
AVIPATH STREP Ref OD014/L 
Δμέηαζε ζπγθόιιεζεο κε Latex αληηδξαζηήξην γηα 
ηελ νκαδνπνίεζε ηωλ ηξεπηνθνθθηθώλ θαιιηεξγεηώλ.   
Αλαγλωξίδεη ηηο Οκάδεο A, B, C, D, F θαη G 
Γηαηεξήζηε ζηνπο 2

o
C κε 8

o
C.  ΜΗΝ ΦΤΥΔΣΔ 

Μόλν γηα in-vitro δηαγλωζηηθή ρξήζε. 
 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
Η ζπκβαηηθή Lancefield νκαδνπνίεζε ησλ 
απνκνλσκέλσλ ζηξεπηνθνθθηθώλ είλαη επίπνλε 
θαη ρξνλνβόξνο.  Η ηερλνινγία ζπγθόιιεζεο κε 
Latex ζε ζπλδπαζκό κε κία ηαρεία κέζνδν 
επαξθνύο εθρύιηζεο επηηξέπεη ηελ νινθιήξσζε 
ηεο νκαδνπνίεζεο απεπζείαο από ην κέζν 
ζηεξεάο θάζεο θαζώο επίζεο θαη από ηελ πγξή 
θαιιηέξγεηα. Σν AVIPATH STREP ηεο OMEGA 
παξέρεη θαη ηα δύν απηά πιενλεθηήκαηα γηα όιεο 
ηηο νκάδεο ησλ ζηξεπηόθνθθσλ πνπ ζπλαληώληαη 
ζπρλά ζηηο αλζξώπηλεο κνιύλζεηο. 
 

ΔΠΙΓΙΧΚΟΜΔΝΗ ΥΡΗΗ  
 
Σν πξντόλ απηό πξνηείλεηαη γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί 
σο κία in-vitro δηαγλωζηηθή βνήζεηα γηα ηελ 
αλαγλώξηζε ηωλ εξγαζηεξηαθώλ 
απνκνλωκέλωλ νκάδωλ θαηά Lancefield’s ησλ 
A, B, C, D, F θαη G ηξεπηόθνθθσλ. 
Μόλν γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε. 
 

ΑΡΥΗ ΣΟΤ TEST 
 
Οη ηξεπηόθνθθνη θαηέρνπλ εηδηθά 
πνιπζαθραξηδηθά θπηηαξηθά ηνηρώκαηα αληηγόλσλ 
πνπ επηηξέπνπλ ζηα βαθηήξηα λα ραξαθηεξηζηνύλ 
ζε νκάδεο.  Σν αληηγόλν εθρπιίδεηαη ζε δηάιπκα 
από ηελ δξάζε ελόο ελδύκνπ.  Σν αληηγόλν πνπ 
έρεη γίλεη δηάιπκα πξνζηίζεηαη ηόηε ζε έλα 
ελαηώξεκα ησλ  latex ζπζηαηηθώλ πνπ είλαη 
επηζηξσκέλα κε εηδηθά θαζαξά rabbit αληηζώκαηα 
ζηελ νκάδα ησλ αληηγόλσλ.  Αλ κία νκάδα 
αληηγόλσλ είλαη παξνύζα, απηή ε νκάδα ηνπ latex 
ζα ζπγθνιιεζεί.  Αλ θακία νκάδα αληηγόλσλ δελ 
είλαη παξνύζα, ην latex ζα παξακείλεη ζε νκαιή 
ελαηώξεζε. 
 

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ  
 

                                                                 Ref 

                                                                  OD014/L 
 
 
 
 

 
Latex A  

Δλαηώξεζε ησλ ζπζηαηηθώλ latex επηζηξσκέλα κε 
αληίζσκα ζηελ Οκάδα A  ησλ αληηγόλσλ ησλ 
ζηξεπηόθνθθσλ 0.2%.  Αληνρή Δξγαζίαο. 

Latex B  

Δλαηώξεζε ησλ ζπζηαηηθώλ latex επηζηξσκέλα 
κε αληίζσκα ζηελ Οκάδα B  ησλ αληηγόλσλ ησλ 
ζηξεπηόθνθθσλ 0.2%.  Αληνρή Δξγαζίαο 

Latex C  

Δλαηώξεζε ησλ ζπζηαηηθώλ latex επηζηξσκέλα κε 
αληίζσκα ζηελ Οκάδα C  ησλ αληηγόλσλ ησλ 
ζηξεπηόθνθθσλ 0.2%. Αληνρή Δξγαζίαο 

