
AVIPATH STREP Ref OD014/L 
Latexaglutinační test k určení skupiny streptokokových kultur. 
Identifikuje skupinu A, B, C, D, F a G. 
Skladujte při 2°C až 8°C. Nesmí zmrznout. 
Určeno pouze k diagnostickému použití in vitro. 
 

ÚVOD 
 
Tradiční  Lancefieldovo určování skupin 
streptokokových izolátů je pracné a časově 
náročné. Technologie latexové aglutinace, 
kombinovaná s rychlou a účinnou metodou 
extrakce umožňuje provedení extrakce přímo 
z pevné fáze media stejně jako z tekuté kultury. 
Test OMEGA AVIPATH STREP poskytuje obě tyto 
výhody pro všechny tyto skupiny streptokoků 
nacházené obecně při lidských infekcích. 
 

POUŽITÍ 
 
Test je určený k diagnostickému použití in vitro 
k identifikaci laboratorních izolátů Lancefieldových 
skupin streptokoků A, B, C, D, F a G. 
 

PRINCIP TESTU 
 
Streptokoky mají v buněční stěně specifické 
polysacharidové antigeny, které umožňují 
klasifikovat bakterie do skupin. Antigen se 
extrahuje do roztoku působením enzymu. Antigen, 
který přešel do roztoku je potom přidán k suspenzi 
latexových částic, na kterých jsou navázané 
speciálně purifikované králičí protilátky proti daným 
skupinám antigenů. Pokud je skupinový antigen 
přítomný, skupinový latex bude aglutinovat. Pokud 
skupinový antigen není přítomný, latex zůstává 
v pravidelné, neprecipitované suspenzi. 
 

SLOŽENÍ  SOUPRAVY 
 

 Souprava obsahuje dostatečné množství reagentů 
k provedení identifikace 50 izolátů. 

 
 
 
 
 

Latex A  

Suspenze latexových částic s navázanými 
protilátkami proti skupině streptokokových 
antigenů A (0,2%). Připraveno k okamžitému 
použití. 

Latex B  

Suspenze latexových částic s navázanými 
protilátkami proti skupině streptokokových 
antigenů B (0,2%). Připraveno k okamžitému 
použití. 

Latex C  

Suspenze latexových částic s navázanými 
protilátkami proti skupině streptokokových 
antigenů C (0,2%). Připraveno k okamžitému 
použití. 

Latex D  

Suspenze latexových částic s navázanými 
protilátkami proti skupině streptokokových 
antigenů D (0,2%). Připraveno k okamžitému 
použití. 

Latex F  

Suspenze latexových částic s navázanými 
protilátkami proti skupině streptokokových 
antigenů F (0,2%). Připraveno k okamžitému 
použití. 

Latex G  

Suspenze latexových částic s navázanými 
protilátkami proti skupině streptokokových 
antigenů G (0,2%). Připraveno k okamžitému 
použití. 

Control +                          0.5 ml 

Pozitivní kontrola. Čirý roztok media kultury, 
obsahující extrahované a inaktivované 
streptokokové antigeny skupiny A, B, C, D, F a 
G. Připraveno k okamžitému použití. 

ENZ Ext                           20 ml 

Extrakční enzym. Roztok enzymových reagentů 
(přibližně 0,05%). Připraveno k okamžitému 
použití. 

MÍCHACÍ TYČINKY                                     300 ks         
PLASTIKOVÉ TESTOVACÍ PLOCHY (KARTY) 
                                                      50 ks           
NÁVOD K POUŽITÍ TESTU                             1 ks                   
 
 

DALŠÍ POTŘEBNÝ MATERIÁL 
 

Vodní lázeň (37°C). 
Nádoba k desinfekci. 
Mikropipety na 50µl, 100µl a 400µl. 
Testovací zkumavky. 
 
BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ UPOZORNĚNÍ 

 
AVIPATH STREP Latex reagenty neobsahují 
škodlivé látky, které by byly definované 
směrnicemi UK  Chemicals (jako rizikové 
chemikálie). Přesto musí být se všemi reagenty při 
práci a při likvidaci zacházeno jako s potenciálně 
škodlivými. Konečnou likvidaci je nutné provádět 
podle příslušných místních směrnic. Vyvarujte se 
spolknutí. 
 
AVIPATH STREP reagenty obsahují jako 
konzervační látku 0,095% azid sodný, který je při 
spolknutí toxický. Azid sodný může reagovat 
s olovem a mědí ve výlevkách za tvorby vysoce 
explozivních solí. Při likvidaci vždy spláchněte 
větším množstvím vody. 
 
