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Czynnik 
blokujący

Przeciwciało
docelowe

Przeciwciało
drugorzędowe

Antygen

B
ło

n
a

Swoiste przeciwciało 
pierwszorzędowe, wiążące się 
z białkiem

Skoniugowane z enyzmem
przeciwciało drugorzędowe
wiążące się z przeciwciałem
pierwszorzędowym

Reakcja substratu i enzymu,
której efektem jest barwny
nierozpuszczalny produkt

Definicja wydajnej 
diagnostyki multipleksowej

Microblot-Array jest testem typu Immunoblot, w formacie
płytki mikrotitracyjnej, przeznaczonym do wydajnej
diagnostyki multipleksowej. Technologia eliminuje efekt
wąskiego gardła, typowy dla tradycyjnych BLOTÓW i otwiera
drogę do badań o wysokiej wydajności oraz  automatyzacji.

Kompleksową ocenę wykonanych testów zapewnia
oprogramowanie Microblot-Array, w połączeniu z czytnikiem
Microblot-Array, które umożliwiają szczegółową analizę
obrazu, włącznie z interpretacją wyników oraz możliwością
podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informacyjnego
(LIS).

Główne obszary kliniczne:

Diagnostyka serologiczna chorób zakaźnych

Choroby autoimmunologiczne

Swoiste rekombinowane białka/antygeny naniesione punktowo na błonę nitrocelulozową

Opis metody Microblot-Array

- Punkt orientacji testu

- Kontrola testu

- Kontrola koniugatu dla przeciwciał klasy IgA

- Kontrola koniugatu dla przeciwciał klasy IgG

- Kontrola koniugatu dla przeciwciał klasy IgM

- Kalibrator 1

- Kalibrator 2

- Kalibrator 3

- Kalibrator 4
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Kompleksowe rozwiązanie

Microblot-Array Software

Zautomatyzowana identyfikacja testu,
Intuicyjne i przyjazne dla użytkownika
wskazówki, w trakcie procesu oceny
wyników,
Kompleksowa analiza obrazu,
Możliwość manualnej kontroli położenia
punktów,
Szczegółowe porównanie wyników 

Ocena wiarygodności testu za pomocą 

Eksport wyników w różnych formatach,
Łączność z LIS.

w obrębie pojedynczych dołków 
i punktów,

punktów kontrolnych,

Karta kalibracyjna

Innowacyjne przetwarzanie i ocena 

Zastosowanie karty kalibracyjnej,
zapewnia:

        z identyfikacją LOT,

Wymienność koniugatu i substratu
pomiędzy tymi samymi klasami Ig,
Ujednolicenie kryteriów oceny dla
wszystkich zestawów MBA,
Bardziej efektywne, automatyczne
przetwarzanie.

Microblot-Array 

Microblot-Array Reader

Trzy powtórzenia dla każdego
antygenu - zmniejszenie błędu
statystycznego,
Kontrola w każdym dołku,
4 punkty kalibracyjne, by utworzyć
krzywą kalibracyjną,
Ocena w oparciu o zestawienie
wyników dodatnich dla odpowiednich
antygenów: jakościowa, ilościowa
(U/ml) lub półilościowa (IP).

Szybkie, wysokiej jakości skanowanie oraz ocena
wyników: 5 min. na płytkę,
Skanowanie wybranych dołków,
Automatyczna lokalizacja punktu i analiza obrazu,
Przystosowany do formatu 96-dołkowych 
płytek mikrotitracyjnych.
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Korzyści

Wydajność

Możliwość analizy aż 96 próbek na płytkę,
Niskie zużycie materiału badanego - jedynie 10 μl,
Równoległe badanie wielu markerów 

Diagnostyka oszczędzająca czas i zmniejszająca
koszty.

w tym samym czasie, 

Elastyczność

Jeden parametr × różne parametry,
Jeden pasek × duża liczba próbek,
Wykonanie manualne × wykonanie
automatyczne.

Automatyzacja

Możliwość zautomatyzowania procedury 

Intuicyjne oprogramowanie do oceny testów,
Ocena poszczególnych antygenów oraz ich powiązania
z gatunkami patogenów lub typem choroby.

przy zastosowaniu urządzenia ELISA,

Komfort Użytkownika

Komponenty gotowe do użycia,
Identyczna procedura wykonania (30–30–15 min.)
Zdalne usuwanie usterek,
Wymienność odczynników dzięki identyfikacji partii
(karta kalibracyjna).

