 Strip zpracujte do 8 hodin od jeho rozbalení. 

 Minerální olej je po otevření použitelný do vyznačeného 
data expirace. 

 Kultivační médium (směs lyofilizovaného prášku a 
diluentu) použijte do 72 hodin od smísení. 

 Inokulované médium použijte do 8 hodin při 18 – 28 °C 
nebo do 48 hodin při 2 – 8 °C. 

 

6. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 
 Pouze pro profesionální in vitro diagnostiku.  

 Pouze pro jedno použití. 

 Pozorně čtěte přiložený návod k použití. Správnost testu 
nemůže být zaručena, pokud není postupováno přesně 
podle návodu. 

 Informujte se o složení a nebezpečných složkách 
z bezpečnostního listu. 

 Používejte ochranné rukavice při manipulaci se vzorky a 
reagenciemi. Po každé manipulaci s těmito materiály si 
omyjte ruce. 

 Zamezte manipulaci a skladování testu v nevhodném 
prostředí, např. v prostorách se vzduchem obsahující 
silné kyseliny, silné zásady a těkavé plyny. 

 Růst Mycoplasma v kultuře by neměl způsobovat zákal. 
Tento test využívá unikátní metody pro efektivní inhibici 
růstu ostatních bakterií (Streptococcus pneumoniae, 
Staphylococcus epidermidis, Salmonella enteritidis, 
Micrococcus luteus, Staphylococcus saprophyticus, 
Pseudomonas aeruginosa, Clostridium sporogenes, 
Candida guilliermondii, Candida glabrata, Candida 
tropicalis, Candida krusei, Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Enterococcus 
faecium, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus pyogenes, 
Pneumonia Kleber a dalších). Pokud zčervená zakalené 
médium, neindikuje to pozitivní výsledek. 

 Jestliže se po přidání média se vzorky změní barva ve 
všech jamkách (výrazně ztmavne nebo se změní na světle 
červenou), může to být způsobeno zásaditostí vzorků 
některých pacientů s patologickými stavy. V tomto 
případě je doporučeno opakovat test. 

 Pokud testujete citlivost k antibiotikům pozitivního 
vzorku v normálním růstovém médiu, přidejte 50 µl 
kultury pozitivního vzorku do média, které je součástí 
tohoto kitu a postupujte dále podle návodu. Přeočkování 
by mělo být provedeno před zčervenáním dna lahvičky. 
Poté dochází ke zvýšení pH, které rychle usmrtí 
Mycoplasma a tím snižuje možnost přeočkování.  

 Považujte vzorky, lahvičky s reagenciemi a stripy na 
testování jako potenciálně infekční materiál a zacházejte 
s nimi v souladu se správnou laboratorní praxí. 

 Nepoužívejte reagencie po uplynutí data expirace. 

 Nekombinujte komponenty z kitů s odlišnou výrobní 
šarží. 

 Nepoužívejte lahvičky se zakaleným obsahem. 

 Nepoužívejte poškozené stripy: deformované jamky, 
otevřený sáček s vysoušedlem, poškozená aluminiová 
fólie. 

 Uvedené informace týkající se tohoto testu byly získány 
pomocí postupu uvedeného v tomto příbalovém letáku. 
Jakákoliv změna nebo úprava postupu může ovlivnit 
výsledek. 

 Vzhledem k tomu, že Mycoplasma má vysokou afinitu k 
membráně buněk sliznice, je důležité stěrem získat ze 
sliznice co nejvíce buněk. 

 Vzorky odebírejte před zahájením jakékoliv antibiotické 
léčby. 

 Musí být použita standardizovaná metoda k zamezení 
kontaminace jinými mikroorganismy. 

 Vzorek nelze považovat za negativní dříve než po 24 hod. 
inkubaci. 

 Je-li nízký titr vzorku, nemusí dojít ke změně barvy nebo 
může být barevná změna nejasná. 

 Test může sloužit jako vodítko k určení titru.  Přesný titr 
může být určen na agaru. 

 Výsledek nezohledňuje titr vzorku. Při nízkých titrech se 
může skutečná citlivost kmene lišit od výsledku na stripu. 

 Výsledek, který je negativní při nejnižší koncentraci 
antibiotika, a pozitivní při nejvyšší koncentraci, nemůže 
být hodnocen. V tomto případě proveďte test znovu. 

 Pokud je vnější obal (krabice) poškozena, kit může být 
použit. Pokud jsou poškozeny obaly jednotlivých 
komponent, kit nepoužívejte. 

