
AVIPATH STREP Ref OD014/L 
Latex agglutinációs teszt Streptococcus tenyészetek  
csoportazonosítására. 
A, B, C, D, F és G csoportok azonosítására alkalmas. 
Tárolás:  2°C

 
– 8°C-on. NE FAGYASSZUK! 

Csak in-vitro diagnosztikai célra használható. 
 

BEVEZETÉS 
 

A Streptococcus tenyészetek konvencionális, 
Lancefield-féle azonosítása nehézkes és időigényes 
eljárás. A latex agglutinációs technológia egy gyors, 
hatásos extrakciós eljárással kombinálva közvetlenül 
lehetővé teszi a csoportazonosítást mind a szilárd, mind 
a folyékony kultúrákból. Az OMEGA AVIPATH STREP 
kit mindkét előnyt nyújtja minden, a humán infekciókban 
gyakran talált Streptococcus csoport kimutatására. 
 

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 
 

Ez a termék in-vitro diagnosztikai használatra készült, a 
laboratóriumi Streptococcus tenyészetek Lancefield-féle 
A,B,C,D,F és G csoportjainak identifikálására. 
Csak professzinális használatra!  

 
A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 

 
A streptococcusoknak olyan poliszacharid sejtfal 
antigénjei vannak, amelyek lehetővé teszik a 
baktériumok csoportokba való sorolását. Az antigén egy 
enzim segítségével oldatba extrahálható. Az oldott 
antigént ezután egy olyan latex szuszpenzióhoz adjuk, 
melynek részecskéi speciálisan tisztított, a csoport 
antigénekkel reagáló nyúl antitestekkel vannak 
bevonva. Ha a csoport antigén jelen van, akkor ennél a 
latex csoportnál agglutináció jelentkezik. Ha nincsen 
jelen csoport antigén, akkor a latex finom 
szuszpenzióban marad. 
 

A KIT TARTALMA  
 
 

Latex A  

Olyan latex részecskék 0,2%-os szuszpenziója,  
melyek a Streptococcus antigének A csoportjával  
reagáló antitestekkel vannak bevonva.  
Használatra kész reagens. 

Latex B  

Olyan latex részecskék 0,2%-os szuszpenziója,  
melyek a Streptococcus antigének B csoportjával  
reagáló antitestekkel vannak bevonva.  
Használatra kész reagens. 

Latex C  

Olyan latex részecskék 0,2%-os szuszpenziója,  
melyek a Streptococcus antigének C csoportjával  
reagáló antitestekkel vannak bevonva.  
Használatra kész reagens. 

Latex D  

Olyan latex részecskék 0,2%-os szuszpenziója,  
melyek a Streptococcus antigének D csoportjával  
reagáló antitestekkel vannak bevonva.  
Használatra kész reagens. 

Latex F  

Olyan latex részecskék 0,2%-os szuszpenziója,  
melyek a Streptococcus antigének F csoportjával  
reagáló antitestekkel vannak bevonva.  
Használatra kész reagens. 

Latex G  

Olyan latex részecskék 0,2%-os szuszpenziója,  
melyek a Streptococcus antigének G csoportjával  
reagáló antitestekkel vannak bevonva.  
Használatra kész reagens. 

Control +                                  0.5 ml 

Pozitív kontroll. Tápközeg tiszta oldata, amely 
extrahált és inaktivált formában tartalmazza 
streptococcusok A,B,C, D,F és G csoport antigénjeit. 
Használatra kész reagens. 

ENZ Ext                      20ml 

Extrakciós enzim. Enzimatikus reagensek oldata  
(kb. 0,05%-os). Használatra kész reagens. 

 
KEVERŐK                                            300  
MŰANYAG LEMEZEK                           50 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS                       1 
 

 

SZÜKSÉGES, DE A KITBEN NEM TALÁLHATÓ 
ANYAGOK 

 

Vízfürdő (37C). 
Fertőtlenítő tartály. 

50, 100 és 400 l adagolására alkalmas mikropipetták. 
Tesztcsövek. 
 

ÓVINZÉZKEDÉSEK 
 

Az AVIPATH STREP latex reagensek nem 
tartalmaznak veszélyes alkotóelemeket a UK Chemicals 
(Hazardous Information and Packaging for Supply) 
jelenleg érvényes előírásai szerint. Ennek ellenére, a 
használat és a kiöntés során az összes reagenst 
potenciálisan veszélyes anyagnak kell tekinteni. A 
végső megsemmisítést a helyileg érvényes törvények 
szerint kell elvégezni. A reagenseket ne nyeljük le. 
 