Latex D  

Δλαηώξεζε ησλ ζπζηαηηθώλ latex επηζηξσκέλα κε 
αληίζσκα ζηελ Οκάδα D ησλ αληηγόλσλ ησλ 
ζηξεπηόθνθθσλ  0.2%.  Αληνρή Δξγαζίαο  

Latex F  

Δλαηώξεζε ησλ ζπζηαηηθώλ latex επηζηξσκέλα κε 
αληίζσκα ζηελ Οκάδα F ησλ αληηγόλσλ ησλ 
ζηξεπηόθνθθσλ 0.2%.  ΔξγαζίαοΑληνρή  

Latex G  

Δλαηώξεζε ησλ ζπζηαηηθώλ latex επηζηξσκέλα κε 
αληίζσκα ζηελ Οκάδα G ησλ αληηγόλσλ ησλ 
ζηξεπηόθνθθσλ 0.2%. Αληνρή Δξγαζίαο  

Control + 0.5ml   

Θεηηθό Control. Καζαξό δηάιπκα ηεο κέηξηαο 
θαιιηέξγεηαο πνπ πεξηέρεη εμαγόκελα θαη 
αδξαλννπνηεκέλα αληηγόλα ζηξεπηόθνθθνπ ησλ 
Οκάδσλ A , B, C, D, F, & G.  Αληνρή Δξγαζίαο  
 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

ENZ Ext 20ml  

Δλδπκν Δθρύιηζεο. Γηάιπκα ησλ ελδπκαηηθώλ 
αληηδξαζηεξίσλ ( πεξίπνπ 0.05%) . Αληνρή 
Δξγαζίαο  

 

ΑΝΑΓΔΤΣΗΡΔ                               300  
ΠΛΑΣΙΚΔ ΓΙΑΦΑΝΔΙΔ                50 
ΦΤΛΛΟ ΟΓΗΓΙΧΝ                              1 
 
ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΟ ΤΛΙΚΟ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΑΡΔΥΔΣΑΙ 

 

Λεθάλε λεξνύ (37C).          
Απνιπκαληηθό δνρείν. 

Μηθξνπηπέηηεο ρσξεηηθόηεηαο 50, 100 θαη 400l    
Γηαγλσζηηθνί ζσιήλεο  
 

ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ 
 
Σα AVIPATH STREP Latex αληηδξαζηήξηα δελ 
πεξηέρνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο όπσο έρνπλ 
θαζνξηζηεί από ηνπο ηζρύνληεο Υεκηθνύο ηνπ Η.Β.  
(Κξίζηκεο Πιεξνθνξίεο θαη πζθεπαζία γηα 
Πξνκήζεηα) θαλνληζκνύο. Όια ηα αληηδξαζηήξηα 
ζα πξέπεη, σζηόζν, λα αληηκεησπίδνληαη σο 
πηζαλνί θίλδπλνη ζε ρξήζε θαη γηα δηάζεζε.  Η 
ηειηθή δηάζεζε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθώλεηαη πξνο 
ηελ ηνπηθή λνκνζεζία. Μελ θαηαπίλεηε. 
 
Σα αληηδξαζηήξηα AVIPATH STREP πεξηέρνπλ 
0.095% Αδίδην ηνπ Ναηξίνπ σο ζπληεξεηηθό πνπ 
κπνξεί λα είλαη ηνμηθό ζε πεξίπησζε θαηάπσζεο. 
Σν Αδίδην ηνπ Ναηξίνπ κπνξεί λα αληηδξάζεη κε 
κόιπβδν θαη ράιθηλα πδξαπιηθά θαη λα 
δεκηνπξγήζεη άθξσο εθξεθηηθά άιαηα.  Καηά ηελ 
δηάζεζε, απνκαθξύλεηε κε ηεξάζηηεο πνζόηεηεο 
λεξνύ. Μελ θαηαπίλεηε 
 
Υεηξηζηείηε όια ηα ελαησξήκαηα, εθρπιίζκαηα 
αληηγόλσλ θαη ρξεζηκνπνηεκέλεο δηαγλσζηηθέο 
θάξηεο σο πηζαλέο εζηίεο κόιπλζεο.   Η κέζνδνο 
έθθξηζεο ελδύκσλ κπνξεί λα κελ ζθνηώζεη όια ηα 
παξόληα βαθηήξηα. Απνκαθξύλεηε ηα κνιπζκέλα 
αληηθείκελα πξνζεθηηθά. 
 

ΤΝΣΗΡΗΗ 
 
Σα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα ζπληεξνύληαη ζε 
ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 2

o
C κε 8

o
C.  

