
-INSTRUÇÃO DE USO

MYCOFAST RevolutioN 2
Diagnóstico de Micoplasma Uroenital

Detecção, Enumeração, Identificação e Teste de Susceptibilidade
25 testes (Ref. 0080)

1 – FINALIDADE
MYCOFAST RevolutioN2 é indicado para detecção,  enumeração e  identificação  de  Ureaplasma urealyticun /

Ureaplasma parvum (Uu) e  Mycoplasma hominis (Mh) em várias amostras clínicas Em adição o  MYCOFAST
RevolutioN 2  pode ser usada para determinar  a susceptibilidade antimicrobial  de Uu e Mh de acordo com as
recomendações da CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute ) (2).

2 – INTRODUÇÃO  
Micoplasmas que incluem várias espécies que foram identificadas em humanos pertencem à classe dos molicutes.
Eles diferem de outras bactérias na ausência de parede celular e, portanto, uma resistencia natural aos ß-lactâmicos,
bem como pela presença de uma membrana rica em esterol obtida através da sua adesão a células eucarióticas.
Como os micoplasmas são relativamente frágeis, eles só crescerão em cultura acelular na presença de vários fatores
de crescimento e em uma temperatura ótima de 37 ° C (4). A maioria dos micoplasmas humanos é comensal.  U.
urealyticum e  M hominis são as espécies mais comumente encontradas que foram isolados do trato urogenital.  U.

urealyticum  espécies  são  divididas em dois  biovares:  U.  urealyticum e  U.  parvum  (Uu).  Uu  e  Mh podem ser
patogênicos.  Eles  são responsáveis  pela  infecções  na genitália  masculina (uretrite  não  gonoccocal,  epididimite,
prostatite,  infertilidade);infecções genitais femininas (vaginose bacteriana, endometrite, salpingite); problemas de
fertilidade (corioamniotite, endometrite pós-parto, prematuridade aborto espontâneo), problemas neonatais (baixo
peso ao nascer,  distúrbios respiratórios e infecções neurológicas,  bacteremias,  abcessos);  infecções  extragenital
(artrite séptica, artrite reativa, outros locos de infecção) (1). O diagnóstico de infecções por micoplasma depende da
determinação do limiar patológico, seguido de enumeração. A resistência de Uu / Mh a certos fármacos requer teste
de susceptibilidade antimicrobiana (5, 6). As drogas testadas e os critérios de interpretação são adaptados para o
tratamento de infecções causadas por micoplasmas encontrados no trato urogenital ou em locais extragenitais (2).

3 -  PRINCÍPIO
 É  um método  líquido  baseado  no  capacidade  de  Uu  e  Mh de  metabolizar  uréia  e  arginina,  respectivamente
crescimento do micoplasma resulta em uma mudança de cor do meio, contendo indicador vermelho de fenol, de
amarelo-laranja a vermelho. Esta mudança de cor é devida à liberação de amônia resultando em um pH alcalino do
meio.
O crescimento do micoplasma assim visto permite:
- a enumeração de micoplasma com base na taxa de hidrólise  de ureia ou arginina, que é proporcional ao número de
germes contidos na amostra.
- a identificação baseada na sensibilidade ou de outra forma do germe para três agentes antimicrobianos.
- o teste de suceptibilidade de  Uu e Mh a agentes antimicrobianos.
No caso de amostras mistas (Uu+Mh), o teste permite a interpretação das sensibilidade de cada espécieb em relação
ao antibiótico testado.

4 – REAGENTES

Descrição Quantidade

UMMt:: Frasco de 3 mL caldo de micoplasma com agentes anti microbianis e solução conservante. pH: 6,0 ± 0,1 25

MYCOFAST  RevolutioN  2:  :Bandejas  de  24  poços,  embalado  em  envelope  de  alumínio
com um dessecante . 25

Sistema de Fechamento: Tampa de Proteção de plástico translúcido 25

Bandeja Mycofast RevolutioN 2:
Bandeja, cada um com 24 poços, contendo meio de cultura de micoplasma desidratado (soro de cavalo, extrato de
levedura, cisteína, arginina, uréia, vermelho de fenol, antibióticos, pH: 6.1±0.1) e 2 partes separadas:
- a parte destinada à enumeração e teste de sensibilidade  das espécies do Uu (poços identificados com etiqueta
como preto)
-a parte destinada à enumeração e teste de sensibilidade das espécies do Mh poços identificados com etiqueta como
vermelho)
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Diagnóstico da espécie Uu (parte da etiqueta preta da bandeja):