Az AVIPATH STREP reagensek reagensek 
konzerválószerként 0.095% nátrium-azidot 
tartalmaznak, amely lenyelve toxikus lehet. A nátrium-
azid ólommal és rézzel reakcióba lépve erősen 
robbanásveszélyes sókat alkothat. A kiöntést nagy 
mennyiségű vízzel higítva végezzük. 
  
A mikroorganizmus szuszpenziókat, az antigén 
extraktumokat és a használt tesz-kártyákat 
potenciálisan fertőzőként kell kezelni. Lehetséges, hogy 
az enzim extrakciós eljárás nem öli meg az összes 
jelenlévő baktériumot. Az összes fertőzött eszközt 
biztonságosan távolítsa el. 
 

TÁROLÁS 
 
A reagenseket 2

 o
C – 8 

o
C között kell tárolni. 

 
A kit a dobozon és a komponenseken feltüntetett lejárati 
időig működik a specifikációk szerint. A lejárati idő 
annak a hónapnak az utolsó napja, amely a doboz 
címkéjén és az üvegeken fel van tüntetve. Ne használja 
a reagenseket a lejárati idő eltelte után. 
 
Óvjuk a reagenseket extrém hőmérsékletektől. Ne 
tegyük őket közvetlen napsütéses helyre. 
 
EGYETLEN REAGENST SE FAGYASSZUNK LE, mivel 
az irreverzibilis károsodást okozna. 
 

MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 
 
A baktériumok izolálására és előtenyésztésére a 
megszokott táptalajokat használjuk. A baktériumok 
közvetlenül az elsődleges táptalaj lemezről, vagy szilárd 
vagy folyékony táptalajon tisztítva is használhatók. 
Folyékony táptalajból származó elsődleges tenyészet 
nem használható. Ha a várt Streptococcus növekedése 
a lemezen gyenge, vagy más baktériumok túlnövik, 
akkor tovább kell tenyészteni, hogy a vizsgálat előtt 
tiszta tenyészetet kapjun. 
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A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Használat előtt minden reagenst hagyni kell szobahőmérsékletűre (20

o
C – 25

o
C) 

felmelegedni, majd óvatosan homogenizálni. Vigyázzunk, hogy a reagensek ne 
habosodjanak fel. 
 

A FELHASZNÁLHATÓSÁG KORLÁTAI 
 
Legyünk körültekintőek, ha közvetlenül szelektív táptalajról vizsgáljuk a 
baktériumokat. Ismert, hogy a magas sókoncentráció destabilizálja 
a latex-oldatokat, bizonytalan eredményeket produkálva. 
 
A teszt értékelésénél nagyon tanácsos az összes klinikai adatot figyelembe venni. 
 
Nincsen a termékre vonatkozó újrahasznosítási protokol. 
 

A VIZSGÁLAT MENETE 
 
Agarlemezes tenyészetekhez 

a) Pipettázzunk 400 l extrakciós enzimet egy tiszta tesztcsőbe. 
b) Steril oltókacsot használva vegyünk fel 2-3 telepet a lemezről. Emulgeáljuk a 

telepeket az extrakciós enzimben. 
 
Folyékony tenyészetekhez 

1. Pipettázzunk 100 l-t egy egy-éjszakás tiszta tenyészetből egy 400 l 
extrakciós enzimet tartalmazó csőbe. 

2. 37
 o

C-os vízfürdőben inkubáljuk a baktérium/enzim szuszpenziót 10 percig, 
közben 5 perc elteltével rázogassuk meg a csöveket. 

3. A tesztlap minden körébe pipettázzunk 50 l extraktumot. 
4. Rázogassunk fel minden latex reagenst, hogy a részecskéket kellően 

szuszpendáljuk, majd mindegyikből cseppentsünk 11 cseppet a teszt-kártya 
megfelelő körébe. 

5. Keverjük és terítsük szét a folyadékot minden kör teljes területére, minden 
körhöz új keverőpálcát használva. 

6. Mozgassuk körkörösen és finoman rázogassuk a teszt-kártyákat 1 percig. Az 
1 perc elteltével az egyik csoport erős agglutinációt kell, hogy mutasson. A 
többi 5 körben nem keletkezik agglutináció. Jegyezze fel az eredményt, és a 
tesztkártyát körültekintően dobja ki. 

