
AVITEX ASO  Ref OD083/OD033/OD033/E 
Latex szerológiai teszt Streptococcus antitestek kimutatására 
Tárolás: 2°C

 
-  8°C-on. NE FAGYASSZUK. 

Csak in-vitro diagnosztikai célra. 

 
BEVEZETÉS ÉS AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁS 

 
Az AVITEX ASO egy gyors latex agglutinációs teszt az 
anti-streptolysin-O (ASO) antitestek humán szérumból 
történő kimutatására. 
 
Az ASO antitestek azoknak a betegeknek a 
szérumában találhatók meg immunválaszként, akik A, 
C vagy G csoportú hemolizáló Streptococcus 
fertőzésen estek át. A streptolysin-O erős antigén, ezért 
az így fertőződött betegek speciális antitesteket 
termelnek, melyek az AVITEX ASO reagenssel 

kimutathatók. 
Csak professzionális felhasználásra. 
 

A TESZT MŰKÖDÉSI ELVE 
 
Az AVITEX ASO latex részecskéi tisztított és stabilizált 
streptolysin-O-val vannak bevonva. Amikor a lemezen a 
latex szuszpenziót összekeverjük a magas ASO 
antitest tartalmú szérummal, világos agglutináció 
látható 2 percen belül. 
 
A teszt a WHO “ASO First International Standard 
Preparation 97/662” előírásai szerint van kalibrálva. 
 
 

A KIT TARTALMA  
 

            

              Ref               Ref             Ref                

 
                                    OD083          OD33     OD033/E 

 
   

         

 
LATEX 
Polisztirol latex részecskék szuszpenziója (kb 1.5%), 
streptolysin-O antigénnel bevonva. Használatra kész 
reagens. 

CONTROL +   0.5ml          0.5ml        N/A 

Positív kontroll. Anti-streptolysin-O antitesteket 
tartalmazó szérum. Használatra kész reagens. 

CONTROL –     0.5ml          0.5ml       N/A 

Negatív kontroll. Anti-streptolysin-O antitesteket nem 
tartalmazó szérum. Használatra kész reagens. 
 
 
 
KEVERŐK                           50      100    N/A 
ELDOBHATÓ TESZT-KÁRTYÁK     1           1        N/A               
HASZNÁLATI UTASÍTÁS                 1           1          1               
 
            

SZÜKSÉGES, DE A KITBEN NEM TALÁLHATÓ 
ANYAGOK 

 

Mikropipetták (50 l) 
Izotóniás sóoldat (0.9%-os NaCI oldat) 
 

ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
Az AVITEX ASO reagensei humán eredetű anyagokat 
tartalmaznak, melyeket az FDA által jóváhagyott 
eljárással, donoronként megvizsgáltak, és negatívnak 
találtak HCV-re, HIV I és HIV II antitestekre és HCV-re. 
Mivel egyetlen teszt sem ad teljes biztonságot arra 
vonatkozóan, hogy az emberi eredetű termékek nem 
visznek át fertőző ágenseket, ezért szükséges, hogy a 
kit reagenseit fokozott óvatossággal és figyelemmel 
kezeljük a használat és a kiöntés során. A használat és 
a kiöntés során az összes reagenst potenciálisan 
környezetszennyezőként kell kezelni. A reagenseket ne 
nyeljük le. 
 
 
 
 
 
 

 
Az AVITEX ASO reagensek nem tartalmaznak 
veszélyes alkotóelemeket a UK Chemicals (Hazardous 
Information and Packaging for Supply) előírásai szerint. 
Ennek ellenére, a használat és a kiöntés során az 
összes reagenst potenciálisan környezetszennyező 
anyagként kell kezelni. A végső megsemmisítést a 
helyileg érvényes törvények szerint kell elvégezni. 
 
Az AVITEX ASO 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. 
 

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 
 
Mintaként vénás vért használjunk, melyet az alvadék 
képződéséig, majd összehúzódásáig állni hagyunk. 
Centrifugáljuk, majd a mintát a tiszta szérumból 
vegyük. Friss szérum-minta szükséges. 
 
Ne használjunk hemolizált, szennyezett vagy lipémiás 
szérumot a vizsgálathoz, mert ez károsan befolyásolja 
az eredményeket. 
 
A szérum 2

o
C – 8

o
C-on max. 48 óra hosszat tárolható a 

vizsgálat előtt. Ha hosszabb tárolás szükséges, a 
mintát  –20 

o
C-on max. 6 hétig tárolhatjuk. A 

felolvasztott mintákat keverjük fel a vizsgálat előtt. 
 
Ismétel lefagyasztás – felolvasztás elkerülendő, mivel 
ez fals eredményekhez vezet. 
 
KVALITATÍV TESZT ESETÉN NE HIGÍTSUK A 
MINTÁKAT A VIZSGÁLAT ELŐTT. 
 

A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE 
 
Használat előtt az összes reagenst 
szobahőmérsékletűre (20

o
C

 
– 25

o
C) kell felmelegíteni, 

és óvatosan keverni a latex alapos szuszpendálása 
céljából. Vigyázzunk, hogy ne habosodjanak fel a 
reagensek. 
 
A teszt-kártyákat használat előtt alaposan tisztítsuk 
meg, mivel a detergensnyomok vagy az előző minta 
nyomai befolyásolhatják az eredményeket. 
A javasolt tisztítási eljárás: 
1. A használt kártyákat merítsük azonnal 

fertőtlenítő oldatba. Kövessük a 
fertőtlenítőszer gyártójának utasításait. 