Poço 1/2/3 : Identificação e enumeração da Uu a 103
, 104 e ≥ 105CCU/mL ( Solução tamponada e lincomicina inibindo o crescimento de Mh)

Poço 4/5 :  Avaliação da suscetibilidade da Uu à Levofloxacin (LVX) a 2/4 μg/mL
Poço 6/7 :  Avaliação da suscetibilidade da Uu à Moxifloxacin (MXF) a 2/4 μg/mL
Poço 8/9 :  Avaliação da suscetibilidade da Uu à Eritromicina (ERY) a 8/16 μg/mL
Poço 10/11 :  Avaliação da suscetibilidade da Uu à Tetraciclina (TET) a 1/2 μg/mL
Poço 12/13 :  Avaliação da suscetibilidade da Uu à Doxycyclina (DOX) a 1/2 μg/mL

Diagnóstico da espécie Mh (parte da etiqueta vermelha da bandeja):

Poço 14 : Identificação e enumeração da Mh a  ≥ 104 CCU/mL ( Solução tamponada e lincomicina inibindo o crescimento de Mh)
Poço 15/16 :  Avaliação da suscetibilidade da Mh à Doxycyclina (DOX) a 4/8 μg/mL
Poço 17/18 :  Avaliação da suscetibilidade da Mh  à Levofloxacin (LVX) a 1/2 μg/mL
Poço 19/20 :  Avaliação da suscetibilidade da Mh à Moxifloxacin (MXF) a 0,25/0,5 μg/mL
Poço 21/22 :  Avaliação da suscetibilidade da Mh à Clindamicina (CLI) a 0,25/0,5 μg/mL
Poço 23/24 :  Avaliação da suscetibilidade da Uu à Tetraciclina (TET) a 4/8 μg/mL

5 – PRECAUÇÕES
Os reagentes são destinados exclusivamente para uso in vitro e devem ser manuseados por pessoal  autorizado.
As amostras dos pacientes e os reagentes inoculados são potencialmente infecciosos; devem ser manuseados com
cautela,  observando  as  regras  de  higiene  e  os  regulamentos  atuais  para  este  tipo  de  produto  no  país  de  uso.
Reagentes contendo matérias-primas de origem animal devem ser manuseados com cuidado.
Não use reagentes após o prazo de validade.
Não use reagentes que tenham sido danificados ou que tenham sido mal conservado antes de usar.
Um  resultado  positivo  com  o  método  MYCOFAST  indica  colonização  por  micoplasmas  urogenitais,  mas  o
diagnóstico final deve ser feito por um medico  juntamente com os dados clinicos.

6 - COLETA DE AMOSTRAS E MANUSEIO
6.1 Coleta de Amostras
Coleta de amostras cervicovaginais
Utilize apenas o swab fornecido com o meio de transporte.
O colo do útero deve ser cuidadosamente limpo com um swab, para remover secreções, antes de coletar a amostra
com um novo swab . Como micoplasmas adere fortemente às células mucosas, o revestimento mucoso deve ser
vigorosamente raspado para obter uma amostra rica.

Coleta de amostras uretrais:
Utilize apenas o swab fornecido com o meio de transporte.
Limpe o meato e esfregue ou raspe a área para obter células.

Esperma, Urina:
Coletar esperma ou a 1ª micção em um tubo ou frasco estéril.

6.2. Transporte de amostras em meio UMMt
Amostra em swab: Colocar o swab no frasco com 3 ml de meio UMMt.
Amostra Líquida: Inocular no frasco com 3 ml de meio UMMt com 300 µl de amostra líquida homogeneizada .

6.3 Conservação das amostras
O meio UMMt inoculado pode ser guardado por 20 horas a temperatura ambiente (18º a 25ºC) ou 56 horas a 2 –



8ºC. A -30ºC para estocagem durante 3 dias a -30ºC, primeirio adicionar 2 gotas de “Mycoplasma Stabilizer”.

7- PREPARAÇÃO E ESTOCAGEM DOS REAGENTES
Todos os reagentes estão prontos para uso. Os frascos podem ser armazenados a 2-8° C, em embalagem original até
à data de validade indicada no kit. 
O meio UMMt pode ser armazenado temporariamente (3 meses) à temperatura ambiente mas é mais estável a 2º  -
8ºC 
Não congelar os reagentes contidos no kit

8 - MATERIAL NECESSÁRIO, MAS NÃO FORNECIDO
Materiais para  coleta de amostras (swabs , escovas citológicas, frascos estéreis para amostra líquida).
Estabilizador MYCOPLASMA (REF 00064) 
Pipetas e Ponteiras
Recipiente de resíduos para resíduos contaminados
Óleo mineral
Incubadora calibrada a 37° C ± 1° C 

9 – MÉTODO
Deixe os reagentes atingir a temperatura ambiente (20 a 30 minutos.)