 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 
Egy csoport meghatározása pozitív, ha egy körben erős az agglutináció, a többi 5 
körben pedig nincs agglutináció. Ha más egyéb mintázat jelenik meg, akkor 
további vizsgálatok szükségesek. Tanulmáyozza az alábbi diagramot a követendő 
eljárásról. 
 
A pozitív kontrollnak pozitív eredményt kell adnia egy percen belül minden latex 
csoporttal. 
 
A negatív eredmény szimulálására helyettesítsük beoltatlan extrakciós enzimmel a 
beoltott extrakciós enzimet az eljárás során. 
Negatív eredményt kell kapnunk 1 percen belül. 
Ha a kontrollok, vagy a felhasználók saját mintái nem a várt eredményt adják, a 
teszteredményeket érvénytelennek kell tekinteni. 
 

A STREPTOCOCCUSOK IDENTIFIKÁLÁSÁNAK VÁZLATA 
 
A várt Streptococcus species izolálása. 
Ha alfa hemolízis jelentketik, kizárhatjuk a S. pneumoniae-t (1). 
Béta hemolízis esetén kizárhatjuk a Staphylococcust és Listeria-t (2). 
Vegye figyelembe a sejt morfológiáját (2,3). 
Végezzük el az AVIPATH STREP csoportazonosítást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csak egy csoportban pozitív 
    D csoportban pozitív 
          Ellenőrzés: epe-eszkulin / 6,5 %-os sós leves 
           Epe-eszkulin pozitív 
                 Sós leves pozitív   = D csoport, enterococcus

3
 

                 Sós leves negatív = D csoport,  nem enterococcus 
              Epe-eszkulin negatív, nem béta hemolizáló 
         Sós leves negatív = Viridans streptococcusok 
         D csoportban nem pozitív 
        B csoportban pozitív = B csoport 
        B csoportban nem pozitív 
             Béta hemolizáló  = a csoport meghatározott 
              Nem béta hemolizáló = Biokémiai meghatározás szükséges 
  Több mint egy csoportban pozitív 
       Tisztítás továbbtenyésztéssel, majd újra tesztelés 
             Biokémiai meghatározás szükséges 
            Néhány törzs D és G csoportantigént tartalmazhat 
 Negatív 
    Végezze el a vizsgálatot újra, erősebb inokulumot használva 
   Ha továbbra is negatív 
         Béta hemolizáló = Nem sorolható csoportba (Nem A-D, F vagy G                            
         csoport) 

         Nem béta hemolizáló 
           Ellenőrzés:  epe-eszkulin/6.5% sós leves 
                       Epe-eszkulin pozitív 
                            Sós leves pozitív = D csoport, enterococcus

3
 

                             Sós leves negatív = D csoport, nem enterococcus 
                         Epe-eszkulin negatív 
                           Sós leves negatív = Viridans streptococcusok 
 
Megjegyzések a streptococcusok azonosító sémájához: 
A Streptococcus pneumoniae hemolizáló, optochin érzékeny és epeoldó. 
Normál véres agaron tipikus “draughtsman” tipusú telepeket alkot. 
A Staphylococcusok és a Listeria monocytogenes hemolizálók, kataláz pozitívak. 
Sejtmorfológiájuk szintén megkülönbözteti őket a Streptococcusoktól. 
Az Enterococcusok tipikusan diplococcusokként, vagy rövid láncot alkotva 
láthatók. Az Aerococcusok egyedi sejtekként, vagy négyesével jelennek meg, 
nem hemolizálnak, növekednek a 6,5%-os sós levesben és változó epe-eszkulin 
reakciót adnak. 
 

HIBAELHÁRÍTÁSOK 
 
Minden mintához külön eldobható pipettahegyet használjon, hogy megelőzze a 
keresztszennyeződést. 
 
Csavarja vissza az összes reagens kupakját a használat után azonnal. 
 
A vizsgálat megkezdése előtt melegítse fel az összes reagenst 
szobahőmérsékletűre (20

o
C – 25

o
C). Finoman keverje össze az összes reagenst 

finom fel-le fordítással vagy forgatással. 
 
A felhasználónak legalább minimális laboratóriumi gyakorlattal kell rendelkeznie. 
 
Ne használja a kit reagenseit, ha azok sérültek vagy fertőzöttek. 
 

AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Az AVIPATH STREP kit reprodukálhatósága 100% (+/- egy dupla higítás). Két fő 
kompetitor teszttel való összehasonlításban az AVIPATH STREP specifitását 
100%-nak, és az AVIPATH STREP érzékenységét 100%-nak találtuk. 
A kalibráció a fő kompetitorokkal szemben és a belső standardokkal történt. 
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