Se všemi suspenzemi bakterií, antigenovými 
extrakty a s použitými testovacími kartami 
zacházejte jako s potenciálně infekčními. Extrakce 
enzymem nemusí usmrtit všechny přítomné 
bakterie. Kontaminované potřeby proto likvidujte 
bezpečně.  
  

SKLADOVÁNÍ 
 

Všechny reagenty soupravy musí být skladovány 
při teplotě 2°C až 8°C. 
 
Souprava zaručuje požadovanou specifikaci od 
doby výroby až do exspirační doby, uvedené 
datem použitelnosti na soupravě a na jednotlivých 
komponentách. Exspirační datum je dáno 
posledním dnem měsíce uvedeného na 
označených lahvičkách a na obalu soupravy. 
Nepoužívejte po uplynutí exspirační doby. 
 
Nevystavujte reagenty nadměrným teplotám a 
přímému slunečnímu světlu. 
 
Žádný REAGENT NEZMRAZUJTE, protože 
zmrazení způsobuje nevratné poškození. 
 

ODBĚR VZORKU A JEHO PŘÍPRAVA 
 

Izolace a subkultury je možné provádět za použití  
obvyklých médií. Je možné použít bakterie 
z primárních plotnových  kultur nebo z čistých 
subkultur pevných nebo tekutých médií. Primární 
kultury tekutých medií se nesmí testovat. Pokud se 
růst předpokládaných streptokoků na plotně 
vyznačuje slabým zákalem nebo je přerostený 
jinou bakterií, je třeba zhotovit takovou subkulturu, 
aby se pro vlastní testování získal čistý izolát. 
 

PŘÍPRAVA REAGENTU 
 

Před testováním je nutné všechny reagenty 
vytemperovat na laboratorní teplotu (20°C až 
25°C) a před použitím jemně promíchat tak, aby se 
neutvořila pěna. 

 
OMEZENÍ POUŽITELNOSTI 

 
Testování organizmů přímo ze selektivního media 
je třeba věnovat pozornost. Je známo, že vysoká 
koncentrace solí destabilizuje latexové roztoky za 
vzniku rozdílných výsledků. 
 
Interpretace a potvrzení výsledků testu výrazně 
závisí na všech klinických údajích. 
 
Pro opakování tohoto testu není žádné 
doporučení. 
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PROVEDENÍ  TESTU 
 

Izoláty z agarových ploten 
 
1. (a) Do čisté testovací zkumavky pipetujte 400µl extrakčního enzymu.  

(b) Za použití sterilní kličky odeberte  z media 2-3 kolonie. 
 Kolonie emulgujte  v extrakčním enzymu. 
 
Tekuté izoláty kultur 
 
1. Do zkumavky se 400µl extrakčního enzymu napipetujte 100 µl čisté 

kultury (přes noc). 
2. Suspenzi bakterie/enzym inkubujte na vodní lázni při 37°C 10 minut. Po 

5 minutách promíchejte. 
3. Na každou plochu testovací karty přidejte po 50µl extraktu. 
4. Promíchejte každý latexový reagent tak, aby vznikla vhodná suspenze 

částic a pak kápněte vždy 1 kapku do odpovídajícího kruhu testovací 
karty. 

5. Pomocí čisté míchací tyčinky promíchejte v časové posloupnosti směs a 
rozetřete po celé testovací ploše. 

6. Kartou jemně rotujte a nahýbejte ji po dobu 1 minuty. V tomto čase 
poskytne jedna ze skupin silnou aglutinaci. U zbývajících 5 skupin se 
aglutinace neutvoří. Poznamenejte výsledek a testovací kartu odložte 

k likvidaci. 
 

VÝSLEDKY A INTERPRETACE TESTU 
 

Silná aglutinace jednoho latexového reagentu a žádná aglutinace zbývajících 5 
reagentů znamená pozitivní  identifikaci skupiny. Pokud se neobjeví žádný jasný 
výsledek, je nutné další testování. Postupujte podle diagramu v následujícím  
schématu. 
 
Pozitivní kontrola musí během 1 minuty s každým skupinovým latexovým 
reagentem poskytnout pozitivní výsledek. 
Negativní výsledek může být v testovacím postupu simulován nahrazením 
neinokulovaného extrakčního enzymu namísto inokulovaného. 
Negativní výsledek se musí projevit během 1 minuty. 
Pokud kontroly nebo vlastní kontrolní vzorky uživatele testu neposkytnou 
očekávané výsledky, konečné výsledky testu jsou nehodnotitelné. 
 