 
Σν kit ζα απνδόζεη ζηα πιαίζηα ησλ 
πξνδηαγξαθώλ κέρξη ηελ δεισκέλε εκεξνκελία 
ιήμεο όπσο θαζνξίδεηαη από ηελ εκεξνκελία ηνπ 
πξντόληνο παξαγσγήο θαη δειώλεηαη επάλσ ζην 
kit θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ.  Η εκεξνκελία ιήμεο είλαη 
ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα ζην κπνπθάιη θαη 
ζηελ εηηθέηηα ηνπ kit. 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ηα αληηδξαζηήξηα κεηά ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο. 
 
Η έθζεζε ησλ αληηδξαζηεξίσλ ζε ππεξβνιηθέο 
ζεξκνθξαζίεο ζα πξέπεη λα απνθεύγεηαη.  Μελ 
εθηίζεηε ζε άκεζν ειηαθό θσο. 
 
ΜΗΝ ΦΤΥΔΣΔ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟ ΣΑ 
ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΑ γηαηί απηό ζα απνθέξεη κε 
αλαζηξέςηκε δεκηά. 
 

ΤΛΛΟΓΗ ΤΣΑΣΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ 
 
Η απνκόλσζε θαη ππνθαιιηέξγεηα ηνπ νξγαληζκνύ 
κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε ζπκβαηηθώλ κέζσλ.  
Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ βαθηήξηα από 
βαζηθέο πιάθεο θαιιηέξγεηαο ή από θαζαξέο 
ππνθαιιηέξγεηεο κέζσλ ζηεξεά ή πγξά.  Οη βαζηθέο 
θαιιηέξγεηεο ζε πγξά κέζα δελ ζα πξέπεη λα 
εμεηάδνληαη.  Αλ ν όγθνο ησλ ησλ πηζαλώλ 
ζηξεπηόθνθθσλ έρεη ρακειή ππθλόηεηα ζηελ 
πιαθα ή ππεξαπμεκέλνο από άιια βαθηήξηα, ζα 
πξέπεη λα ππνθαιιηεξγεζεί γηα ηελ απόθηεζε 
θαζαξήο νκάδαο πξηλ ηελ εμέηαζε. 
 



 
OMEGA  DIAGNOSTICS  LTD. 

Omega House, Hillfoots Business Village 
Alva FK12 5DQ, Scotland, United Kingdom 

odl@omegadiagnostics.co.uk 
www.omegadiagnostics.com 

AN ISO 9001 AND ISO 13485 CERTIFIED COMPANY 
 

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΙΧΝ 
 

Όια ηα αληηδξαζηήξηα ζα πξέπεη λα βξεζνύλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ (20
o
C 

κε 25
o
C) θαη αλακεηρζνύλ απαιά πξηλ ηε ρξήζε.  Μελ επηθέξεηε αθξό. 

 
ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΥΡΗΗ 

 
Πξέπεη λα δίδεηαη πξνζνρή όηαλ εμεηάδνληαη νξγαληζκνί απεπζείαο από 
επηιεθηηθά κέζα. Τςειέο ζπγθεληξώζεηο άιαηνο είλαη γλσζηέο γηα ηελ 
απνζηαζεξνπνίεζε ησλ δηαιπκάησλ latex παξάγνληαο πνηθίια απνηειέζκαηα. 
 
Όηαλ γίλεηαη εξκελεία ηνπ test ζπληζηάηαη λα ιακβάλνληαη ππόςε όια ηα θιηληθά 
δεδνκέλα. 
 
Γελ ππάξρεη θαλέλα reuse πξσηόθνιιν γηα απηό ην πξντόλ. 

 
ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΡΓΑΙΑ 

 
Για απομόνωση από Agar plates 

1. (a) Πηπεηηάξεηε 400L ηνπ Δλδύκνπ Δθρύιηζεο κέζα ζε θαζαξό 
δηαγλσζηηθό ζσιήλα. 
(b) Γηαιέμηε 2-3 απνηθίεο από ηηο κέηξηεο ρξεζηκνπνηώληαο έλα          
απνζηεηξσκέλν βξόρν.  

             Γαιαθηνπνηήζηε ηηο απνηθίεο ζην Δλδπκν Δθρύιηζεο. 
 
Για απομόνωση από Υγρή Καλλιέργεια  

1.   Πηπεηηάξεηε 100L απνβξαδίο κηαο θαιιηέξγεηαο (θαζαξήο) ζε έλα 

ζσιήλα πνπ λα πεξηέρεη  400L ελδύκνπ εθρύιηζεο.  
2. Δπσάζηε ηα ελαησξήκαηα βαθηεξίσλ/ελδύκσλ ζε κία ιεθάλε λεξνύ 

ζηνπο 37
 o
C γηα 10 ιεπηά αλαθηλώληαο κεηά από 5 ιαπηά. 