9.1 Inoculação da Bandeja
Remova o filme adesivo puxando pela aba e adicionar nos  poços de cada fileira:
Poço 1 -24: 100  μL do UMMt inoculado.
Poço 1-24: 2 gotas de óleo mineral 
Cobrir os poços com os rótulos divisíveis e rotular a amostra a fim de identificá-lo.
- Armazene o  meio UMMt sem semeadura a 2-8 ° C por pelo menos 48 horas para possível verificação

9.2 Incubação das Bandeja
Incubar a bandeja por 24 horas a 37° C ± 1° C. 
Para enumeração de U.u. e M.h. ler o resultado em 24 horas.
Incubação de Bandeja pode ser prolongado por até 48 horas apenas no caso de amostras líquidas que são negativos
após 24 horas.

10 – LEITURA E INTERPRETAÇÃO
10.1 Validação
Verifique  se  todos  os  poços  da  fila  estão  límpidos.  Uma  aparência  turva  em  um  poço  indica  contaminação
bacteriana. Neste caso, repita a análise. 

10.2 Leitura e interpretação
O resultado é lido pela cor obtida nos diferentes poços.
O crescimento de Micoplasma urogenital é indicado quando o meio fica vermelho (alcalino). O meio permanece
amarelo quando não ocorre crescimento de urogenital micoplasma . Uma coloração laranja deve ser considerada
como teste positivo (limite de taxa). 
No caso de resultado lido em 48 horas (para amostra líquida com resultado negativo em 24 horas), somente detectar
a presença de micoplasma sem resultado da enumeração. 
Para a interpretação dos resultados, consulte a folha de resultados

10.2.1 Enumeração ( poços 1, 2, 3 e 4)
Os poços que mudarem de cor para vermelho são identificados e interpretados como segue:
1                                       com Uu 103 CCU/mL
1 e 2                                 com Uu104 CCU/mL
1, 2 e 3                             com ≥ 105 CCU/mL
14                                     com Mh ≥ 104 CCU/mL

O  papel  patológico  de  micoplasmas  em  infecções  urogenitais  está  sujeito  a  interpretação  de  acordo  com
recomendações específicas (1, 3, 7 ) .
 Os limiares patológicos geralmente citados para U. urealuticum são:
≥ 104 CCU/mL para amostras uretrais ou amostras  endotraqueal, ≥103  CCU/mL no jato da 1ª urina ou esperma
( embora uma nova recomendação local  mencione um limiar  ≥ 104 CCU/mL para esperma (7).  A presença de
M.hominis a um limiar de ≥ 104 CCU/mL na amostra cervicovaginal é anormal (1,3 ).     



10.2.2 Teste de suscetibilidade (poços 4 a 13 e 15 a 24))
A mudança de cor vermelha do meio nos poços contendo um antibiótico indica a presença de crescimento bacteriano
e, portanto, resistência a concentração de antibiótico a ser testada. A cor amarela do meio indica a ausência de
crescimento bacteriano e, portanto, a suscetibilidade para a concentração de antibiótico a ser testada. As cepas são
caracterizadas como Sensíveis ou Resistentes aos antibióticos de acordo com os seguintes critérios definidos pela
CLSI (2):

Tabela de critérios interpretativos MIC (μg / mL)          
Antibióticos Uu Mh Obs.

Classe Droga S R S R /

Quinolonas
Levofloxacina ≤ 2 ≥ 4 ≤ 1 ≥ 2 /

Moxilfloxacina ≤ 2 ≥ 4 ≤ 0.25 ≥ 0.5 /

Lincosamidas Clindamicina / / ≤ 0.25 ≥ 0.5 /

Tetraciclinas
Tetraciclina ≤ 1 ≤ 2 ≥ 4 ≥ 8 /

Doxiciclina ≤ 1 ≤ 2 ≥ 4 ≥ 8 /

Macronidas Eritromicina ≤ 8 ≥ 16
Organismos  suscetíveis   a  eritromicina
também será suscetível à azitromicina