Automatyzacja procedury z wykorzystaniem
analizatora ELISA minimalizuje czas pracy
ręcznej, eliminuje błędy dzięki systemowi
identyfikacji za pomocą kodów QR i zwiększa
przepustowość próbek.
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Skrócony protokół

Krok Kolejne etapy badania

Nanoszenie roztworu uniwersalnego -150 ul

Namaczanie dołków w temperaturze pokojowej przez 10 minut

Aspiracja płynu

Rozcieńczanie próbki
osocze/surowica 1:51 (10 µl + 500 µl)
płyn mózgowo-rdzeniowy 1:3 (50 μl + 100 μl)
płyn stawowy 1:17.5 (10 μl + 165 μl)

Nanoszenie kontroli i rozcieńczonej próbki - 100 µl

Inkubacja w temperaturze pokojowej przez 30 min.

Szybkie płukanie z użyciem roztworu uniwersalnego 

Aspiracja płynu i płukanie 3x5 minut  z użyciem 150 µl roztworu uniwersalnego 

Nanoszenie koniugatu - 100  µl 

Inkubacja w temperaturze pokojowej przez 30 min.

Szybkie płukanie z użyciem roztworu uniwersalnego 

Aspiracja płynu i płukanie 3x5 minut  z użyciem 150 µl roztworu uniwersalnego 

Nanoszeniu substratu (BCIP/NBT) – 100 µl

Inkubacja w temperaturze pokojowej przez 15 min.

Szybkie płukanie  z użyciem wody destylowanej 

Aspiracja płynu i płukanie 2x5 min za pomocą 200 µl wody destylowanej  

Suszenie i analiza pasków

Roztwór
uniwersalny

Płytka

Kontrola Koniugat

Substrat

Karta 
kalibracyjna
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Microblot-Array do diagnostyki ogólnoustrojowych
chorób autoimmunologicznych

Główną zaletą zestawów Microblot-Array ANA, jest możliwość jednoczesnego
użycia dużej liczby antygenów, w celu wykrycia przeciwciał w pojedynczej
próbce. Zestawy przede wszystkim należą do testów potwierdzenia, dla wyników
uzyskanych w teście ELISA lub innej metodzie przesiewowej. Jakkolwiek dzięki
temu, iż umożliwiają identyfikację swoistych przeciwciał, pozwalają tym samym
na różnicowanie ogólnoustrojowych chorób autoimmunologicznych, takich jak
zapalenie mięśni, twardzina, toczeń rumieniowaty układowy i inne. Zestawy
zostały zoptymalizowane i zwalidowane do wykrywania swoistych przeciwciał
klasy IgG, w ludzkim osoczu lub surowicy.

Charakterystyka testu
Parametry zestawu Microblot-Array ANA

ANA 95.2% (n = 398) 95.3% (n = 148)

Czułość diagnostyczna Swoistość diagnostyczna 

Badanie porównawcze - korelacja wyników

Miopatia

BLOTMicroblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

70

0

69

0

98.6 %

Twardzina układowa

n=124 Microblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

107

0

106

0

99.1 %

n=204 Microblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

194

7

186

0

95.5 %

n=80

BLOT

ELISA

zgodność brak zgodności
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PL-12 

EJ

OJ

KS

YARS (Ha)

ZoA

ZoB

HMGCR*

SAE-1 
SAE-2 

SRP54 

TIF1γ

MDA5

NXP2

PMScl 100 

PMScl 75 

M2

DFS70 

Scl70

Białko 5 związane z różnicowaniem czerniaka (CADM-140)

Centromer A

Centromer B

CENP-A 

CENP-B  

POLR3A 

NOR90

Th/To

PDGFR-β

Fibrillarin

Ro52

Ro60 

La 

PCNA 

P0 

SmB 

SmD 

Nucleolin

Nucleosome

Histone

RNP A 

RNP 68/70

RNP C 

Ku

dsDNA 

Jąderkowy czynnik transkrypcyjny 1 (Ubtf1)

Białkowa podjednostka 25 rybonukleazy P (Rpp25)

Receptor beta płytkowego czynnika wzrostu

Antygen typu A zespołu Sjögrena (SS-A)

Mała cząstka U1 Rybonukleoproteiny 68/70 kDa

Jądrowy antygen komórek proliferujących

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11
A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

A24

A25

A26

A27

A28

A29

A30

A31

A32

A33

A34

A35

A36

A37

A38

A39

A40

A41

A42

A43

A44

Antygen typu B zespołu Sjögrena (SS-B)

Numer Antygen Opis Prawdopodobne powiązanie z chorobą
(Ocena powiązania z chorobą przez SW)

