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1. ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο προσδιορισμός μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT 
χρησιμοποιεί μονοκλωνικό αντίσωμα για την ποιοτική ανίχνευση 
του ειδικού αντιγόνου Cryptosporidium (CSA) σε υδατικά 
εκχυλίσματα δειγμάτων κοπράνων.

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κρυπτοσποριδίαση έχει πρόσφατα αναγνωριστεί ως μια 
σημαντική ανθρώπινη νόσος στα περισσότερα μέρη του 
κόσμου6,9. Ο νοσογόνος παράγοντας, Cryptosporidium spp., 
έχει αναγνωριστεί σε δείγματα κοπράνων παιδιών και ενηλίκων 
σε πολλές χώρες και τις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ6. Το 
παράσιτο αυτό έχει ενοχοποιηθεί για σοβαρή νόσο σε άτομα 
προσβεβλημένα με τον ιό HIV10, παιδικούς σταθμούς1,2,11,12 και 
υδατογενείς επιδημίες5,7,8 στις ΗΠΑ Ομάδες με ιδιαίτερο κίνδυνο 
περιλαμβάνουν ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ιδιαίτερα άτομα με 
λοίμωξη HIV, οικογενειακά μέλη και σεξουαλικούς συντρόφους 
των προσβεβλημένων ασθενών, παιδιά και φροντιστές σε 
παιδικούς σταθμούς, άτομα που χειρίζονται ζώα και ταξιδιώτες6 . 
Τα οξεία συμπτώματα της κρυπτοσποριδίασης ενδέχεται να 
περιλαμβάνουν διάρροια, κοιλιακό πόνο, ναυτία και εμετό, 
πυρετό, αδιαθεσία και αναπνευστικά προβλήματα που διαρκούν 
από αρκετές ημέρες έως περισσότερο από ένα μήνα και 
συχνά οδηγούν σε επίμονη λοίμωξη ή θάνατο σε ανοσολογικά 
ανεπαρκείς ασθενείς 6. Η λοίμωξη με Cryptosporidium ενδέχεται 
επίσης να είναι ασυμπτωματική.

Έχει βρεθεί ότι τα ειδικά αντιγόνα Cryptosporidium συσχετίζονται 
με λοιμώξεις με Cryptosporidium και έχουν χρησιμοποιηθεί 
ως βάση σε ανοσοπροσδιορισμούς φθορισμού και σύλληψης 
αντιγόνου3,4,13. Το ειδικό αντιγόνο Cryptosporidium (CSA) 
που ανιχνεύεται με αυτό το κιτ παράγεται από οργανισμούς 
Cryptosporidium καθώς πολλαπλασιάζονται εντός της εντερικής 
οδού. Το αντιγόνο είναι ειδικό του Cryptosporidium και δεν έχει 
βρεθεί ότι παρουσιάζει διασταυρούμενη αντίδραση με άλλα 
εντερικά παράσιτα. Το αντιγόνο είναι σταθερό για να μεταφερθεί 
μέσα από την εντερική οδό καθώς και στις συνήθεις διαδικασίες 
που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και μεταφορά δειγμάτων 
για μικροσκοπική εξέταση.

3. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ο προσδιορισμός μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT 
είναι ένας ανοσοπροσδιορισμός στερεής φάσης για την 
ανίχνευση του CSA. Προστίθενται αραιωμένα δείγματα 
κοπράνων σε υποδοχές μικροπλακών επάνω στις οποίες 
δεσμεύεται το αντίσωμα αvτI-CSA. Έάν υπάρχει CSA, αυτό 
«συλλαμβάνεται» από το αντίσωμα δέσμευσης. Ακολουθεί 
επώαση των υποδοχών και κατόπιν πλένονται για να 

απομακρυνθεί το αδέσμευτο υλικό. Π ροστίθεται το συζυγές 
ένζυμο (μονοκλωνικό αντίσωμα αντί-CSA σημασμένο με ένζυμο 
υπεροξειδάση χρένου). Ακολουθεί επώαση των υποδοχών και 
κατόπιν πλένονται για να απομακρυνθεί το αδέσμευτο συζυγές 
ένζυμο. Σε θετική αντίδραση, το CSA δεσμεύει το συζυγές ένζυμο 
στην υποδοχή. Προστίθεται το υπόστρωμα για το ένζυμο, 
3,3’,5,5’-τετραμεθυλοβενζιδίνη (ΤΜΒ). Σε θετική αντίδραση, το 
ένζυμο που έχει δεσμευτεί στην υποδοχή από το CSA μετατρέπει 
το υπόστρωμα σε έγχρωμο προϊόν αντίδρασης. Η παραγωγή 
χρώματος μπορεί να ανιχνευτεί οπτικά ή φασματοφωτομετρικά. 
Σε αρνητική αντίδραση, δεν υπάρχει καθόλου CSA ή υπάρχει 
ανεπαρκές επίπεδο CSA για τη δέσμευση του συζυγούς ένζυμου 
και δεν αναπτύσσεται κανένα έγχρωμο προϊόν αντίδρασης.

4. ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΏΝ

  Αριθμός καταλόγου

  Ιπ Vitro διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν

  Περιεχόμενο επαρκές για <n> εξετάσεις

  Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες χρήσης

  Θερμοκρασιακοί περιορισμοί (Θερμοκρασία

  αποθήκευσης)

  Κωδικός παρτίδας (Αριθμός παρτίδας)

  Ημερομηνία λήξης

  Πάρασκευαστής

  Αραιωμένο δείγμα
5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΙΤ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΦΥΛΑΞΗ
Ο προσδιορισμός μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT 
περιέχει επαρκή αντιδραστήρια για τη διεξαγωγή 24 ή  

96 εξετάσεων.

Βλ. επίσης Προφυλάξεις, παράγραφο 6 .

Η ημερομηνία λήξης κάθε κιτ αναγράφεται στην ετικέτα της 
συσκευασίας.

Φυλάξτε όλα τα συστατικά στους 2 έως 8°C.

Πριν από τη χρήση, περιμένετε μέχρι τα αντιδραστήρια να 
αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου (20-25°C) και αναμείξτε 
προσεκτικά. Μετά τη χρήση, επιστρέψτε τα αχρησιμοποίητα 
αντιδραστήρια στο ψυγείο. 

Ολα τα αντιδραστήρια εκτός από το ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης 
παρέχονται σε συγκέντρωση εργασίας. Τα αντιδραστήρια 
μπορούν να διανεμηθούν απευθείας από τα σταγονομετρικά 
φιαλίδια ή να χρησιμοποιηθούν με πιπέτες πολλαπλών καναλιών. 
Έάν έχει διοχετευθεί περίσσεια ποσότητα των αντιδραστηρίων, η 
περίσσεια πρέπει να απορριφτεί. Μη διοχετεύετε την περίσσεια 
ποσότητα του αντιδραστηρίου ξανά στο φιαλίδιο.

 Οδηγίες χρήσης

 Πιπέτες μεταφοράς

 Βάση στήριξης ταινιών και κάλυμμα

 μικροπλάκας

 Κάρτα διαδικασίας

EL

 Μικροπλάκα* 

 (8 υποδοχές / ταινία) 3 ταινίες 
(R2454024) ή 12 ταινίες (R2454096) 
επικαλυμμένες με αντισώματα αντί-
CSA κουνελιού. Οι αχρησιμοποίητες 
ταινίες μικροπλάκας πρέπει να 
φυλάσσονται στη μεμβρανώδη 
σακούλα που περιέχει τον 
αποξηραντικό παράγοντα για την 
απομάκρυνση της υγρασίας.

 Συζυγές ένζυμο*

 Ένα σταγονομετρικό φιαλίδιο που 
περιέχει 5 ml (R2454024) ή 25 ml 
(R2454096) μονοκλωνικό αντί-
CSA ποντικιού, σημασμένο με 
υπεροξειδάση χρένου, με βόειο ορό 
και αντιμικροβιακούς παράγοντες.

 Θετικό υλικό ελέγχου

 Ένα σταγονομετρικό φιαλίδιο που 
περιέχει 4 ml εκχύλισμα ζυγωτή 
Cryptosporidium σε ρυθμιστικό 
διάλυμα με αντιμικροβιακούς 
παράγοντες.

 Αρνητικό υλικό ελέγχου

 Ένα σταγονομετρικό φιαλίδιο 
που περιέχει 4 ml ρυθμιστικό 
διάλυμα με ερυθρή χρωστική και 
αντιμικροβιακούς παράγοντες.

 Ρυθμιστικό διάλυμα αραίωση ς 
δείγματος

 Ένα φιαλίδιο που περιέχει 35 ml 
(R2454024) ή 120 ml (R2454096) 
ρυθμιστικό διάλυμα με ορό 
κουνελιού, ερυθρή χρωστική και 
αντιμικροβιακούς παράγοντες.

 Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης

 Ένα φιαλίδιο που περιέχει 50 ml 
(R2454024) ή 120 ml (R2454096) 
συμπυκνωμένο (x10) ρυθμιστικό 
διάλυμα με αντιμικροβιακούς 
παράγοντες.

 Αραιώστε (x10) το συμπύκνωμα 
ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης 
(x1) προσθέτοντας 1 μέρος 
συμπυκνώματος σε 9 μέρη 
απεσταγμένου ή απιονισμένου νερού. 
Το αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα 
πλύσης είναι σταθερό για 1 μήνα όταν 
αποθηκεύεται στους 2 έως 8°C

 Εγχρωμο υπόστρωμα

 Ένα σταγονομετρικό φιαλίδιοπου 
περιέχει 12ml (R2454024) ή 25ml 
(R2454096) 
3,3’,5,5’-τετραμεθυλοβενζιδίνη (ΤΜΒ) 
σε ρυθμιστικό διάλυμα.

