
 
 

MYCOPLASMA U-A BROTH (M. U-A) 
                                       
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σο Mycoplasma U-A Broth (M. U-A) χρθςιμοποιείται για τθν 
ανίχνευςθ, τθ ςυντιρθςθ και μεταφορά των ουρογεννθτικϊν 
μυκοπλαςμάτων, Mycoplasma hominis(Mh) & Ureaplasma 
urealyticum(Uu). Σο M. U-A δεν μπορεί από μόνο του να 
χρθςιμοποιθκεί ωσ διαγνωςτικό μζςο. Γι’ αυτό πρζπει πάντα 
να ςυνοδεφετε από ζνα ταυτοποιθτικό μζςο για 
Μυκόπλαςμα  (MycoTest Cat. No 100081, Mycoplasma A7 
agar Cat no 050080 ι Mycotest Agar Cat. No 100331).  
 
Σα μυκοπλάςματα είναι οι μικρότεροι προκαρυωτικοί 
οργανιςμοί οι οποίοι μποροφν να αναπτυχκοφν εξωκυττάρια 
ςε κρεπτικά υλικά. τεροφνται τελείωσ κυτταρικοφ 
τοιχϊματοσ. ϋ αυτιν τθν ιδιότθτά τουσ οφείλουν τθν 
ιδιαίτερθ πλαςτικότθτά τουσ (πολυμορφιςμόσ), τθν αντοχι 
τουσ ςτα β-λακταμικά αντιβιοτικά κακϊσ και άλλα βιολογικά 
τουσ χαρακτθριςτικά. Περιβάλλονται από τρίςτοιβθ 
κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ και το ςχιμα τουσ ποικίλει 
από ςφαιρικό, ωοειδζσ, μζχρι νθματοειδζσ με εκβλαςτιςεισ. 
Η πρωτεϊνοςφνκεςι τουσ εμποδίηεται από αντιβιοτικά, όπωσ 
τετρακυκλίνεσ, αμινογλυκοςίδεσ, ερυκρομυκίνθ και 
χλωραμφαινικόλθ. Περιζχουν DNA και RNA. Σο DNA 
αποτελεί το 1,5 – 4% του βάρουσ τουσ. Σο εξαιρετικά μικρό 
αυτό μζγεκοσ του γενϊματοσ περιορίηει τθ βιοςυνκετικι 
τουσ ικανότθτα, βοθκά ςτθν ερμθνεία των πολφπλοκων 
κρεπτικϊν τουσ απαιτιςεων για καλλιζργεια και 
ςυνεπάγεται τθν ςαπροφυτικι ι παραςιτικι φπαρξθ για τα 
περιςςότερα είδθ.  
Σα μυκοπλάςματα του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ Mycoplasma 
hominis, Ureaplasma urealyticum Mycoplasma fermentans & 
Mycoplasma genitalium αποτελοφν τα πιο ςυχνά 
απομονοφμενα Mollicutes από λοιμϊξεισ του γεννθτικοφ 
ςυςτιματοσ. Κλινικζσ διαςτάςεισ αυτϊν των λοιμϊξεων είναι 
υψίςτθσ ςθμαςίασ για τθν ανκρϊπινθ υγεία.  
 

ΤΝΘΕΗ g/litre 

MYCOPLASMA BROTH              20 

PHENOL RED   75mg 

L-CYSTINE  120mg 
HORSE SERUM                             100ml 

POLYENRICHMENT  SUPLEMENT                                                                 10ml 

L-ARGININE                                   10 

UREA 5 

FRESH YEAST EXTRACT (15%) 50ml 

PENICILLINE -G   100.000U 

AMPHOTERICIN-B  0.5mg 
Εμφάνιςθ: Πορτοκαλί διαυγζσ 

Σελικό pH 6,0  0.1.  
 
ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ  
Mycoplasma Broth: BD 
Horse Serum: E&O Laboratories 
Yeast extract: Lab M 
 

ΣΡΟΠΟ ΧΡΗΗ 
ΤΝΘΗΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ  
Σο M. U-A φυλάςςεται ςτουσ 2 –  6 ºC  και ςτουσ –15 ζωσ –
20 ºC μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ που αναγράφεται ςτο 
κουτί, για κάκε κερμοκραςία ξεχωριςτά. 
 
ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ 

 Σo M. U-A είναι in vitro εργαςτθριακό διαγνωςτικό 
αντιδραςτιριο και πρζπει να χειρίηεται μόνο από 
εξειδικευμζνα άτομα του εργαςτθρίου. 

 Κατά τθ χριςθ του φοράμε γάντια. 

 Λόγο τθσ φπαρξθσ τεςςάρων αντιβιοτικϊν ςτθ 
ςφνκεςθ του, ςε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα 
πλζνουμε αμζςωσ με άφκονο νερό και ςαποφνι. 

