
AVIPATH STREP Ref OD014/L 
Test de Latex Aglutinare  pentru determinarea grupului  
culturilor de Streptococc. Identifică grupurile A, B, C, D, F şi G 
Depozitaţi la 2

o
C - 8

o
C.  NU CONGELAŢI 

Doar pentru diagnostic in-vitro. 
 
 

INTRODUCERE 
 
Stabilirea în mod convenţional a grupului prin 
modalitatea Lancefield pentru culturile de 
streptococci, este minuţioasă şi necesită mult timp. 
Tehnologia de latex aglutinare combinată cu o 
metodă de extracţie rapidă eficientă, permite ca 
stabilirea grupului să se facă direct de pe mediul 
de fază solidă ca şi de pe o cultură lichidă. 
AVIPATH STREP produs de OMEGA oferă aceste 
avantaje pentru toate grupurile de streptococci 
care sunt implicaţi de obicei în infecţiile umane. 
 

UTILIZARE 

 
Acest produs trebuie folosit ca adjuvant diagnostic 
in-vitro pentru identificarea culturilor de laborator 
cu streptococci de grup Lancefield A, B, C, D, F şi 
G.   
A fi folosit doar de  personalul medical. 
 

PRINCIPIUL TESTULUI 
 
Streptococcii au antigeni polizaharidici specifici ai 
celuleor parietale care permit clasificarea în 
grupuri. Antigenul este extras în soluţie prin 
acţiunea unei enzime. Se adaugă apoi antigen 
solubilizat într-o suspensie de particule de latex 
învelite cu anticorpi de iepure anti-grup special 
purificaţi. Dacă este prezent un antigen de grup, 
va aglutina acel grup de latex. Dacă nu este 
prezent, latexul rămîne în suspensie uniformă. 
 

CONŢINUT  
 

 Sunt livraţi suficienţi reactivi pentru a identifica 50 
de culturi. 

 
 
 

Latex A  

Suspensie de particule latex „învelite” cu anticorpi 
contra antigenelor de   streptococc de Grup A, 0,2%. 
Gata de lucru. 

Latex B  

Suspensie de particule latex „învelite” cu anticorpi 
contra antigenelor de   streptococc de Grup B, 0,2%. 
Gata de lucru. 

Latex C  

Suspensie de particule latex „învelite” cu anticorpi 
contra antigenelor de   streptococc de Grup C, 0,2%. 
Gata de lucru. 

Latex D  

Suspensie de particule latex „învelite” cu anticorpi 
contra antigenelor de   streptococc de Grup D, 0,2%. 
Gata de lucru. 

Latex F  

Suspensie de particule latex „învelite” cu anticorpi 
contra antigenelor de   streptococc de Grup F, 0,2%. 
Gata de lucru. 

Latex G  

Suspension of latex particles coated with anti- 
Suspensie de particule latex „învelite” cu anticorpi 
contra antigenelor de   streptococc de Grup G, 0,2%. 
Gata de lucru. 

Control +                          0.5 ml 

Control Pozitiv. Soluţie limpede de mediu de cultură, 
Conţinînd antigene streptococcice extrase şi inactivate  
de Grup A , B, C, D, F, şi G . Gata de lucru. 

ENZ Ext                           20 ml 

Extract Enzimatic. Soluţie de reactiv enzimatic 
(aproximativ 0.05%). Gata de lucru. 
 

BAGHETE DE AMESTEC                            300          
CARD DE PLASTIC                     50           
BROŞURĂ INSTRUCŢIUNI                       1                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIALE NECESARE DAR CARE NU SUNT 
PREZENTE ÎN KIT 

Baie de apă (37C).          
Recipient dezinfectant. 

Micropipete pentru 50, 100, şi 400l   .     
Eprubete 
 

PRECAUŢIUNI 
 
Reactivii AVIPATH STREP nu conţin substanţe 
periculoase aşa cum sunt definite de legislaţia 
Chimică a Marii Britanii (Informaţii şi Ambalare 
substanţe periculoase pentru Furnizare). Toţi 
reactivii trebuie totuşi trataţi ca substanţe cu 
potenţial risc biologic atît cînd sunt folosite cît şi 
cînd sunt deşeuri. Rezolvarea finală a deşeurilor 
trebuie făcută în conformitate cu legislaţia locală. 
 