A
N

A

Z
a
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le
n

ie
 

m
ię

śn
i

T
w
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rd
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n
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E
 i 

in
n

e
c

h
o

ro
b

y
 

tk
a

n
k

i ł
ą

c
zn

e
j

Jo-1

Mi-2 

Syntetaza histydylo-tRNA

Syntetaza treonylo-tRNA

Syntetaza alanylo-tRNA

Syntetaza glicylo-tRNA

Syntetaza izoleucylo-tRNA

Syntetaza asparaginylo-tRNA

Syntetaza tyrozylo-tRNA

Syntetaza fenyloalanylo-tRNA

Reduktaza 3-hydroksy-3-
metyloglutarylokoenzymu A

Enzym aktywujący modyfikator podobny
do ubikwityny

Cząstka rozpoznająca sygnał

Białko helikazy - transkrypcja jądrowa 

Czynnik pośredniczący transkrypcji 1

Białko macierzy jądrowej 2 (p140, MJ) 

Fragment topoizomerazy I wiążący DNA

Polimeraza RNA III

U3 RNP- fibrylaryna

TRIM21

Mała cząstka U1 Rybonukleoproteiny A

Mała cząstka U1 Rybonukleoproteiny C

anty-Sm B

anty-Sm D

Rybosomalne białko P0

Ku (p70/p80)

Nukleolina

Histon

Nukleosom

Dwuniciowy DNA

Mitochondrialny antygen M2

Autoantygen 70kDa, odpowiadający za gęste,
drobnoplamiste świecenie

PL-7

Ludzki kompleks egzosomu

- dodatkowe antygeny. SLE - toczeń rumieniowaty układowy.

   *     - sprawdź dostępność w swoim kraju
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Microblot-Array do diagnostyki Bordetella pertussis 
i Bordetella parapertussis

Zestaw Microblot-Array Bordetella do wykrywania swoistych przeciwciał klasy
IgA, IgG i IgM, przeciwko rekombinowanym antygenom Bordetella pertussis                
i Bordetella parapertussis, w ludzkiej surowicy lub osoczu. Zestaw może być
stosowany do różnicowania przeciwciał po infekcji oraz po szczepieniu, a także
do różnicowania stadium choroby. Przeznaczony do potwierdzenia wyniku
pozytywnego lub niejednoznacznego, uzyskanego w teście ELISA.

Charakterystyka testu
Parametry zestawu Microblot-Array Bordetella

Microblot-Array Bordetella pertussis IgA 95.4% 100.0%

Czułość diagnostyczna Swoistość diagnostyczna Patogen

Microblot-Array Bordetella parapertussis IgA

Microblot-Array Bordetella pertussis IgG

Microblot-Array Bordetella parapertussis IgG

Microblot-Array Bordetella pertussis IgM

Microblot-Array Bordetella parapertussis IgM

96.9%

97.6%

97.1%

95.4%

95.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
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ACT

EJ

Pertactin

FimN

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

PT

Czynnik kolonizacji tchawicy – białko
produkowane wyłącznie przez B. pertussis;
adhezyna; umożliwia mikroorganizmowi
przyleganie do powierzchni śluzówki dróg
oddechowych i kolonizację komórek nabłonka
rzęskowego i fagocytów

FHA

TCF

EntA

Numer Antygen Opis

Hemaglutynina włókienkowa B. pertussis – białko
adhezyjne, ważny immunogen; wybrana część
sekwencji o wysokiej swoistości

Toksyna cyklazy adenylowej (CyaA) – istotny
czynnik wirulencji B. pertussis o działaniu
antyfagocytarnym

Patogen

Toksyna krztuścowa (45 kDa) – podstawowy
czynnik wirulencji, swoisty wyłącznie dla 
B. pertussis, najważniejszy antygen krztuśca

75 kDa; białko błony zewnętrznej wirulentnych
szczepów B. parapertussis

Fimbria N– adhezyna, nie wytwarzana przez 
B. pertussis

Entericydyna A – lipoproteina błonowa

Bordetella
pertussis

Bordetella
parapertussis

Dane kliniczne

Wyniki badań laboratoryjnych potwierdzających ostre
zakażenie, w grupie pacjentów z klinicznym rozpoznaniem
krztuśca (n= 25 równolegle przebadanych próbek).

TEST
AGLUTYNACJI
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całkowita zgodność 98,6 %

całkowita zgodność 98,6 %

Microblot-Array do diagnostyki gatunków 
Borrelia  oraz Anaplasma phagocytophilum

Zestawy zostały zoptymalizowane do wykrywania swoistych przeciwciał
klasy IgG i IgM przeciwko rekombinowanym antygenom gatunków
Borrelia i Anaplasma phagocytophilum (HGA) w ludzkiej surowicy,
osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym lub stawowym. 

Diagnostyka serologiczna boreliozy jest trudna, ze względu na dużą
różnorodność genetyczną gatunku Borrelia burgdorferi s.l., możliwą
reaktywność krzyżową z antygenami innych niespokrewnionych
mikroorganizmów (p44, OmpA, TpN17 i VCA-p18) oraz bogactwo
krętków w białku szoku termicznego. Diagnostyka jest również
skomplikowana z powodu różnej, indywidualnej reaktywności
serologicznej. We wczesnej fazie choroby, produkcja przeciwciał może
być bardzo powolna. Z drugiej strony przeciwciała klasy IgG i IgM mogą
utrzymywać się przez ponad dziesięć lat. Zestawy Microblot-Array
Borrelia, pomagają udoskonalić diagnostykę, dzięki dużej liczbie
antygenów obecnych w jednym teście.