 
 
 
 
 
 

 
 



7. PŘÍPRAVA A UCHOVÁVÁNÍ VZORKU 
7.1 TYPY VZORKŮ 
1. Vzorky z endocervixu nebo uretry 

Použijte výtěrové tampony typu Dacron nebo cytobrush, 
výtěrové tampony z umělého hedvábí nebo bavlny. 
Poznámka: Mycoplasma má vysokou afinitu k buňkám 
sliznice. Proto musí být stěrem odebráno co nejvíce buněk. 
Stěr inokulujte do diluentu nebo kultivačního média a 
tampón zlikvidujte. 

 
2. Vzorky moče (pouze muži) 

Odeberte střední proud moče do sterilní nádoby. 
Inokulujte 500 µl homogenizované moče do diluentu nebo 
kultivačního média pomocí pipety. 

3. Ostatní typy vzorků 
Ejakulát nebo jiné kapalné vzorky musí být odebrány do 
sterilní nádoby. Inokulujte 25 µl ejakulátu do diluentu nebo 
kultivačního média. 

 
7.2 STABILITA VZORKU A UCHOVÁVÁNÍ 
1. Je-li vzorek inokulován do kultivačního média, může být 

uchován nejdéle 4 hodiny při laboratorní teplotě (18 - 25 
°C), nebo při teplotě 2 - 8 °C nejdéle 24 hodin. 

2. Je-li vzorek inokulován do diluentu (inokulovaný diluent 
může být použit jako transportní médium), může být 
uchován nejdéle 24 hodin při laboratorní teplotě (18 - 25 
°C), nebo při teplotě 2 - 8 °C nejdéle 48 hodin. 

3.  Jestliže je vzorek odebrán a transportován pomocí 
tampónu v UTM (Univerzální transportní médium), může 
být uchován nejdéle 24 hodin při laboratorní teplotě (18 - 
25 °C), nebo při teplotě 2 - 8 °C nejdéle 48 hodin. 

 

8. PRACOVNÍ POSTUP 
Před použitím nechte reagencie vytemperovat při teplotě   
18 – 25 °C. 
Nastavte inkubátor na 37 °C. 
 
Vzorek je odebrán a inokulován na jednom místě 
1. Přidejte celý obsah diluentu k lyofilizovanému prášku a 

vortexujte. 
2. Inokulujte vzorek stěru nebo přidejte  500 μl střední moče 

nebo 25 µl ejakulátu do kultivačního média. Uzavřete 
víčkem a důkladně promíchejte. 

3. Přidejte 100 μl inokulovaného média do všech jamek na 
stripu. Jemně promíchejte, aby došlo k rozpuštění 
navázaných látek. 

4. Přidejte 1 kapku minerálního oleje do všech jamek. 
5. Strip zakryjte a inkubujte při 36 – 38 °C 24 hodin. 
 
Vzorek je odebrán na jiném místě a transportován v diluentu 
1. Inokulujte vzorek stěru nebo přidejte 500 μl střední moče 

nebo 25 µl ejakulátu do diluentu. Inokulovaný diluent 
odešlete adekvátním způsobem do laboratoře.  

2. Přidejte celý obsah diluentu se vzorkem k lyofilizovanému 
prášku. Uzavřete víčkem a důkladně promíchejte. 

3. Přidejte 100 μl inokulovaného média do všech jamek na 
stripu. Jemně promíchejte, aby došlo k rozpuštění 
navázaných látek. 

4. Přidejte 1 kapku minerálního oleje do všech jamek. 
5. Strip zakryjte a inkubujte při 36 – 38 °C 24 hodin. 
 
Vzorek je odebrán na jiném místě a transportován v UTM 
1. Přidejte celý obsah diluentu k lyofilizovanému prášku. 
2. Inokulujte 400 μl UTM se vzorkem do kultivačního média. 

Uzavřete víčkem a důkladně promíchejte. 
3. Přidejte 100 μl inokulovaného média do všech jamek na 

stripu. Jemně promíchejte, aby došlo k rozpuštění 
navázaných látek. 

4. Přidejte 1 kapku minerálního oleje do všech jamek. 
5. Strip zakryjte a inkubujte při 36 – 38 °C 24 hodin. 
 

9. VÝSLEDKY A INTERPRETACE 
Na jeden test použijte jeden výsledkový formulář. 
Odečtěte změny barvy na stripu. 
 
C+ jamka:  
Barva se změnila na červenou – značí růst Mycoplasma, 
vzorek je pozitivní.  
Pokud nedojde ke změně barvy, vzorek je negativní. 
 