Poznámky ke schématu streptokokální identifikace 
 
1. Streptococcus pneumoniae je hemolytický, optochin senzitivní a ve žluči 

rozpustný. Na normálním krevním agaru utváří „umělecký“ typ kolonií. 
2. Staphylokoky a Listeria monocytogenes jsou hemolytické a na katalázu 

pozitivní. Jejich buněčná morfologie je také rozlišitelná od streptokoků 
3. Enterokoky mají typicky vzhled jako diplokoky nebo jako organizmy 

s krátkým řetězcem. 
Aerokoky se jeví jako samostatné buňky nebo v tetrádách, jsou 
nehemolytické, rostou v půdě 6,5% NaCl a mají různé žluč-aeskulinové 
reakce. 

 
PROBLÉMY PŘI TESTOVÁNÍ 

 
Pro každý vzorek používejte samostatnou jednorázovou špičku, protože se 
vyvarujete zkříženým reakcím. 
 
Bezprostředně po použití reagentů vraťte uzavírací víčka na příslušné nádobky. 
 
Před vlastním testováním ponechejte všechny reagenty vytemperovat na 
laboratorní teplotu (20°C až 25°C). Jemným převrácením lahvičky nebo 
krouživým mícháním reagenty promíchejte. 
 
Před operativním použitím testu se doporučuje základní laboratorní zaškolení. 
 
Poškozené nebo kontaminované komponenty nepoužívejte. 
 

HODNOCENÍ SPECIFICITY A CITLIVOSTI 
 

Reprodukovatelnost AVIPATH STREP je 100% (+/-  jedno dvojité ředění). Při 
hodnocení  testu AVIPATH STREP oproti dvěma velkým konkurenčním firmám 
byla nalezena 100% specificita a citlivost byla rovněž 100%. Kalibrace testu byla 
provedena proti konkurenčním a vlastním standardám. 
 
 
 

 
 
 
 

STREPTOKOKOVÉ IDENTIFIKAČNÍ SCHÉMA 
 
Izolace předběžných “streptokokových“ druhů. 
Pokud je přítomna alfa hemolýza, vylučuje se  Streptococcus pneumoniae (1). 
Pokud je přítomna beta hemolýza, vylučuje se  Streptococcus a Listeria (2). 
Sledujte buněčnou morfologii (2,3). 
 
Proveďte určení skupin testem AVIPATH STREP 
 
 Pozitivní pouze v jedné skupině 
        Pozitivní ve skupině D 
             Zkontrolujte půdu žluč (bile)-aesculin/6%NaCl 
                Žluč aesculin pozitivní 
                       NaCl půda pozitivní = Skupina D, enterococcus

3
 

                       NaCl půda negaitivní= Skupina D,není enterococcus 
                     Žluč aesculin negativní, není beta hemolytický 
         NaCl půda negativní = Viridans straptococci 
     Není pozitivní ve skupině D 
          Pozitivní ve skupině B = Skupina B 
         Není pozitivní ve skupině B 
                 Beta hemolytický = Skupina identifikována 
                 Není beta hemolytický = Biochemická identifikace nutná 
        Pozitivní ve více než v jedné skupině 
           Proveďte subkulturu na čistotu a opakujte test 
               Biochemická identifikace nutná 
               Některé druhy mohou mít antigeny skupiny 
  Negativní 
      Opakujte test za použití hustějšího inokula 
    Pokud je stále negativní 
            Beta hemolytický = Skupina neurčitelná (není A–D, F,G)                                                            
            Není beta hemolytický 
                  Zkontrolujte půdu žluč (bile)-aesculin/6%NaCl 
                       Žluč aesculin pozitivní 
                            NaCl půda pozitivní = Skupina D, enterococcus

3
 

                            NaCl půda negat. = Skupina D, není enterococc. 
                         Žluč aesculin negativní 
                            NaCl půda negativní = Viridans streptococci 
 

LITERATURA 
 

1.  Lancefield, R.C. Proc. Soc. Exp. Bio. Med. 38, 473 (1938) 
2.  Harvey, C.L., McIIImurray, M.B.Eur.J.Clin.Microbiol. 3, 6, 526 (1984) 
3.  Facklam, R.R. “Manual of Clinical Microbiology”, 3

rd
 edn., Amer. Soc. for  

     Microbiology, Washington,   D.C., pp. 88-110 (1980) 
4. Lue, Y.A., Howit, I.P., Ellner, P.D. J. C.in. Microbiol. Vol. 8.pp. 326-328  
   (1978) 
 
8023A ISSUE 4 Revised April 2009 CZECH 

 Omega Diagnostics Ltd., 2009      
 