Charakterystyka testu

Parametry zestawu Microblot-Array Borrelia IgG 
(badania z surowicy)

Swoistość diagnostycznaCzułość diagnostyczna

Borrelia IgG

Anaplasma IgG

97.3% (n = 74)

Treponema

92.0% (n = 25)

98.3% (n = 59)

98.0% (n = 100)

100.0% (n = 30)

100.0% (n = 30)

Parametry zestawu Microblot-Array Borrelia IgM 
(badania z surowicy)

Swoistość diagnostycznaCzułość diagnostyczna

Borrelia IgM

Anaplasma IgM

94.6% (n = 56)

EBV

95.0% (n = 20)

100.0% (n = 39)

95.8% (n = 95)

100.0% (n = 38)

98.0% (n = 51)

Badanie porównawcze
Korelacja wyników uzyskanych 
dla przeciwciał klasy IgG

n=77 Microblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

38

33

41

36

92.2 %

ELISA

Korelacja wyników uzyskanych 
dla przeciwciał klasy IgM

n=68 Microblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

19

40

21

44

90.7 %

ELISA

zgodność brak zgodności
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VIsE Bs

p83

p58

p41 Ba
p41 Bs

p39

OspB

OspA Ba

OspA Bg
OspA Bs

OspC Ba

OspC Bs

OspC Bsp

OspE

NapA

p17

p44

Białko A błony zewnętrznej - Anaplasma phagocytophilum;
lipoproteiny związane z peptydoglikanem, znaczący
marker wirulencji

OmpA

Asp62

TpN17

A1
A2
A3

A4

A5

A6
A7

A8

A9

A10

A11

A12

A13

A14

A15

A16

A17

A18

A19

A20

A21

A22

A23

OppA-2 (permeaza oligopeptydowa 2) - transporter błonowy, 
uważany jest za marker rozsianego stadium choroby z Lyme

Anaplasma phagocytophilum - główny
marker odpowiedzi przeciwciał dla HGA

VIsE Ba

OspC Bg

Podlegająca ekspresji  część VIsE, istotna dla reakcji
przeciwciał klasy IgG, antygen swoisty dla gatunku

Główne białko pozakomórkowe (produkt degradacji p100)

Wewnętrzna część cząsteczki flageliny, wysoce
specyficzny antygen wczesnej reakcji przeciwciał

BmpA (receptor glikozoaminopeptydowy) – marker
późnej odpowiedzi przeciwciała klasy IgG

Białko powierzchniowe A, wysoce specyficzny
marker zakażenia Borrelia w klasie przeciwciał IgG

Białko powierzchniowe C - główny antygen wczesnej
odpowiedzi przeciwciał, immunodominujący marker
odpowiedzi przeciwciał  klasy IgM

Białko powierzchniowe E

DbpA (białko A wiążące dekorynę ) - białko błony
zewnętrznej

Białko powierzchniowe - transporter błonowy

VIsE Bg

Białko A aktywujące neutrofile - silny immunogen,
główny marker patogenezy boreliozy

Nr Antygen Opis Zestaw

VCA-p18

Białko powierzchniowe B, marker późnego stadium
zakażenia, uważane za marker boreliozy stawowej

Wysoce swoiste białko błonowe Treponema pallidum

(Ba – B.afzelii, Bg – B. garinii, Bs – B. burgdorferi sensu stricto, Bsp – B. spielmanii)

Wirusowy antygen kapsydu p18 - ważny marker zakażenia EBV

Microblot-Array Borrelia IgG

Microblot-Array Borrelia IgG

Microblot-Array Borrelia IgM

Microblot-Array Borrelia IgM
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Microblot-Array do diagnostyki gatunków 
Chlamydia

Microblot-Array Chlamydia, to zestawy przeznaczone do potwierdzenia
wyników pozytywnych lub cut-off, dla próbek, które były wcześniej
badane przesiewowo za pomocą testu ELISA lub innych metod
serologicznych. Służą do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgA         
i IgG przeciwko rekombinowanym antygenom gatunków Chlamydia, w
ludzkiej surowicy lub osoczu. Dzięki złożonemu składowi antygenów,
można je stosować do oznaczania poszczególnych gatunków.

