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LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA 
MYKOPLASMA PNEUMONIAE

Vážené kolegyně a kolegové,

v dnešním čísle laboratorních listů Vám přinášíme podrobnější informace o laboratorní diagnostice Myko-
plasma pneumoniae. Příjemné čtení.

Mykoplasmata jsou malé pleiomorfní bakterie, které nesyntetizují peptidoglykan, a proto nemají pevnou 
buněčnou stěnu. Pro lidskou populaci jsou významné některé druhy rodu Mycoplasma a Ureaplasma. 
Mykoplasmata mají výrazně parazitický způsob života. Do nitra buněk však nepronikají, ale extracelulárně 
parazitují na povrchu membrán napadených buněk. Mykoplasmata využívají aminokyseliny a cholesterol, 
produkované hostitelem. M. pneumoniae je primárním patogenem respiračního traktu v lidské populaci. 
Po roce 1940 byly prvé izoláty označeny jako PPLO (Pleuro-Pneumonia-Like-Organism) nebo tzv. Eatonovo 
agens. V té době se předpokládalo, že jsou virovými původci „primární atypické pneumonie”. Po úspěšné 
kultivaci na umělých půdách došlo v roce 1963 k taxonomickému zařazení mezi mykoplasmata.

Přenos a příznaky onemocnění: 

Zdrojem nákazy je výhradně nemocný člověk. Nákaza 
se šíří kontaminovaným aerosolem vzdušnou cestou. 
Délka inkubační doby je v rozmezí 2 až 3 týdnů. Pro-
mořenost v kolektivech dosahuje 50 až 70 % osob. 
Jsou pozorovány epidemie cyklicky se opakující po 
čtyřech až pěti letech nebo každoročně. Infekce posti-
hují všechny věkové skupiny, ale nejvíce, až 80 % 
onemocnění, je registrováno u dětí ve věku od 2 do 
15 let.

M. pneumoniae je kauzálními agens u širokého spektra 
respiračních infekcí, od asymptomatických forem přes 
většinou mírné katary horních cest dýchacích. Tracheo-
bronchitidy a pneumonie se vyskytují často v lokalizo-
vaných epidemiích a mohou mít těžší průběh s kompli-
kacemi. U komunitních pneumonií je udávána icidence 
M. pneumoniae 30 až 40%. U mykoplasmatických

Laboratorní diagnostika M. pneumoniae:

Kultivace M. pneumonie z výtěrů z nosohltanu a ze sputa se na speciálních půdách rutinně neprovádějí, 

infekcí s těžším průběhem jsou popisovány mimoplicní komplikace, postihující více systémů. M. pneumoniae 
po aspiraci do dýchacích cest proniká mukociliární vrstvou sliznice a adheruje na povrch epitelií. Pomocí 
terčíkovité kontaktní destičky mykoplasma přilne k slizničním buňkám, ze kterých odčerpává nezbytné 
živiny. Membránové proteiny – především protein P1 – jsou hlavními faktory cytoadherence a virulence 
a zároveň i nejvýznamnějšími antigeny M. pneumoniae.
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poněvadž jsou technicky náročné s maximálně dosaženým záchytem v 60%. Nejvíce se využívá nepřímá 
diagnostika – sérologický průkaz infekce. Byly vyvinuty poměrně citlivé a specifické reakce, vazba komple-
mentu (KFR) a ELISA metody pro detekci protilátek. S použitím enzymové imunoanalýzy (ELISA) lze proti-
látky IgA detekovat cca za 1 týden po vzniku onemocnění a IgM do 10 dnů. Po prodělané infekci přetrvávají 
anamnestické protilátky ve třídě IgG. 

Polymerázová řetězová reakce (PCR) je výhledově nejperspektivnější laboratorní metodou pro včasnou diag-
nostiku onemocnění.

Terapie: 

U těžších forem mykoplasmatických infekcí je indikována léčba antibiotiky. M. pneumoniae je in vitro citlivé 
na tetracykliny, erytromycin, semisyntetické makrolidy a azitromycin. Antibiotika pouze zastavují množení 
mykoplasmat, ale neusmrcují je. Takto se vysvětluje pomalá eradikace parazita a možné relapsy onemoc-
nění. Při klinickém podezření na plicní formu infekce je vhodné nasadit antibiotikum co nejdříve, bez če-
kání na výsledek sérologického průkazu infekce. Klinicky účinná je pouze dostatečně dlouhá léčba anti-
biotiky po dobu 2 až 3 týdnů. I po této léčbě mohou mykoplasmata perzistovat v dýchacích cestách několik 
týdnů až měsíců.

Prevence:

Pro aktivní imunizaci byly připraveny různé typy vakcín s M. pneumoniae (intranazální i parenterální), které 
měly doposud jen nedostatečný protektivní efekt.

Diagnostika M. pneumoniae v Lab In - Institutu laboratorní medicíny: 

Přímý průkaz: Nově provádíme také přímý průkaz M. pneumoniae metodou PCR v nazopharyngeálním vý-
těru, nebo sputu.

Průkaz protilátek:  V naší laboratoři stanovujeme protilátky proti M. pneumoniae sérologickou metodou 
ELISA ve třídě IgA, IgG a IgM. Přítomnost protilátek ve třídě IgA a IgM s absencí protilátek ve třídě IgG svěd-
čí pro akutní infekci. Po prodělané infekci přetrvávají protilátky IgG. 

Odběrové soupravy:

Na vyšetření metodou PCR se výtěry odebírají do soupravy e-SWAB. 
Na vyšetření protilátek se odebírá jedna zkumavka srážlivé krve (zkumavka s červeným nebo zlatým víčkem.)
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