2. A reakció-köröket fizikailag is le kell dörzsölni 
valamilyen karcmentes anyaggal, hogy 
biztosítsuk az esetleg tapadó részecskék teljes 
eltávolítását. 

3. Öblítsük a kártyákat alaposan tiszta vízzel. 
4. Hagyjuk a reakciókártyákat megszáradni. 
5. Fújjuk be a kártyákat 70 %-os alkohollal. 
6. Használat előtt hagyjuk az alkoholt elpárologni. 
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A HASZNÁLHATÓSÁG KORLÁTAI 
 
Ebben a tesztben mintaként csak szérumot használhatunk. 
 
Nincsen a termékre vonatkozó újrahasznosítási protokol. 
 
A diagnózis nem állítható fel kizárólag egy klinikai vizsgálat eredményeire alapozva. 
A teszt értékelésénél nagyon tanácsos az összes klinikai adatot figyelembe venni. 
 
Pozitív reakció jelenhet meg azon betegek esetében, akik olyan betegségekben 
szenvednek, mint pl. rheumatoid arthritis, tonsillitis vagy egyéb fertőzések, melyek 
esetén magas ASO szint található. 
 

A VIZSGÁLAT MENETE 
 
Kvalitatív módszer 
1. Hagyja a reagenseket és a szérumokat szobahőmérsékletűre felmelegedni. 

2. Cseppentsen a kártya teszt-körébe egy csepp (50 l) mintát. 
3. Rázza fel a latex reagenst, majd a mellékelt cseppentővel cseppentsen egy 

csepp szuszpenziót a teszt-körbe. 
4. Keverje meg a cseppeket az eldobható keverővel, és terítse szét a keveréket 

úgy, hogy az a teszt-kört teljesen lefedje. 
5. Rázza és forgassa óvatosan és egyenletesen a tesz-kártyát 2 percig, közben 

ellenőrizze, hogy keletkezik-e agglutináció. 
 
Szemi-kvantitatív módszer 
1. Izotóniás sóoldatot használva készítsen higítási sort a szérumból (1/2, 1/4, 

1/8, 1/16, 1/32, 1/64 és így tovább). 

2. Cseppentsen 1 cseppet (50 l) a kártya egy-egy tesz-körébe minden 
higításból. 

3. Rázza fel a latex reagenst, majd a mellékelt cseppentővel cseppentsen egy 
csepp szuszpenziót a teszt-körbe. 

4. Keverje meg a cseppeket az eldobható keverővel, és terítse szét a 
keveréket úgy, hogy az a teszt-kört teljesen lefedje. 

5. Rázza és forgassa óvatosan és egyenletesen a tesz-kártyát 2 percig, 
közben ellenőrizze, hogy keletkezik-e agglutináció. 

 
EREDMÉNYEK ÉS ÉRTÉKELÉS 

 
Vizsgálja meg a kártyát erős fényforrás alatt 2 perc letelte után. 
 
A kit kontrolljainak vagy ismert titerű mintáknak a használata szükséges minden 
vizsgálatsorozat elvégzésekor. 
A kit negatív kontrolljának negatív eredményt kell adnia 2 perc elteltével. A kit pozitív 
kontrolljának pozitív eredményt kell mutatnia 1/4 +/- egy dupla higítás titernél 2 perc 
elteltével. 
Ha a kontrollok vagy a felhasználó saját mintái nem a várt eredményt adják, a 
teszteredményeket érvénytelennek kell tekinteni. Alacsony vagy gyanús pozitív 
eredmény esetén a vizsgálatot meg kell ismételni. 
 
Kvalitatív módszer 
Pozitív eredményt jelez a latex nyilvánvaló agglutinációs mintázata, tiszta oldatban. 
Negatív eredményt jelez, ha nincsen változás a kártyán a latex szuszpenzióban. 
 
Pozitív eredményt kapunk, ha az ASO koncentrációja a szérumban 200IU/ml vagy 
annál több, negatív eredményt kapunk az ASO 200IU/ml koncentrációja alatt. 
 
 
Szemi-kvantitatív módszer 
A szérum ASO koncentrációja úgy kalkulálható, hogy a higítási faktort (pl. 2, 4, 8 
vagy 16) megszorozzuk a meghatározás limitjével, azaz 200-zal, így megkapjuk a 
koncentrációt IU/ml-ben. Tehát ha az agglutináció az 1/4 higításban jelenik meg, 
akkor a szérum ASO koncentrációja körülbelül 4x200=800 IU/ml. 
1026 IU/ml titerek voltak kimutathatók az AVITEX ASO-val prozone (Hook) effektus 
nélkül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

o
C 

– 25
o
C) felmelegedni. 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 AVITEX ASO reprodukálhatósága 100% (+/- egy dupla higítás). 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
Érzékenység 48/49 = 97.96% 
Specifitás 115/118 = 97.46% 
 

IRODALOM 
 
1. Todd E. W., (1934), J Path and Bact., 39, 299-320. 
2. Klein, G.C., (1980), Manual of Clin.Immunol., 7

th
 Ed., 431. 

3. Spaun J., Bentzon M.W., Larsen S.O., et.al., (1961), Bull. WHO, 24, 271-
279. 

4. Klein, G.C., et al., (1971),Appl. Microbiol., 21, 999. 
 
 
8009A Issue 3 Revised April 2003. 

 Omega Diagnostics Ltd 2003. Hungarian. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Avitex ASO Összes 

 + -  

ASO + 48 1 49 

ASO - 2 67 69 

 50 68 118 

 