OMP2 Cp

OMP4

OMP5

P54

MOMP Ct

OMP2 Ct

HSP60

MOMP Cps

OMP2 Cps

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A11

MOMP Cp
Dominujące główne białko błony zewnętrznej (swoiste
gatunkowo) - białko strukturalne; funkcja metaboliczna

Białko błony zewnętrznej

MOMP1 Izoforma MOMP, powstająca w wyniku potranslacyjnej modyfikacji

Białko błony zewnętrznej (swoiste gatunkowo) - białko
strukturalne kompleksu błony zewnętrznej Chlamydia

Białko błony zewnętrznej

Immunodominujący zewnętrzny antygen, wysoce swoisty dla
Ch. pneumoniae - czuły marker diagnostyczny ostrej infekcji

Dominujące główne białko błony zewnętrznej (swoiste
gatunkowo) - białko strukturalne; funkcja metaboliczna

Dominujące główne białko błony zewnętrznej (swoiste
gatunkowo) - białko strukturalne; funkcja metaboliczna

Nr Antygen Opis Patogen

Białko szoku cieplnego (GroEL); marker przewlekłego
zakażenia

Chlamydia
trachomatis

Białko błony zewnętrznej (swoiste gatunkowo) - białko
strukturalne kompleksu błony zewnętrznej Chlamydia

Białko błony zewnętrznej (swoiste gatunkowo) - białko
strukturalne kompleksu błony zewnętrznej Chlamydia

Chlamydia
pneumoniae

Chlamydia psittaci
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Charakterystyka testu

Parametry zestawów Microblot-Array Chlamydia IgA 

Ch. pneumoniae 

Ch. trachomatis 

94.4% (n = 54)

94.1% (n = 68)

94.3% (n = 53)

94.6% (n = 50)

 

Parametry zestawów Microblot-Array Chlamydia IgG

Ch. pneumoniae 

Ch. trachomatis 

94.6% (n = 111)

98.3% (n = 41)

96.0% (n = 25)

92.7% (n = 60)

Czułość diagnostyczna Swoistość diagnostyczna 

Czułość diagnostyczna Swoistość diagnostyczna 

Badanie porównawcze
Korelacja wyników uzyskanych dla przeciwciał klasy IgG

Ch. pneumoniae

Microblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

31

15

32

20

88.5 %

ELISA

Ch. pneumoniae

Microblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

73

7

81

8

89.9 %

BLOT

Ch. trachomatis

Microblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

17

47

20

50

91.4 %

ELISA

Ch. trachomatis

Microblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

17

19

20

19

92.3 %

BLOT

n=52

n=89

n=70

n=39

zgodność brak zgodności
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Microblot-Array do diagnostyki SARS-CoV-2 
oraz innych koronawirusów

Zestawy Microblot-Array COVID-19, umożliwiają jednoczesne wykrywanie
przeciwciał dla wielu markerów SARS-CoV-2 (NP, RBD, białko szczytowe S1,
białko szczytowe S2, białko szczytowe S1 wariant-α, wariant-γ, wariant-δ,  E,
ACE2 i PLPro). Zestawy zawierają również antygeny, które pozwalają
wykluczyć reaktywność krzyżową z innymi endemicznymi koronawirusami
(MERS-CoV, SARS-CoV itp.). Zestaw zawiera antygeny do wykrywania
różnych mutacji: α, γ, δ. Zestawy są zoptymalizowane i zwalidowane do
wykrywania przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM w ludzkiej surowicy lub osoczu.
Mogą być wykorzystywane do testów potwierdzających, badań
przesiewowych, badań epidemiologicznych, identyfikacji pacjentów do
terapii osoczem ozdrowieńców oraz innych zastosowań badawczych oraz
IVD, powiązanych z nowym koronawirusem.

Białko szczytowe 
S2

A1

A2

A3

A4

Nukleokapsyd
NCP

Silny immunodominujący antygen koronawirusa, zawierający
diagnostycznie ważne epitopy dla rozpoznania SARS-CoV-2

RBD

Czuła metoda wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko SARS-CoV-2

Nr Antygen Opis Patogen

Podjednostka S2 białka szczytowego SARS-CoV-2

Najmniejsze główne białko strukturalne

SARS-CoV-2

Domena wiążąca receptor podjednostki S1 białka szczytowego (S)
SARS-CoV-2

Przeciwciała  przeciwko RBD SARS-CoV-2 są wysoce swoiste dla
podtypu i zapewniają działanie protekcyjne

Obecność przeciwciał  przeciwko RBD istotnie koreluje z 
powstaniem przeciwciał neutralizujących

IgA - do monitorowania odpowiedzi immunologicznej po 
po dodatnim wyniku reakcji PCR; wskaźnik początku odpowiedzi
immunologicznej 
IgM, IgG - wykrywanie przeciwciał od 2 do 4 tygodni po zakażeniu