3. Πξνζζέζηε 50L ηνπ ελαησξήκαηνο ζε θάζε έλα από ηα θπθιάθηα ζηελ 
θάξηα ηνπ test . 

4. Αλαθηλήζηε θάζε latex αληηδξαζηήξην γηα ηελ απνβνιή ησλ ζπζηαηηθώλ 
θαη θαη έπεηηα πξνζζέζηε κία ζηαγόλα από ην θάζε έλα ζην αλάινγν 
θπθιάθη ζηελ θάξηα ηνπ test. 

5. Αλακείμηε θαη απιώζηε ην πγξό από όιε ηελ πεξηνρή ηνπ θάζε θύθινπ, 
ρξεζηκνπνηώληαο έλα θαζαξό stick αλάκεημεο θάζε θνξά. 

6. Πεξηζηξέςηε θαη θνπλήζηε ηελ θάξηα απαιά γηα 1 ιεπηό.  Μία από ηηο 
νκάδεο ζα πξέπη λα εκθαλίδεη ηζρπξή ζπγθόιιεζε κέρξη ηώξα.  Οη 
ππόινηπεο  5 δελ ζα πξέπεη λα δείρλνπλ θακία ζπγθόιιεζε.  εκεηώζηε 
ην απνηέιεζκα θαη απνκαθξύλεηε ηελ θάξηα ηνπ test κε αζθάιεηα. 
 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ 
Η ηζρπξή ζπγθόιιεζε ηνπ ελόο latex αληηδξαζηεξίνπ θαη θακία ζπγθόιιεζε γηα 
ηα ππόινηπα 5 αληηδξαζηήξηα είλαη κία ζεηηθή αλαγλώξηζε ηεο νκάδαο.  Αλ 
παξαηεξεζεί θάπνηα άιιε κνξθή, είλαη απαξαίηεηεο πεξαηηέξσ εμεηάζεηο.  
Αλαθεξζείηε ζην δηάγξακα γηα λα αθνινπζήζεη έλα θαηάιιειν ζρέδην.  
Σν ζεηηθό control ζα πξέπεη λα παξάγεη έλα ζεηηθό απνηέιεζκα κε θάζε Οκάδα 
Latex κέζα ζε έλα ιεπηό. 
Έλα αξλεηηθό απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη ςεπδέο ππνθαζηζηώληαο 
uninnoculated ηελ εθρύιηζε ηνπ ελδύκνπ γηα ηελ innoculated  εθρύιηζε ελδύκνπ 
ζηελ δηαδηθαζία ηεο εμέηαζεο. 
Έλα αξλεηηθό απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα παξάγεηαη κέζα ζε έλα ιεπηό. 
Αλ ηα controls ή ηα δείγκαηα ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηώλ δελ δίλνπλ ηα αλακελόκελα 
απνηειέζκαηα, ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ζα πξέπεη λα ζεσξεζνύλ 
αλαμηόπηζηα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ΥΔΓΙΟ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΣΔΠΣΟΚΟΚΚΧΝ 
 
Απνκόλσζε ησλ ππνζεηηθώλ εηδώλ  “ηξεπηόθνθθνπ”. 
Αλ παξνπζηαζηεί Αιθα αηκόιπζε, απνθιείζηε ηνλ πλεπκνληθό ηξεπηόθνθθν (1) 
Αλ παξνπζηαζηεί Βήηα αηκόιπζε, απνθιείζηε ηνλ ηαθπιόθνθθν θαη ηε Ληζηέξηα 
(2) 
εκεηώζηε ηελ κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ (2,3) 
Οινθιεξώζηε ηελ νκαδνπνίεζε AVIPATH STREP  
 Θεηηθό κόλν ζε κία νκάδα 
     Θεηηθό ζηελ νκάδα D 
               Διέγμηε bile-aesculin/6.5% NaCI broth 
            Bile aesculin ζεηηθό 
                 NaCI broth ζεηηθό   = Οκάδα D, enterococcus