 Ο χειριςμόσ των δειγμάτων με το M. U-A πρζπει να 
γίνεται μζςα ςε Laminar flow Class II.  

 Μετά τθν θμερομθνία λιξεωσ το M. U-A είναι 
ακατάλλθλο για χριςθ. 

 Εάν για οποιοδιποτε λόγο (ράγιςμα, 
αποςφράγιςθ) το αντιδραςτιριο ζχει περάςει 
εξωτερικά, μθν το χρθςιμοποιιςετε. 

 Σα κετικά δείγματα πρζπει να καταςτρζφονται 
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγιεινισ που 
προβλζπονται για τθ διαχείριςθ μολυςματικϊν 
δειγμάτων.    

 
ΑΡΧΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ 
Σο M. U-A χρθςιμοποιείται για τθν ανίχνευςθ,  μεταφορά και 
ςυντιρθςθ των Μυκοπλαςμάτων, M. hominis(Mh) & U. 
ureαlyticum(Uu). 
Είναι ζνασ κρεπτικόσ ηωμόσ 2ml, διαυγισ, χρϊματοσ 
πορτοκαλί, ςε γυάλινο ςωλθνάριο με βιδωτό μεταλλικό 
πϊμα. Είναι εμπλουτιςμζνοσ με όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία 
που χρειάηεται το Μυκόπλαςμα για τον πολλαπλαςιαςμό και 
ςυντιρθςθ του. Περιζχει μια κρεπτικι βάςθ με πεπτόνθ 
καηεΐνθσ, εκχφλιςμα καρδιακοφ ιςτοφ από βοοειδι, 
εκχφλιςμα κρζατοσ και εκχφλιςμα μαγιάσ. Επίςθσ 
εμπλουτίηεται με ορό αλόγου και φρζςκο εκχφλιςμα μαγιάσ 
απαραίτθτα ςτοιχεία για τον μεταβολιςμό των 
Μυκοπλαςμάτων. Σζλοσ περιζχει ουρία, αργινίνθ, ερυκρό 
τθσ φαινόλθσ, L-Cysteine, NaCl, τρία αντιβιοτικά και ζνα 
αντιμυκθτιςιακό.  
Η ανίχνευςθ επιτυγχάνεται με τθν αλλαγι του χρϊματοσ του 
υλικοφ από πορτοκαλι ςε κόκκινο Σο αποτζλεςμα τθσ 
μεκόδου φαίνεται ςε 24 ζωσ 72 ϊρεσ.   
Η ουρία είναι πθγι ενζργειασ για το Uu  το οποίο τθν 
υδρολφει ςε αμμωνία και CO2, το pH του υλικοφ γίνεται 
αλκαλικό και ο δείκτθσ ερυκρό τθσ φαινόλθσ από κίτρινοσ, 
γίνεται κόκκινοσ.   
Η αργινίνθ είναι πθγι ενζργειασ για το Mh  το οποίο τθν 
αποκαρβοξυλιϊνει, το pH του υλικοφ γίνεται αλκαλικό και το 
χρϊμα του λόγο του δείκτθ ερυκρό τθσ φαινόλθσ, από 
κίτρινο γίνεται κόκκινο.  
Ο ηωμόσ παρουςιάηει μόλισ υποςθμαινόμενθ κολερότθτα 
ςτθν περίπτωςθ ανάπτυξθσ του M.h, ενϊ θ ανάπτυξθ του 
U.u δεν προκαλεί κολερότθτα ςτον ηωμό.  
Η ςυντιρθςθ των μυκοπλαςμάτων επιτυγχάνεται χάρθ ςτα 
απαραίτθτα ςυςτατικά του ηωμοφ, τθν οςμωτικι ιςορροπία, 
και το ιδανικό pH. Σα μυκοπλάςματα χρθςιμοποιοφν το 
περιβάλλον του ηωμοφ για να ςυντθρθκοφν χωρίσ να 
πολλαπλαςιάηονται αφοφ για τον μεταβολιςμό τουσ 
χρειάηονται απαραίτθτα κερμοκραςία 35 – 37 ºC. 



Διατθροφνται ςε ςτακερό αρικμό για 8 ϊρεσ ςε 
κερμοκραςία δωματίου (22 – 27 ºC), 24 ϊρεσ ςτο ψυγείο(2 – 
8 ºC) και 15 μζρεσ ςτθν κατάψυξθ (–15 ζωσ – 20 ºC).  
Σα μίγμα αντιβιοτικϊν αναςτζλλει τθν ανάπτυξθ των 
ανεπικφμθτων βακτθρίων.   
 