 Το έγχρωμο υπόστρωμα πρέπει να 
φυλάσσεται στο φωτοπροστατευμένο 
φιαλίδιο μέσα στο οποίο παρέχεται, 
αλλά και να χρησιμοποιείται από 
αυτό. Έάν ένα κλάσμα αφαιρεθεί από 
το αρχικό φιαλίδιο για οποιονδήποτε 
λόγο, μην επιστρέψετε το 
αχρησιμοποίητο έγχρωμο υπόστρωμα 
στο αρχικό φιαλίδιο.

 Ανασχετικό διάλυμα

 Ένα σταγονομετρικό φιαλίδιο που 
περιέχει 12 ml 0,46 mol/l θειικό οξύ.

*Σημείωση: Μην εναλλάσσετε αντιδραστήρια μεταξύ κιτ με 
διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας

6. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Τα αντιδραστήρια προορίζονται για in vitro διαγνωστική χρήση 
μόνο.

Για επαγγελματική χρήση μόνον.

Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) 
και τις επισημάνσεις του προϊόντος για επιπλέον πληροφορίες 
σχετικά με πιθανώς επικίνδυνα συστατικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΈΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΈΙΑ
6 .1 . Τα αντιδραστήρια προετοιμάζονται από βιολογικά υλικά 

και ο χειρισμός τους πρέπει να γίνεται σαν να ήταν 
δυνητικά μολυσματικό υλικό. Απορρίψτε χρησιμοποιώντας 
κατάλληλες βιοεπικίνδυνες διαδικασίες.

6 .2 . Μην αναρροφάτε με πιπέτα υλικά με το στόμα. Φοράτε 
αναλώσιμα γάντια και προστασία για τα μάτια κατά το 
χειρισμό δειγμάτων και τη διεξαγωγή του προσδιορισμού. 
Πλύντε πολύ καλά τα χέρια σας όταν τελειώσετε.

6 .3 . Τα δείγματα ενδέχεται να περιέχουν λοιμώδεις παράγοντες 
και ο χειρισμός τους θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο 
βιοασφάλειας 2 όπως συνιστάται στο εγχειρίδιο CDC/NIH, 
«Biosafety ίπ Microbiological and Biomedical Laboratories», 
5η Έκδοση.

6 .4 . Το ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης περιέχει δυνητικά 
δερματικό ευαισθητοποιητή (<1 % κ.ό.). Αποφεύγετε την 
επαφή με το δέρμα. Φοράτε αναλώσιμα γάντια βινιλίου ή 
νιτριλίου.

6 .5 . Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο ρυθμιστικό διάλυμα 
πλύσης σε κατάλληλους περιέκτες για βιοεπικίνδυνα υλικά.

ΑΝΜΥΤΙΚΈΣ ΠΡΟΦΥΜΞΈΙΣ
6 .6 . Διαβάστε προσεχτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες 

στις Οδηγίες χρήσης.

6 .7 . Τα αντιδραστήρια παρέχονται στην απαιτούμενη 
συγκέντρωση εργασίας, με εξαίρεση το συμπύκνωμα 
ρυθμιστικού διαλύματος πλύσης. Μην αραιώνετε 
αντιδραστήρια, εκτός εάν δοθούν οδηγίες.

6 .8 . Μη χρησιμοποιείτε τα αντιδραστήρια μετά τις ημερομηνίες 
λήξης. Οι ημερομηνίες λήξης αναγράφονται στην ετικέτα 
κάθε αντιδραστηρίου. Η χρήση των αντιδραστηρίων 
μετά την ημερομηνία λήξης ενδέχεται να επηρεάσει την 
ακρίβεια των αποτελεσμάτων.



6 .9 . Τα ακόλουθα κοινά αντιδραστήρια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε όλη τη σειρά προϊόντων ProSpecT: 
Ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης, έγχρωμο υπόστρωμα και 
ανασχετικό διάλυμα.

6 .10 . Η μικροβιακή μόλυνση των αντιδραστηρίων ενδέχεται 
να μειώσει την ακρίβεια του προσδιορισμού. Αποφύγετε 
τη μικροβιακή μόλυνση των αντιδραστηρίων με τη χρήση 
αποστειρωμένων αναλώσιμων πιπετών κατά την αφαίρεση 
των κλασμάτων από τα φιαλίδια αντιδραστηρίων.

6 .11 . Περιμένετε μέχρι όλα τα αντιδραστήρια και δείγματα να 
αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου (20 έως 25°C) πριν 
από τη χρήση.