3
 

                 NaCI broth αξλεηηθό = Οκάδα D,  not enterococcus  
            Bile aesculin αξλεηηθό, κε B Αηκνιπηηθό 
         NaCI broth αξλεηηθό = Viridans streptococci 
     Όρη ζεηηθά ζηελ νκάδα D 
       Θεηηθά ζηελ Οκάδα B = Οκάδα B 
       Όρη ζεηηθά ζηελ Οκάδα B 
             Βήηα Αηκνιπηηθά  = Αλαγλωξηζκέλε Οκάδα 
              Με Βήηα Αηκνιπηηθά = Απαηηείηαη βηνρεκηθή αλαγλώξηζε 
 Θεηηθά ζε πεξηζζόηεξεο από κία νκάδεο 
       Τπνθαιιηεξγήζηε γηα θαζαξόηεηα θαη επαλεμεηάζηε 
             Απαηηείη;η βηνρεκηθή αλαγλώξηζε 
            Οξηζκέλνη strains κπνξεί λα έρνπλ αληηγόλα ηεο Οκάδαο D θαη ηεο 
Οκάδαο G   

 Αξλεηηθό 
    Δπαλεμεηάζηε ρξεζηκνπνηώληαο βαξύηεξε inoculum  
    Αλ παξακέλεη αξλεηηθό 
         Βήηα αηκνιπηηθό = Γελ νκαδνπνηείηαη (¨όρη νη νκάδεο A-D,   Γηα G) 
         Με Βήηα αηκνιπηηθό 
           Διέγμηε bile-aesculin/6.5% NaCI broth 
                 Bile aesculin ζεηηθό 
                     NaCI broth ζεηηθό = Group D, enterococcus

3
 

                     NaCI  broth αξλεηηθό = Group D, Not enterococcus 
                  Bile aesculin αξλεηηθό 
                    NaCI broth αξλεηηθό = Viridans streptococci 

 
εκεηώζεηο γηα ην ζρέδην αλαγλώξηζεο ησλ ηξεπηόθνθθσλ. 
1.  Ο πλεπκνληθόο ηξεπηόθνθθνο είλαη αηκνιπηηθόο, επαίζζεηνο ζηελ optochin 

θαη bile δηαιπηόο.  ε θπζηνινγηθό άγαξ αίκαηνο παξάγεη ηππηθνύ ηύπνπ 
“draughtsman” απνηθίεο. 

2. Οη ηαθπιόθνθθνη θαη ε Ληζηέξηα monocytogenes είλαη αηκνιπηηθνί θαη ζεηηθνί 
θαηαιάζεο.  Η κνξθνινγία ησλ θπηηάξσλ ηνπο επίζεο ηνπο μερσξίδεη από 
ηνπο ζηξεπηόθνθθνπο. 

3. Οη Δληεξόθθνθνη βιέπνληαη ηππηθά σο δηπιόθνθθνη ή κηθξέο αιπζίδεο ησλ 
νξγαληζκώλ.  Οη Αεξόθνθθνη παξαηεξνύληαη σο κνλά θύηηαξα ή ζε 
ηεηξάδεο, είλαη κε-αηκνιπηηθά, απμάλνληαη ζηα 6.5% NaCI broth θαη έρνπλ 
πνηθίιεο bile-aesculin αληηδξάζεηο. 

 
 

ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΧΝ 
 
Υξεζηκνπνηείζηε έλα tip κηαο ρξήζεο γηα θάζε δείγκα γηα λα απνθύγεηε ηελ 
επηκόιπλζε. 
 
Αληηθαηαζηήζηε ηα θαπάθηα ζε όια ηα αληηδξαζηήξηα ακέζσο κεηά ηε ρξήζε. 
 
Πξηλ ηελ εθθίλεζε ηεο εξγαζίαο θέξηε όια ηα αληηδξαζηήξηα ζε ζεξκνθξαζία 
δσκαηίνπ (20

o
C κε 25

o
C).  Αλαδεύζηε απαιά όια ηα αληηδξαζηήξηα από απαιή 

αληηζηξνθή ή ζηξνβίιηζκα. 
 
Γηα ρξήζε από εξγαδόκελνπο κε ηνπιάρηζηνλ βαζηθή εξγαζηεξηαθή εθπαίδεπζε. 
 
Μελ ρξεζηκνπνηείηε ραιαζκέλα ή κνιπζκέλα ζπζηαηηθά ηνπ kit. 
 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΔΚΣΙΜΗΗ 
 
Η αλαπαξαγσγηκόηεηα ηνπ AVIPATH STREP είλαη 100% (+/- έλα δηπιό 
δηάιπκα). 
ε κία εθηίκεζε ελάληηα ζε δύν κεγάινπο αληαγσληζηέο ε Δμεηδίθεπζε ηνπ 
AVIPATH STREP βξέζεθε λα είλαη 100% θαη ε Δπαηζζεζία ηνπ AVIPATH 
STREP ήηαλ 100%.  
Βαζκνλνκεκέλα ελάληηα ζε κεγάινπο αληαγσληζηέο θαη ζε house standards. 
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