Ostatní jamky:  
Pokud se barva mění z oranžové na červenou nebo 
broskvově růžovou, značí to růst Mycoplasma a vzorek je 
považován za rezistentní. 
Pokud se barva nezmění, mohl by být vzorek považován za 
negativní nebo citlivý na antibiotika. Výjimečně se medium 
po 24 hodinách kultivace zbarví světle červeně (nedojde 
k evidentní změně barvy). V tomto případě se doporučuje 
prodloužit dobu kultivace o dalších 12 - 24 hodin. 
(Vzhledem k tomu, že pacient může být infikován nedávno 
nebo je v období rekonvalescence nebo prodělává 
antibiotickou léčbu, je možné, že se ve vzorku vyskytuje jen 
velmi malé množství Mycoplasma nebo je inhibována 
antibiotiky. V tomto případě není změna barvy výrazná.) 
Kmen je citlivý, pokud je inhibován oběma koncentracemi 
daného antibiotika, hraniční, pokud je inhibován pouze vyšší 
koncentrací antibiotika nebo je rezistentní, pokud není 
inhibován oběma koncentracemi antibiotika. 
Tabulka níže ilustruje, jak odečítat výsledky podle změny 
barvy každé jamky. 
Poznámka:  
Hranice patogenity jsou pro UU stanoveny na ≥104 CCU/mL u 
uretrálních vzorků, u vzorků moče nebo ejakulátu jsou 
považovány za pozitivní bez ohledu na kvantitu.  
Hranice patogenity jsou pro MH stanoveny na ≥104 CCU/mL 
u endocervikálních vzorků.  
Protože je pristinamycin na stripu pouze v jedné koncentraci, 
je kmen považován za rezistentní, pokud jamka zčervená 
nebo je považován za citlivý, pokud jamka zůstane žlutá. 
 
 



Příklady výsledků: 

 

Není indikována infekce 
Mycoplasma. 

 

Infekce Ureaplasma 
urealyticum. 
Kmen je citlivý na 
pristinamycin (PRI) a 
hraniční pro mincyklin 
(MIN). 

 

Infekce Ureaplasma 
urealyticum s náloží vyšší 
než 104 CCU/mL. 
Kmen je citlivý na 
pristinamycin (PRI) a 
rezistentní na mincyklin 
(MIN). 

 

Infekce Mycoplasma 
hominis s náloží vyšší než 
104 CCU/mL. 
Kmen je rezistentní na 
pristinamycin (PRI) a citlivý 
na mincyklin (MIN). 

 

Infekce Ureaplasma 
urealyticum a Mycoplasma 
hominis.  
Kmen je citlivý na 
pristinamycin (PRI) a citlivý 
na mincyklin (MIN). 

 

Infekce Ureaplasma 
urealyticum a Mycoplasma 
hominis s náloží vyšší než 
104 CCU/mL. Rezistentní na 
pristinamycin (PRI) a citlivý 
na mincyklin (MIN). 

 

Neplatný výsledek. 

Citlivý:  Pravděpodobnost terapeutického úspěchu je 
přijatelná. V případě léčby obvyklou dávkou 
je očekáván terapeutický efekt. 

Hraniční: Terapeutický úspěch je nepředvídatelný. 
Rezistentní:    Vysoká pravděpodobnost selhání léčby. 

Nemůže být očekáván terapeutický efekt. 

10. KONTROLA KVALITY 
Pro kontrolu kvality tohoto testu je doporučeno použití 
jednotlivých referenčních kmenů UU (ATCC ® 27813) a 
MH (ATCC ® 15488).  
Kulturu ATCC ® 27813 v kultivačním médiu inkubujte, dokud 
kultivační médium nezmění barvu na světle červenou a poté 
vytvořte subkulturu v jiné lahvičce kultivačního média a 
inkubujte, dokud kultivační médium nezmění barvu na světle 
červenou. Proveďte 1000násobné ředění tohoto kultivačního 
média se sterilním fyziologickým roztokem a poté přidejte 
100 μl do nové lahvičky kultivačního média. Touto konečnou 
kulturou očkujte strip.  
Výsledek je platný, pokud se barva jamek C +, UU, UU ≥ 104, 
CLI (nízká a vysoká koncentrace), OFL (nízká koncentrace) a 
CIP (nízká a vysoká koncentrace) změní z oranžové na 
červenou nebo broskvově růžovou. 
Test s kulturou ATCC ® 15488 se provádí podle stejného 
postupu.  
Výsledek je platný, pokud se barva jamek C +, MH, MH ≥ 104, 
ERY (nízká i vysoká koncentrace), CLA (nízká a vysoká 
koncentrace) a ROX (nízká a vysoká koncentrace) změní z 
oranžové na červenou nebo broskvově růžovou. 
Kontrolní kmeny nejsou součástí kitu. Je doporučeno test 
verifikovat pomocí pozitivní i negativní kontroly, dle správné 
laboratorní praxe. Každá laboratoř si stanoví vlastní 
pravidelné kontroly. 
 