ΛΗΨΗ ΣΩΝ ΔΕΙΓΜΑΣΩΝ 
1. Κολπικό: Λαμβάνεται  με ςτειλεό. (Χρθςιμοποιοφμε 
κολποδιαςτολζα). 
2. Σραχθλικό: Αφαιροφμε τθ βλζννθ από το τράχθλο με 
βαμβακοφόρο ςτειλεό. Με δεφτερο ςτειλεό λαμβάνουμε το 
δείγμα από τον ενδοτράχθλο. Προςοχι, πρζπει να 
ςυλλζγονται κφτταρα, διότι ςε αυτά βρίςκονται 
προςκολλθμζνα τα μυκοπλάςματα. 
3. Ουρθκρικό:  Σο δείγμα λαμβάνεται με περιςτροφι του 
ςτειλεοφ ςτον ουρθκρικό βλεννογόνο.            
4. πζρμα - Πφον ςαλπιγγιτιδασ: υλλζγουμε το δείγμα ςε 
αποςτειρωμζνο φιαλίδιο.  
5. Οφρα: υλλζγουμε τα πρϊτα πρωινά οφρα ςε 
αποςτειρωμζνο ουροςυλζκτθ. Γίνεται φυγοκζντρθςθ 15ml 
οφρων ςτισ 2000 rpm για 5 λεπτά.  Αδειάηουμε το 
υπερκείμενο και αφινουμε περίπου 0,5ml οφρων. 
Αναδεφουμε πολφ καλά μζχρι να διαλυκεί το ίηθμα.  
6. Γαςτρικό ζκκριμα: υλλζγουμε το γαςτρικό ζκκριμα από 
το νεογνό ςε ςτείρεσ ςυνκικεσ ςε αποςτειρωμζνο φιαλίδιο.  
 
ΕΜΒΟΛΙΑΜΟ ΣΟΤ ΖΩΜΟΤ 

 Φζρουμε το ηωμό ςε κερμοκραςία δωματίου. 

 Ανοίγουμε το καπάκι του ςωλθναρίου και το 
τοποκετοφμε με προςοχι ανεςτραμμζνο ςτον 
πάγκο. 

 Για δείγματα από ςτειλεό, εμβαπτίηουμε με 
περιςτροφικζσ κινιςεισ.  

 Για υγρά δείγματα, προςκζτουμε 200μl από το 
δείγμα ςτο M. U-A.   

 Κλείνουμε το καπάκι και επωάηουμε ςτουσ 35 – 37 
ºC για  24 - 72 ϊρεσ ςε αερόβιεσ ςυνκικεσ. 

 
 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε ΣΡΤΒΛΙΟ MYCOPLASMA AGAR A7 (Cat no 
050080)  ι MYCOTEST AGAR (Cat no 100331) 

 Σοποκετοφμε το τρυβλίο ςτον επωαςτικό μζχρι να 
ςτεγνϊςει θ επιφάνεια του 

 Ρίχνουμε 10μl από τον εμβολιαςμζνο ηωμό ςτθν 
επιφάνεια του τρυβλίου. 

 Σοποκετοφμε ανεςτραμμζνο το τρυβλίο ςτον 
επωαςτικό (35 - 37 °C) και επωάηουμε ςε αερόβιεσ 
ι μικροαερόφιλεσ ςυνκικεσ (5 – 10% ) για 24 – 72 
ϊρεσ. 

Φυλάμε το εμβολιαςμένο M. U-A ςτην κατάψυξη (–20  ºC) 
μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταςη. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΣΟ MYC. U-A BROTH  

 Αλλαγι του χρϊματοσ από κίτρινο ςε κόκκινο ςτο 
ςωλθνάριο, υποδθλϊνει πακολογικι 
ςυγκζντρωςθ ςτο δείγμα (>10³ CCU/ml) για 
Mycoplasma hominis ή Ureaplasma urealyticum.  

 Μικρι αλλαγι του χρϊματοσ από κίτρινο ςε ροη, 
υποδθλϊνει αςκενϊσ κετικό δείγμα  (≤10³  
CCU/ml). Εδϊ εξετάηουμε τισ εξισ περιπτϊςεισ: α) 
Είναι πικανϊν το δείγμα να ζφταςε ςτο 
εργαςτιριο όχι καλά ςυντθρθμζνο (μεταφορά 
χωρίσ ειδικό υλικό για μυκοπλάςματα, όπωσ stuart 
ι amies όπου το pH τουσ είναι απαγορευτικό για 

τα μυκοπλάςματα, αλλά και τα κρεπτικά 
ςυςτατικά τουσ δεν επαρκοφν για τθ ςυντιρθςθ 
τουσ). Γι’ αυτό παρατείνουμε τθν επϊαςθ του 
ηωμοφ για άλλο ζνα εικοςιτετράωρο. Εάν το 
χρϊμα παραμείνει ροη, και παράλλθλα ςτο 
τρυβλίο δεν ζχουμε καμία ανάπτυξθ, ηθτάμε 
επανάλθψθ τθσ εξζταςθσ. β) Για δείγματα κατά 
φφςθ ςτείρα, όπωσ ςπζρμα, οφρα κά, ςτα οποία 
αξιολογοφμε και τισ μικρότερεσ ςυγκεντρϊςεισ 
μυκοπλαςμάτων, επωάηουμε για 24 ϊρεσ  ακόμα. 
Εάν το χρϊμα παραμείνει ροη το δείγμα 
χαρακτθρίηεται ςαν αςκενϊσ κετικό (≤10³  
CCU/ml).  