Odgrywa ważną rolę w fuzji wirusa z błoną komórkową

Ważne na różnych etapach infekcji wirusowej i replikacji,
ważna rola w cyklu życiowym wirusa
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Białko szczytowe 
S1

Podjednostka S1 białka szczytowego SARS-CoV-2, zawiera domenę
wiążącą receptor (RBD), dzięki której wirus wiąże się z powierzchnią
komórki gospodarza

Przeciwciała przeciwko S1, są wysoce swoiste dla podtypów, wykazują 
wysoką czułość na SARS-CoV-2 i działają ochronnie

Białko szczytowe S1
wariant-αA5 Mutacja brytyjska, glikoproteina S1 kolca (B.1.1.7)

A6
Białko szczytowe S1
wariant-γ

Mutacja brazylijska, glikoproteina S1 kolca (P.1)

A7
Białko szczytowe S1
wariant-δ

Mutacja indyjska, glikoproteina S1 kolca (B1.617.2)

Białko otoczkowe
(E)

A8



PLpro

MERS-CoV S1

SARS-CoV Np

HCoV 229E Np

HCoV NL63 Np

A9

A10

A11

A12

A13

A14

Enzym konwertujący angiotensynę (glikoproteina transbłonowa)

ACE2

Bierze udział w regulacji czynności układu sercowo-
naczyniowego i nerek

Proteaza papainopodobna

Białko nukleokapsydu ludzkiego koronawirusa 229E

Nr Antygen Opis Patogen

Białko nukleokapsydu zespołu ostrej ciężkiej niewydolności
oddechowej Inne endemiczne

koronawirusy

Białko nukleokapsydu ludzkiego koronawirusa NL63

SARS-CoV-2

Kluczowy składnik układu renina-angiotensyna

Obecny w komórkach śródbłonka naczyniowego serca, nerek, ale
także jąder, wątroby, jelit,płuc, a także mózgu

Jedno z podstawowych białek SARS-CoV-2, niezbędne do
replikacji wirusa; aktywność deubikwitynacji

Niezbędna do proteolizy poliproteiny wirusowej

Białko S1 bliskowschodniego zespołu niewydolności
oddechowej 

Ludzki receptor

Charakterystyka testu
Parametry zestawów Microblot-Array COVID19

COVID-19 IgA

COVID-19 IgG

COVID-19 IgM

98.3% (n = 233)

98.7% (n = 309)

97.7% (n = 219)

96.2% (n = 593)

99.3% (n = 600)

99.3% (n = 598)

Czułość diagnostyczna Swoistość diagnostyczna 

Korelacja wyników uzyskanych dla przeciwciał klasy IgG

Microblot-Array

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

87

4

91

11

93.5 %

BLOT

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

237

10

236

7

98.4 %

pozytywny

negatywny

całkowita zgodność

193

35

193

27

96.5 %

n=102

Badanie porównawcze

Korelacja wyników uzyskanych dla przeciwciał klasy IgM

Microblot-Array ELISAn=247

Microblot-Array ELISAn=228

zgodność brak zgodności 15



VCA p18

A1

A2

A3

A4

Microblot-Array do diagnostyki 
wirusa Epsteina-Barr

Zestaw Microblot-Array EBV został zoptymalizowany i zwalidowany do
wykrywania przeciwciał klasy IgA, IgG i IgM w ludzkiej surowicy lub
osoczu. Zestawy są przeznaczone do oznaczania obecności swoistych
przeciwciał w próbkach, które zostały zidentyfikowane głównie, jako
dodatnie lub graniczne w teście ELISA lub innych testach
serologicznych. Określenie swoistej klasy przeciwciał przeciwko
antygenom EBV, jest użytecznym narzędziem do identyfikacji stadium
zakażenia EBV (zakażenie pierwotne, utajone zakażenie przewlekłe lub
reaktywacja).

EBNA-1
Antygen jądrowy 1 Epsteina-Barr; 
w klasie IgG: ważny marker diagnostyczny późnej fazy lub reaktywacji zakażenia; 
w klasie IgM: przeciwciała są wykrywalne przez 2-4 miesiące po pierwotnym zakażeniu wirusem EBV,
mogą również pojawić się w trakcie reaktywacji.

Nr Antygen Opis

Antygen kapsydu wirusa p18; 
w klasie IgA: marker pierwotnej infekcji; wysokie miana utrzymują się u pacjentów z rakiem jamy
nosowo-gardłowej,
w klasie IgM: marker pierwotnej infekcji; może występować podczas reaktywacji zakażenia
w klasie IgG: ważny marker późnej fazy zakażenia, przeciwciała nie występują w zakażeniach
pierwotnych

Antygen kapsydu wirusa p23;
przeciwciała przeciwko temu antygenowi, można wykryć we wszystkich fazach infekcji w klasie IgG
i IgM, utrzymują się w organizmie przez długi czas.