11. OMEZENÍ TESTU 
 Tento test je určen pro stanovení klinické diagnózy. 

Stejně jako u jiných diagnostických testů, je nutné 
interpretovat výsledek testu v souladu s dalšími 
dostupnými klinickými ukazateli a dalšími testy. 

 Sporadicky může u alkalických vzorků dojít k přímému 
zčervenání kultivačního média, protože je tento test 
založen na kultivaci a biochemické reakci s následkem 
zvýšení pH, které vede ke změně barvy kultivačního 
média. 

 Protože nadužívání antibiotik vede ke vzniku malého 
počtu rezistentních kmenů, může být získán velmi malý 
počet falešně pozitivních výsledků, přestože kultivační 
médium obsahuje antibiotika k potlačení růstu 
irelevantních bakterií. Proto je doporučeno potvrzení 
pozitivních vzorků na Mycoplasma agaru, pokud je to 
možné. 

 

12. CHARAKTERISTIKA TESTU 
12.1. Charakteristika a kmeny 
Kultivační médium 
Bylo testováno 12 čistých kmenů mykoplasmat ve 2 ředěních 
a 3 směsné kultury UU a MH ve dvou ředěních, a všechny 
byly detekovány jako pozitivní bez ohledu na ředění. Dále 
bylo testováno 19 interferujících kmenů z urogenitálních 
vzorků odpovídajících 0,5 McFarlanda, 100 µ každého kmenu 
bylo inokulováno do kultivačního média. Výsledky byly 
negativní. 



Strip 
Byly testovány 3 čisté kmeny mykoplasmat naočkovaných ve 
2 ředěních a 6 směsných kultur UU a MH ve dvou ředěních. 
Všechny kmeny byly na stripu správně identifikovány. 
12 čistých kmenů mykoplasmat bylo kultivováno v 
kultivačním médiu, dokud se barva nezměnila na světle 
červenou a poté byly naředěny na koncentraci 104 CCU/ml a 
znovu testovány. Všechny odpovídající jamky UU ≥ 104 nebo 
MH ≥ 104 zčervenaly. 
 
Dále byly testovány 3 čisté kmeny UU ve 2 ředěních v šesti 
opakováních. 
Změna barvy na červenou nastala: 
CLI jamky (nízká i vysoká koncentrace) 6x 
CIP jamka (nízká koncentrace) 3x 
CIP jamky (nízká i vysoká koncentrace) 3x 
TETUU jamka (nízká i vysoká koncentrace) 4x 
OFL jamka (nízká koncentrace) 3x 
OFL jamky (nízká i vysoká koncentrace) 1x 
MIN jamka (nízká koncentrace) 1x 
MIN jamky (nízká i vysoká koncentrace) 3x 
Barva jamek PRI, ERY, ROX, JOS, CLA, LEVUU (nízká i vysoká 
koncentrace) zůstala oranžová během všech šesti opakování. 
 
Byly testovány 3 čisté kmeny MH ve dvou ředěních v šesti 
opakováních. Barva jamek ERY, CLA a ROX (nízká i vysoká 
koncentrace) se změnila na červenou. 
Změna barvy na červenou nastala dále: 
OFL jamky (nízká i vysoká koncentrace) 4x 
LEVMH jamky (nízká i vysoká koncentrace) 4x 
CIP jamka (nízká koncentrace) 1x 
CIP jamky (nízká i vysoká koncentrace) 3x 
Barva jamek MIN, PRI, JOS, CLI a TETMH zůstala oranžová 
během všech šesti opakování. 
 
12.2 Korelace správného měření 
Byla provedena studie, ve které byly vzorky testovány 
pomocí tohoto testu a dvou dalších certifikovaných testů 
(CE). Pokud dva ze tří testů poskytovaly pozitivní výsledek, 
byl vzorek považován za pozitivní. V opačném případě byl 
považován za negativní. Srovnání tohoto testu a zlatého 
standardu je uvedeno v tabulce. 

 
Zlatý standard 

celkem 
pozitivní negativní 

Biosynex 
Mycoplasma 

test 

pozitivní 48 2 50 

negativní 0 89 89 

celkem 48 91 139 
Metoda x2, P>0,05, nebyly významné rozdíly mezi oběma 
metodami. 
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Použité symboly 

  Pozor, čtěte návod 
 
 

 

Počet testů 

 

 

Výrobce 

  Použití pouze in vitro 
 

Datum expirace 

 

Pouze na 1 použití 

  Skladujte mezi 2-30°C 
 

Číslo šarže 
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