 Καμία αλλαγι του χρϊματοσ και καμία ανάπτυξθ 
ςτο τρυβλίο Α7, υποδθλϊνει αρνθτικό 
αποτζλεςμα για μυκοπλάςματα. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ ΣΟ A7 AGAR 
(ΣΑΤΣΟΠΟΙΗΗ  - ΑΡΙΘΜΗΗ) 

 Mycoplasma hominis: Αποικίεσ διαμζτρου 100-
200μm. τρογγυλζσ, με κοκκϊδθ επιφάνεια και 
ςκοφρα κεντρικι κθλι (ςαν αυγό μάτι). 

 Ureaplasma urealyticum: Αποικίεσ πολφ μικρζσ, 
διαμζτρου 15 – 25 μm. υμπαγείσ  με ςκοφρο καφζ 
χρϊμα (ςαν αχινόσ). 

 Η ποςοτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων γίνεται με 
τθν μζτρθςθ των αποικιϊν πάνω ςτο τρυβλίο, ανά 
οπτικό πεδίο (x10 μεγζκυνςθ) και εκφράηεται ςε 
CFU (Colony Forming Units). 

Αποικίεσ ανά οπτικό πεδίο 
(Μζςοσ όροσ απ’ όλθ τθν 
επιφάνεια) 

Σίτλοσ ςτελζχουσ 

1 ζωσ 2 ≥ 10³ CFU/ml 

2 ζωσ 5 ≥ 10⁴  CFU/ml 
5 ζωσ 15 ≥ 10⁵ CFU/ml 

15 και άνω ≥ 10⁶ CFU/ml 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ  

Μικρόβιο NCTC Χρώμα ηωμοφ 

Mycoplasma 
hominis 
10⁴ CCU/ml 

10111 Κόκκινο ελαφρόσ κολερό.  
Αναπτφςςεται ςε 24 – 36 ϊρεσ. 

Ureaplasma 
urealyticum 
10⁴ CCU/ml 

10177 Κόκκινο 
Αναπτφςςεται ςε 24 ϊρεσ. 

 

          

ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ 

 Όπωσ αναφζραμε και πιο πάνω το M. U-A   
περιλαμβάνει τρία αντιβιοτικά και ζνα 
αντιμυκιτιςιακό για τθν αναςτολι κυρίωσ των 
βακτθρίων που διαςποφν τθν ουρία ι τθν αργινίνθ. 
Όμωσ εάν θ αρικμόσ τουσ είναι >10⁶ CCU/ml τότε 



μπορεί να αναπτυχκοφν και να προκαλζςουν 
αλλαγι ςτο χρϊμα του υλικοφ, ςυνικωσ με ζντονθ 
κολερότθτα.    

 Μερικά δείγματα ζχουν αλκαλικό pH >8(ςπζρμα) 
και μπορεί να προκαλζςουν αλλαγι του χρϊματοσ 
αμζςωσ μετά τον εμβολιαςμό.   

 Εάν το δείγμα δεν ζχει ςυντθρθκεί καλά μπορεί να 
δϊςει λανκαςμζνο αποτζλεςμα.. Γι’ αυτό ζνα 
αρνθτικό αποτζλεςμα δεν υποδθλϊνει πάντα τθν 
απουςία λοίμωξθσ. 

 Εάν το M. U-A Broth  δεν ζχει ςυντθρθκεί ςωςτά ι 
ζχει λιξει, δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί. 

 
 
 
 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ  

MYCOPLASMA U-A BROTH (M. U-A) - GR/CA01/GRM5/O/82   

ΕΙΔΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΚΕΤΑΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗ 

ωλθνάρια 
2ml 

080096 10 τεμάχια – 20  C 5 μινεσ 

Παράγεται ςτθν Ελλάδα από τθν εταιρεία Bioprepare ςφμφωνα με 
τισ απαιτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ  οδθγίασ 98/79/EK. ΦΕΚ Β2198/2-10-
2009. Κωδικόσ κατά EDMA 14 01 04 01. Η εταιρεία Bioprepare ζχει  
πιςτοποιθκεί ςφμφωνα με τα  πρότυπα EN ISO 9001:2008 / 
ΔΤ8δ/1348/2004.    
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