EBNA-2

Antygen jądrowy 2 Epsteina-Barr; 
w klasie IgG: wysokie miana przeciwciał występują podczas przewlekłego zakażenia lub w fazie po
ostrym zakażeniu
Brak przeciwciał klasy IgG przeciwko EBNA-2 i obecność przeciwciał przeciwko EBNA-1, wyklucza
pierwotną infekcję

VCA p23

A5

Antygen wczesny rozproszony p54; BMRF1
w klasie IgA: wytwarzany podczas pierwotnej infekcji; wysokie miana podczas reaktywacji; wysokie
miana utrzymują się u pacjentów z rakiem jamy nosowo-gardłowej. Dodatkowy marker ostrej
infekcji EBV, wykrywalny nawet w utajonej fazie pierwotnej infekcji (zarówno IgG, jak i IgM)

EA-D p54

A6 EA-D p138

Antygen wczesny rozproszony p138
w klasie IgA: wytwarzany podczas pierwotnej infekcji; wysokie miana podczas reaktywacji; wysokie
miana utrzymują się u pacjentów z rakiem jamy nosowo-gardłowej. Dodatkowy marker ostrej
infekcji EBV, wykrywalny nawet w utajonej fazie pierwotnej infekcji (zarówno IgG, jak i IgM)

A7

Antygen wczesny ograniczony białka p85;
w klasie IgG: przeciwciała zwykle pojawiają się w późniejszym etapie zakażenia; są praktycznie
nieobecne w ostrej fazie (wyjątkiem są dzieci); wysokie poziomy u pacjentów z reaktywacją lub 
u pacjentów z obniżoną odpornością

EA-R
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ZEBRA

gp85

gp350

LMP1

A8

A9

A10

A11

A12

Aktywator replikacji i transkrypcji (BRLF1);
Bardzo wczesny antygen
w klasie IgG: potencjalny marker diagnostyczny raka jamy nosowo-gardłowej

Rta

Białko Z aktywatora replikacji wirusa Epteina-Barr; Białko trans-aktywatorowe BZLF1
w klasie IgM: bardzo wczesny wskaźnik ostrej infekcji
w klasie IgG: marker wczesnego stadium, ale można go również wykryć w późnych stadiach zakażenia
Marker serologiczny reaktywacji EBV, marker chorób powiązanych z EBV

Utajone białko błonowe 1
Częste w utajonych infekcjach
Związane z nowotworami złośliwymi związanymi z EBV (rak nosogardzieli)

Nr Antygen Opis

Glikoproteina otoczki wirusa Epsteina-Barra gp350 (BLLF1);
w klasie IgM: wysokie miana u pacjentów z mononukleozą zakaźną
w klasie IgG: miano wzrasta zaledwie kilka miesięcy po infekcji 
Swoista odpowiedź immunologiczna na choroby powiązane z EBV

Prawdopodobny antygen błonowy gp85 (BDLF3)

Charakterystyka testu
Parametry zestawów Microblot-Array EBV

Microblot-Array EBV IgA

Microblot-Array EBV IgG

Microblot-Array EBV IgM

98.9% (n = 167)

98.8% (n = 167)

96.4% (n = 61)

96.7% (n = 70)

96.9% (n = 70)

89.3% (n = 60)

Czułość diagnostyczna Swoistość diagnostyczna 

Badanie porównawcze
PRÓBKI O WYNIKACH DODATNICH

Wyniki dodatnie w klasie IgG Wyniki dodatnie w klasie IgM

PRÓBKI O WYNIKACH UJEMNYCH

Wyniki ujemne w klasie IgG Wyniki ujemne w klasie IgM

Zgodność

Zgodność 17



A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

Microblot-Array do diagnostyki 
 zakażenia Helicobacter pylori

Zestaw został zoptymalizowany i zwalidowany do wykrywania przeciwciał
klasy IgA oraz IgG, przeciwko rekombinowanym antygenom Helicobacter
pylori, w ludzkiej surowicy. Przeznaczony do potwierdzenia wyniku
pozytywnego lub niejednoznacznego, uzyskanego w teście ELISA.