Ajuda com interpretação

Teste de Suceptibilidade para Uu

Antibióticos LVX MXF ERY TET DOX

Conc. (µg/ml) 2 4  int* 2 4 int* 8 16 int* 1 2 int* 1 2 int*

Perfil

- - S - - S - - S - - S - - S

+ - R + - R + - R + - R + - R

+ + R + + R + + R + + R + + R

Interpretação: int*

Teste de Suceptibilidade para Mh

Antibióticos LVX MXF ERY TET DOX

Conc. (µg/ml) 1 2  int* 0.25 0.5 int* 0.25 0.5 int* 4 8 int* 4 8 int*

Perfil

- - S - - S - - S - - S - - S

+ - R + - R + - R + - R + - R

+ + R + + R + + R + + R + + R

Interpretação: int*

Diz-se que a cepa é suscetível quando seu crescimento é inibido pelo concentrações críticas mais altas e mais baixas
do  antibiótico.
Diz-se  que  a  cepa  é  resistente  quando  seu  crescimento  é  inibido  pelo  concentração  crítica  mais  elevada  do
antibiótico, mas não a menor concentração ou quando o seu crescimento não é inibido pelo maior ou as menores
concentrações críticas do antibiótico.
Para Moxilfloxacina somente uma concentração é testada para Uu e Mh.
As cepas  de  M. hominis são  intrinsicamentes  resistentes  aos  macrolídeos  (14-15 carbono átomos),  incluindo a
eritromicina.
Em algumas populações de pacientes, a resistência à tetraciclina é de até 45% para Uu e 39,6% para Mh (2). Uu /
Mh quinolona (5, 6) e a resistência a clindamicina têm sido descritas, mas a prevalência não é conhecida.

11 - CASOS PARTICULARES
Para altos níveis de Uu e Mh, ao redor dos poços se torna  vermelha  devidos ao germe. Recomenda-se que a
amostra seja diluída para obter um resultado mais específico.Neste caso, proceder como segue:
Inocule um novo frasco com 300 μL de meio UMMt original, estocado a 2-8ºC (ver 9.1).
Inocule uma nova bandeja com o novo meio UMMt inoculado. 
Considere a diluição (1:10) na interpretação dos resultados da enumeração.
Se necessário,  confirme a presença de micoplasmas na bandeja  de ágar A7 pelo re-isolamento do meio UMMt



original armazenado a 2-8 ° C (ver 9.1).
Uma incubação a uma temperatura não constante ou > 36ºC ( abrindo frequentemente o incubador  causando uma
temperatura heterogênea) pode diminuir a cinética do crescimento do micoplasma. 

12 - CONTROLE DE QUALIDADE
O controle  de  qualidade  pode  ser  realizado  com o  U.  urealyticum liofilizado  ou Cepas  de  M. hominis  do  kit
MYCOPLASMA CONTROL (REF 00900) ou de uma cepa de referência liofilizada (U. urealyticum ATCC 27815
ou M. hominis ATCC 23114) previamente calibrado a 104-5 CCU / mL.
.Inocule a bandeja MYCOFAST RevolutioN 2 e realize o teste indicado nestas instruções ( ver 9 e 10). 

Resultados esperados (ATCC): MYCOFAST RevolutioN 2
Uu 103 Uu 104 Uu ≥105 Mh ≥104 LVX MXF ERY TET DOX CLI

Uu
ATCC 27815

+ + +/- + S S S S/R S NI*

Mh
ATCC 23114

- - - + S/R S NI* S S S

NI* (Não interpretável)

13 - LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO
Algumas bactérias que estão presentes em quantidades > 106-7CFU / mL e conter urease pode fazer com que todos os
poços da bandeja mudem de cor. A presença destes podem ser verificado por reisolamento em ágar chocolate do
meio UMMt original estocado a 2-8ºC (ver 9.1).
Um pH de amostra alcalina (pH ≥ 8) pode levar o meio a mudar de cor. Se isso ocorrer, dilua a amostra (1:10) em
outro UMMt e interpretar os resultados levando em conta a diluição.
A amostra com pH (pH ≤ 5) pode retardar o aparecimento da mudança de cor.
Uma amostra contendo sangue pode causar mudança na cor nos poços da bandeja de Mycofast RevoluyioN 2 e
poderia ser interpretado como um resultado positivo. Neste caso diluir a amostra (1:10 ) em um outro meio UMMt  e
interpretar o resultado, considerando a diluição. 
Uma amostra com baixa carga de micoplasma  (< 103 CCU/mL) pode levar a uma mudança de cor aleatória nos
diferentes poços da bandeja. 
Como  todos os métodos de detecção de germes, a qualidade da amostra pode influenciar o resultado do teste. Um
teste negativo, portanto, não indica necessariamente a ausência de infecção.