Reactivii AVIPATH STREP conţin Azidă Sodică 
0,095% ca şi conservant care este toxică în cazul 
în care este înghiţită. Azida Sodică poate reacţiona 
cu plumbul şi cuprul din instalaţiile de canalizare 
formînd cu acestea săruri explozive. La aruncare 
spălaţi cu cantităţi mari de apă. Nu ingeraţi. 
 
Manipulaţi toate suspensiile de organisme, 
extractele de antigeni şi cardurile de testare 
folosite ca fiind potenţial infecţioase. Este posibil 
ca metoda de extracţie enzimatică să nu distrugă 
toate bacteriile prezente. Eliminaţi deşeurile 
contaminate în condiţii de siguranţă. 
 

DEPOZITARE 
 
Reactivii trebuie depozitaţi la temperaturi de 2ºC - 
8ºC. 
Performanţa kit-ului va fi cea specificată pînă la 
data expirării menţionată aşa cum este 
determinată de la data producerii şi după cum este 
menţionat pe kit şi componentele acestuia. Data 
expirării este ultima zi  a lunii menţionate pe 
eticheta recipientului şi pe ambalajul kit-ului. Nu 
folosiţi reactivii după data expirării. 
Evitaţi expunerea reactivilor la temperatură 
excesivă. Nu expuneţi reactivii la lumina directă a 
soarelui. 
NU CONGELAŢI NICI UN REACTIV, deoarece 
aceasta va fi iremediabil alterat. 
 

RECOLTAREA ŞI PREGĂTIREA PROBEI 
 
Izolarea şi subcultura organismului se poate face 
folosind metodele convenţionale. Pot fi folosite 
bacteriile de pe plăci de cultură primare sau din 
subculturi pure de pe medii solide sau lichide. 
Culturile primare din mediile lichide nu pot fi 
testate. În cazul în care cultura prezumtivă de 
streptococc are densitate mică sau este 
amestecată cu o altă bacterie, trebuie repicată 
pentru a obţine un izolat pur înainte de testare. 
 

PREGĂTIREA REACTIVILOR 
 
Toţi reactivii trebuie aduşi la temperatura camerei 
(20°-25°C) şi amestecaţi uşor înainte de utilizare. 
Evitaţi formarea spumei. 
 

LIMITELE UTILIZĂRII 
 
Trebuie avut grijă atunci cînd testaţi organisme 
direct de pe medii selective. Concentraţiile mari de 
sare destabilizează soluţiile latex şi produc 
rezultate variabile. 
Atunci cînd interpretaţi testul vă sfătuim să luaţi în 
considereare toate datele clinice.  
Pentru acest produs nu există protocol de re-
utilizare. 
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PROCEDURA DE TESTARE 

 
Pentru izolatele pe plăci cu agar 

1. (a) Pipetaţi 400µL de enzimă de extracţie într-o eprubetă curată.  
           (b) Luaţi 2-3 colonii de pe mediu folosind o ansă sterilă.  
               Emulsificaţi coloniile în enzima de extracţie. 

Pentru Izolatele din Culturi Lichide 

1. Pipetaţi 100l de cultură pură într-o eprubetă ce conţie 400L de 
enzimă de extracţie.  

2. Incubaţi suspensia de bacterie/enzimă într-o baie de apă la 37°C timp 
de 10 minute şi amestecînd după 5 minute. 

3. Pipetaţi 50l de extract pe fiecare din cercurile de pe cardul de testare. 
4. Amestecaţi fiecare din reactivii latex pentru a re-suspenda particulele şi 

apoi adăugaţi o picătură din fiecare cercului corespunzător de pe cardul 
de testare. 

5. Amestecaţi şi întindeţi lichidul pe întreaga suprafaţă a fiecărui cerc 
folosind de fiecare dată.o baghetă de amestec curată.  

6. Rotiţi şi amestecaţi cardul timp de 1 minut. Una din grupe trebuie să 
prezinte aglutinare accentuată pînă în acest moment. Celelalte 5 cercuri 
nu trebuie să arate semne de aglutinare. Notaţi rezultatul şi aruncaţi 
cardul în siguranţă.  

 
REZULTATE ŞI INTERPRETARE 

 
Aglutinarea accentuată pentru unul din reactivii latex şi lipsa aglutinării pentru 
ceilalţi 5 reactivi reprezintă identificarea pozitivă a grupului. Dacă orice altă 
combinaţie apare, sunt necesare teste suplimentare. Vezi diagrama de mai jos. 
 