Charakterystyka testu
Parametry zestawów Microblot-Array Helicobacter pylori

Microblot-Array Helicobacter IgA 96.5% 99.1%

Czułość diagnostyczna Swoistość diagnostyczna 

Microblot-Array Helicobacter IgG 97.4% 99.0%

CagA, p120

Białko aktywujące neutrofile, czynnik wirulencji, potencjalny biomarker zapalenia
żołądka

Numer Antygen Opis

Cytotoksyna wakuolizująca, wysoce swoista, czynnik wirulencji

Lekka podjednostka ureazy, swoista, czynnik wirulencji

Białko genu cagA związanego z cytotoksycznością , wysoce swoisty, czynnik wirulencji

Adhezyna A Helicobacter pylori, lipoproteina powierzchniowa, potencjalny 
biomarker zapalenia żołądka oraz wrzodów żołądka

Białko Helicobacter bogate w cysteinę, czynnik wirulencji

Chaperonina, białko szoku cieplnego (Hsp 60), czynnik wirulencji, uważana za
marker przewlekłej infekcji

VacA, p87

UreA, p29

NAP

HpaA

HcpC

GroEL
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

Microblot-Array do diagnostyki 
 zakażenia Mycoplasma

Zestaw Microblot-Array Mycoplasma do wykrywania swoistych
przeciwciał klasy IgA oraz IgG, przeciwko rekombinowanym antygenom
Mycoplasma pneumoniae, w ludzkiej surowicy lub osoczu. Przeznaczony
do potwierdzenia wyniku pozytywnego lub niejednoznacznego,
uzyskanego w teście EIA.

Charakterystyka testu
Parametry zestawów Microblot-Array Mycoplasma pneumoniae

Microblot-Array Mycoplasma IgA 97.1% 99.3%

Czułość diagnostyczna Swoistość diagnostyczna 

Microblot-Array Mycoplasma IgG 95.7% 99.0%

P1

Białko powierzchniowe; bogate w prolinę białko P65

Numer Antygen Opis

Cytadhezyna p30; drugie najważniejsze białko, główny czynnik wirulencji

Adhezyna, główny czynnik wirulencji

Adhezyna; najważniejsze białko, główny czynnik wirulencji

Białko cytadherencji o wysokiej masie cząsteczkowej 3; białko promujące adhezję

Białko promujące adhezję

p30

p116

p65

HMW3

Mgp3
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A1

A2

A3

A4

A5

A6

Microblot-Array do diagnostyki 
 zakażenia Yersinia

Zestaw do szczegółowego oznaczania przeciwciał klasy IgA oraz
IgG, swoistych dla gatunku Yersinia, w ludzkiej surowicy lub osoczu.
Przeznaczony do potwierdzenia wyniku pozytywnego lub
niejednoznacznego, uzyskanego w teście ELISA.

Charakterystyka testu
Parametry zestawów Microblot-Array Yersinia sp.

Microblot-Array Yersinia IgA 96.1% 99.9%

Czułość diagnostyczna Swoistość diagnostyczna 

Microblot-Array Yersinia IgG 95.5% 99.9%

YopB

Białko błony zewnętrznej Yersinia

Numer Antygen Opis

Białko błony zewnętrznej Yersinia, białko transbłonowe

Białko błony zewnętrznej Yersinia

Białko błony zewnętrznej Yersinia, białko transbłonowe

Czynnik wirulencji zależny od niskiego stężenia wapnia, ważne dla sekrecji YopD i YopB

Białko adhezyjno-inwazyjne fazy wczesnej, zaangażowane w proces adhezji i inwazji,
umożliwia przetrwanie Yersinia poza komórką gospodarza, ważny czynnik wirulencji

YopD

YopM

YopN

LcrV

Ail

A7

A8

Adhezyna powierzchniowa wiążąca się z integrynami β1 na powierzchni komórek
docelowych; ważna w w pierwszym etapie zakażenia, czynnik wirulencji

Białko M translokacji białek Yop

Invasin

YscM-Y.Ent
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DOSTĘPNOŚĆ PRODUKTÓW

Zestawy

Choroby autoimmunologiczne

Nr kat. Produkt Liczba testów

96

Diagnostyka serologiczna chorób zakaźnych

Nr kat. Produkt Liczba testów

ANApMA96 Microblot-Array ANA plus*

Wszystkie zestawy posiadają certyfikat CE i IVD
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Nr kat. Produkt Liczba testów

Sprzęt i oprogramowanie

Nr kat. Produkt

Nr kat. Produkt

ARCXIX096 Microblot-Array Reader (Array Reader C-series) + oprogramowanie

Komponenty

000008262 Roztwór uniwersalny (300 ml)*

* W przypadku automatyzacji procedury, niezbędny będzie dodatkowy roztwór uniwersalny, ze względu na objętość martwą urządzenia.
Zaleca się 2 dodatkowe butelki/zestaw (przy testowaniu jednej płytki tygodniowo). Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi
przedstawicielami handlowymi.

www.immuniq.pl

info@immuniq.pl

SIEDZIBA FIRMY
44-240 Żory, ul. Sąsiedzka 1
NIP 6511335756
BIURO
44-240 Żory, ul. Szykowna 4
Telefon   +48 32 607 10 15
Faks         +48 32 607 10 14   

http://http/:www.immuniq.pl
http://www.immuniq.pl/
mailto://info@immuniq.pl
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