14 – PERFORMANCES
14.1 Espécies Isoladas
14.1.1 Identificação – Enumeração

% de Concordância Total Uu Mh Uu/Mh

Especies isoladas (limite ≤ 103 CCU/mL(ver 14.1.1) 97.4% NA NA 

Especies isoladas (limite ≥ 104 CCU/mL(ver 14.1.1) 93.4% 93.4% 93.4%

Amostras vaginais (ver 14.1.2) 100% 100% 100%

Especies urinárias clinicas 93.2% 96.6% 94.9%

NA : Não Aplicável

Um estudo comparativo foi realizado com 21 cepas isoladas (cepas ATCC e cepas de coleta) testadas separadamente
(U.u ou M.h) com diversas concentrações ( 76 no total). 
Os resultados obtidos foram comparados com os obtidos com metodo de microtitulação para enumeração.
Para uma interpretação com um limiar patológico  de 103  CCU/mL, a concordância para Uu foi 97.4% (2 falsos
positivos com 103 CCU/ml com  metodo de microtitulação para enumeração.
Para uma interpretação com um limiar patológico  de 104  CCU/mL, a concordância para Uu foi 93.4% (5 falsos
positivos com 102 CC/ml com  metodo de microtitulação para enumeração;
A concordância global para Mh foi de 93.4% ( 5 falsos positivos com 103 Ccu/ml , 4 a 103 CCU/mL com  metodo de
microtitulação para enumeração).
A concordância global Uu + Mh foi de 93.4%.

14.1.2 Amostras clínicas
Um estudo comparativo inicial  foi realizado com amostras clínicas coletadas vaginais (n= 23) colhidas em suwabs
secos. Os resultados obtidos com MYCOFAST RevolutioN 2 foram comparados com o metodo de microtitulação
para enumeração. A concordância total para Uu e Mh foi de 100%.



Um  segundo  estudo  comparativo  foi  realizado  com  amostras  de  urinas  9N=  88).  Os  resultados  obtidos  com
MYCOFAST RevolutioN 2 foram comparados com o metodo de microtitulação para enumeração. 

A concordância total para Uu foi de 93.2% ( 1 falso negativo a  104 CCU/mL,com o metodo de microtitulação para
enumeração e 5 1 falsos negativos a  102 CCU/mL,com o metodo de microtitulação para enumeração)
A concordância total para Mh foi de 96.6% ( 3 falsos negativos a  102 -103 CCU/mL,com o metodo de microtitulação
para enumeração e 5 1 falsos negativos a  102  CCU/mL,com o metodo de microtitulação para enumeração).  A
concordância total para Uu e Mh foi de 94.9%.

14.2 Teste de Sesceptibilidade
Um estudo comparativo foi realizado em um laboratório de referência nacional entre o método de determinação
inibitórias mínimas (MIC) em meio líquido e o  MYCOFAST RevolutioN 2.
As espécies testadas ( 7 u. urealyticum, 11 U. parvum e 16 M. hominis ) eram espécies de referência, eram estirpes
clínicas do tipo selvagem com resistencia adquirida. Cada espécie foi testada a diluição de 103,  104  e a 105 CCU/mL
em 3 mL  de UMMt.
Para taxas  de 104  e  105 CCU/mL resultados foram lidos e interpretados após 48 horas de incubação em casos de ser
negativos após 24 horas de incubação.
Os resultados de ambos os métodos são interpretados como Suceptível (S)  ou Resistente  ® de acordo com as
recomendações do CLSI.

O concordância geral para Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum foi de 95%.
O concordância geral para Mycoplasma hominis  na concentração de  104  , 105 CCU/mL  foi  100%.

Concor-
dancia

Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (n=40) Mycoplasma hominis (n=28)

TET DOX MOX LVX ERY TET DOX MOX LVX CLI

34 38 40 39 40 28 28 28 28 28

ME 5a 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VME 1b 2c 0 1d 0 0 0 0 0 0

ME: Erro Maior       VME: Erro Muito Maior

a:  1 discrepância a  103,  104   e a 105 CCU/mL( MIC de referência  0.5 µg/mL,) 4 discrepâncias a   105 CCU/mL
(MIC de referência 0.5-1 e 8  µg/mL).

b :1 discrepância a  105  CCU/mL( MIC de referência   8  µg/mL). 

C:1 discrepância a  103 CCU/mL (MIC de referência 0.5-1 e 8  µg/mL). 1 discrepância a  105 CCU/mL( MIC de
referência  2  µg/mL)

d : 1 discrepância a  105 CCU/mL( MIC de referência  4  µg/mL)

 15 - ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS
Os resíduos devem ser eliminados de acordo com as regras de higiene e as regulamentações para este tipo de
produto no país de uso.
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