Controlul pozitiv trebuie să producă un rezultat pozitiv pentru fiecare Grup Latex 
în decurs de un minut. 
Un rezultat negativ poate fi simulat prin substituirea enzimei de extracţie 
neinoculate cu o enzimă de extracţie inoculată în procedura de testare. 
Un rezultat negativ trebuie să apară în decurs de un minut. 
În cazul în care controalele sau chiar probele cunoscute nu dau rezultatele 
scontate, acestea trebuiesc considerate a fi invalide. 
Note cu privire la schema de identificare a Streptococcilor: 

1. Streptococcus pneumoniae este hemolitic, sensibil la optochină şi solubil 
în bilă. Pe agar-sînge normal produce colonii tipice. 

2. Stafilococcii şi Listeria monocytogenes sunt hemolitice şi pozitive pentru 
catalază. Morfologia lor celulară le deosebeşte deasemenea de 
streptococci. 

3. Enterococcii sunt de obicei întîlniţi ca diplococci sau lanţuri scurte de 
organisme. Aerococci se întîlnesc ca celule separate sau în tetrade, sunt 
non-hemolitice, cresc în mediu 6,5% NaCl şi au reacţii variabile la bilă-
esculină.  

 
EVITAREA ERORILOR 

 
Folosiţi un vîrf de pipetă de unică folosinţă pentru fiecare probă pentru a preveni 
contaminarea încrucişată. 
 
Puneţi la loc capacul pe recipientele cu reactivi  imediat după utilizare.  
 
Înainte de începutul testării, lăsaţi reactivii să ajungă la temperatura camerei 
(20°- 25°C). Amestecaţi uşor toţi reactivii cu mişcări blînde de rotaţie. 
 
Poate fi folosit de personalul cu pregătire de bază minimă pentru laborator. 
 
Nu folosiţi componente ale kit-ului care sunt deteriorate sau contaminate. 
 

EVALUAREA DATELOR 
 
Reproductibilitatea AVIPATH STREP este de 100% (± o dublă diluţie). 
Într-o evaluare în comparaţie cu doi competitori majori, Specificitatea AVIPATH 
STREP a fost de 100% iar sensibilitatea AVIPATH STREP a fost de 100%. 
Calibrat cu competitorii majori şi cu standarde in-house. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCHEMA IDENTIFICĂRII STREPTOCOCCILOR 
 
Izolarea presupusei specii de „Streptococc”. 
Dacă este prezentă alfa-hemoliză, excludeţi S.pneumonie (1) 
Dacă este prezentă beta-hemoliză, excludeţi Stafilococcul şi Listeria (2) 
Observaţi morfologia celulară (2,3) 
Efectuaţi gruparea AVIPATH STREP 
 
Pozitiv doar într-un grup 
     Pozitiv în Grup D 
             Controlaţi mediul bilă-esculină / 6,5% NaCI  
                Pozitiv bilă - esculină 
                       Pozitiv mediu NaCl   = Grup D, enterococc

3
 

                       Negativ mediu NaCl = Grup D,  non - enterococc  
                     Negativ bilă - esculină, non B Hemolitic 
         Negativ mediu NaCl = Streptococci Viridans 
     Non-pozitiv în Grup D 
          Pozitiv în Grup B = Grup B 
         Non-pozitiv în Grup B 
                 Beta Haemolitic  = Grup identificat 
                 Non Beta Hemolitic = Nevoie de Identificare Biochimică  
        Pozitiv la mai mult de un grup 
           Subcultură pentru puritate şi retestaţi 
               Este nevoie de identificare biochimică 
               Unele tulpini pot avea antigene de Grup D şi Grup G  
  Negativ 
      Retestaţi folosind un inocul mai bogat.  
    Dacă tot este negativ 
            Beta hemolitic = Non grupabil (Non grupuri A-D,   F sau G) 
            Non Beta hemolitic 
                  Controlaţi pe mediu bilă-esculină/6.5% NaCI  
                       Pozitiv bilă-esculină 
                            Mediu NaCl pozitiv = Grup D, enterococc

3
 

                            Mediu NaCl negativ = Grup D, Non enterococc 
                         Negativ bilă-esculină 
                            Negativ mediu NaCl = Streptococci Viridans  
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