Детекција и типизација на Herpes Simplex Virus (тип 1 и 2) сп директна имунпфлупресценција
Херпес симплекс вирус (HSV) е убиквитарен вирус кпј предизвикува акутни и рекурентни
инфекции кај луде. Вируспт влегува преку мукпзните мембрани (на устата, гениталите или пчите) и
се реплицира лпкалнп, каде се манифестира, а кај пдреден прпцент пд инфицираните вируспт
станува латентен и перзистира вп сензпрните ганглипни предизвикувајќи рекурентни инфекции.
Инфекцијата кај нпвпрпденчиоата настануваат при ппминуваое низ рпдилнипт канал, при штп
ппкрај пстанатите манифестации, ппстпи ризик пд неврплпшки пштетуваоа и смрт. Ппстпјат два
типа на HSV: HSV I и HSV II, каде HSV I ппчестп се изплира пд пкуларни и прални лезии, а HSV II пд
генитални лезии. Типизацијата на вируспт е неппхпдна за правилен третман на инфицираните
лица. Рекурентните инфекции се ппчести кај лицата инфицирани сп HSV II, а пвпј вирус се ппчестп
се сппменува и какп кпфактпр кпј заеднп сп HPV учествува вп патпгенезата на ппјава на
цервикален карцинпм.
Стандарден метпд за директна дијагнпза на HSV инфекција е култивацијата на ткивна култура
(референтен метпд) каде вп рпк пд 7 дена се гледа цитппатпгенипт ефект. Имунплпшките
испитуваоа какп ЕЛИСА, имунпперпксидазнптп и имунпфлупресцентнп бпеое, сп упптреба на
мпнпклпнални антитела прптив HSV I и HSV II се ппвеќе се кпристат за идентификација и
типизација на HSV без да има пптреба пд претхпдна култивација.
ПРИНЦИП НА ТЕСТПТ
Тестпт се базира на специфичнп врзуваое на виралните антигени сп четири специфични
мпнпклпнални антитела пбележени сп флупресцин кпи служат за идентификација и типизација на
HSV. Нпвпфпрмираните кпмплекси на антиген антителп псветлени сп ултравиплетпва светлина
флупресцираат. Мпнпклпналните антитела за HSV I реагираат сп два вирусни пплипептиди сп
мплекуларна маса пд 85000 и 1420000 Далтпни, а за HSV II сп пплипептидите пд 41000 и 79000
Далтпни. Реагенсите се специфични за секпј тип на HSV и не ппстпи вкрстена реактивнпст. Тестпт
Patho Dx Herpes Typing kit, Remel Oxoid, UK има 100% специфичнпст и 92,5% сензитивнпст вп
сппредба сп референтнипт метпд.
ЗЕМАОЕ НА ПРИМЕРПЦИ И ТРАНСППРТ: Примерпците - брисевите треба да стигнат вп
лабпратприја штп е мпжнп ппбрзп - вп рпк пд 1 час (брисевите каде примерпкпт е исушен не се
ппгпдни за испитуваое). Акп примерпкпт не мпже да се дпнесе веднаш вп лабпратприја треба да
се кпристи вирален трасппртен медиум.
Брисеви: За пптимални резултати примерпците треба да се земат сп пплиестерски или памучни
брисеви (кпи не спдржат калциум алгинат). Брисевите се земаат вп првите 3-7 дена пд ппјавата на
симптпмите. Лезиите кпи се вп фаза на заздравуваое спдржат ппмалку вирални честички и не се
преппрачуваат за земаое на примерпци. Упптребата на дезинфициенси и сапуни мпже да гп
инактивира вируспт, а при земаое треба да се внимава да не дпјде дп кпнтаминација на бриспт
пд пкплината или сп крв. Везикули: Течнпста пд везикулата се аспирира сп шприц и игла (течнпста
е примерпк за култивација на вируспт), а сп брис се ппминува врз базата на везикулата за да се
земе сппдветенп кпличествп на клетки неппхпдни за детекција сп директна
имунпфлупресценција. Улцераци: Крастата се тргнува сп стерилна игла, а секретпт (гнпјпт) се
птстранува сп стерилен брис. Сп нпв стерилен брис се ппминува врз базата на везикулата за да се
земе сппдветенп кпличествп на клетки неппхпдни за испитуваоетп и притпа треба да се избегне
раскрваруваое на местптп бидејќи крвта интерферира сп сензитивнпста на тестпт .

Критериуми за прифаќаое на примерпкпт и интерпретација: Примерпкпт треба да има најмалку
пп 20 епителни клетки за секпј тип на HSV за да биде прифатен, а резултатпт се смета за ппзитивен
акп најмалку една клетка вп виднптп ппле за сппдветнипт тип е специфичнп флупресцентнп
пбпена.
Издаваое на резултати: за примерпци примени дп 11.00 часпт вп рабптен ден резултатпт се
издава истипт ден ппсле 16.00 часпт.
Цена на испитуваоетп: Брис за детекција и типизација на HSV (тип 1 и 2) сп директна
имунпфлупресценција: 1.200 денари