6 .12 . Οι ταινίες μικροπλάκας θα πρέπει να φυλάσσονται 
στην επανασφαγιζόμενη μεμβρανώδη σακούλα, για 
να προστατεύονται οι υποδοχές μικροπλάκας από την 
υγρασία.

6 .13 . Τα δείγματα κοπράνων θα πρέπει να αναμιγνύονται πολύ 
καλά πριν από την επεξεργασία του δείγματος για να 
εξασφαλιστεί η ακριβής αντιπροσώπευση του δείγματος. 
ΜΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΈΤΈ ΤΑ ΔΈΙΓΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΞΈΤΑΣΗ.

6 .14 . Το έγχρωμο υπόστρωμα είναι ευαίσθητο στην έκθεση στο 
φως. Έάν το αντιδραστήριο εκτεθεί στο φως και αναπτύξει 
χρώμα, το αντιδραστήριο πρέπει να απορριφθεί.

6 .15 . Τα άτομα με αχρωματοψία ή με μειωμένη όραση ενδέχεται 
να μην μπορούν να διαβάσουν οπτικά την εξέταση και θα 
πρέπει να χρησιμοποιούν φασματοφωτομετρικές ενδείξεις 
για να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.

6 .16 . Προσθέστε τα αντιδραστήρια στις υποδοχές εξέτασης με 
την ίδια σειρά καθ’ όλη τη διαδικασία. Για να αποφύγετε 
τη μόλυνση, μην αγγίζετε το υγρό μέσα στις υποδοχές με 
τα άκρα των φιαλιδίων.

6 .17 . Χρονομετρήστε κάθε επώαση με ακρίβεια. Αρχίστε να 
χρονομετράτε αφού προσθέσετε το αντιδραστήριο στην 
τελευταία υποδοχή σε κάθε μικροπλάκα που εξετάζετε. 
Για να εξασφαλιστεί η ακριβής χρονομέτρηση, να μην 
επεξεργάζεστε περισσότερες από 96 πλάκες υποδοχέων 
ταυτόχρονα. Η απόκλιση από την επιβεβαιωμένη 
διαδικασία ενδέχεται να μεταβάλλει την απόδοση του 
προσδιορισμού.

6 .18 . Έίναι σημαντικό να κρατάτε τα σταγονομετρικά φιαλίδια 
κάθετα και η σταγόνα να σχηματίζεται στη μύτη του 
ακροφυσίου. Έάν το στόμιο υγρανθεί, σχηματίζεται μια 
σταγόνα με λανθασμένη ογκομετρική ποσότητα γύρω από 
το άκρο και όχι στη μύτη. Έάν συμβεί αυτό, στεγνώστε το 
στόμιο πριν από την επεξεργασία.

7. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΏΝ ΚΟΠΡΑΝΏΝ
Για τον προσδιορισμό μικροπλακών Cryptosporidium της 
ProSpecT, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα δείγματα που 
συλλέγονται για τη συνήθη εξέταση αυγών και παράσιτων. 
Τα δείγματα κοπράνων πρέπει να συλλέγονται σε καθαρούς, 
στεγανούς πλαστικούς περιέκτες.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Τα μη επεξεργασμένα δείγματα κοπράνων 
πρέπει να φυλαχθούν στους 2 έως 8°C και να εξεταστούν εντός 
48 ωρών.

ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Έάν δεν είναι δυνατή η εξέταση 

πρόσφατων δειγμάτων εντός 48 ωρών, θα πρέπει να 
καταψυχθούν στους -20 έως -70°C.

ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ Τα δείγματα κοπράνων που έχουν 
υποστεί επεξεργασία με στερεωτικά 10% φορμόλη, MF ή 
SAF μπορούν να διατηρηθούν στο ψυγείο (2 έως 8°C) ή να 
φυλαχτούν σε θερμοκρασία δωματίου (20 έως 25°C) και πρέπει 
να εξεταστούν εντός 2 μηνών από τη συλλογή.

ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CARY BLAIR Τα δείγματα κοπράνων που 
συλλέγονται σε μέσο μεταφοράς Cary Blair (ή ισοδύναμο) θα 
πρέπει να διατηρηθούν στο ψυγείο ή την κατάψυξη και να 
εξεταστούν εντός 1 εβδομάδας από τη συλλογή. Τα δείγματα 
κοπράνων που έχουν συμπυκνωθεί ή υποστεί επεξεργασία με 
στερεωτικά PVA δεν είναι κατάλληλα για χρήση.

ΣΤΕΙΛΕΟΙ/ΠΑΝΕΣ Τα δείγματα κοπράνων που λαμβάνονται από 
ορθικούς στειλεούς και πάνες είναι αποδεχτά για χρήση στον 
προσδιορισμό μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT. Να 
γνωρίζετε ότι η χρήση υπεραπορροφητικών πανών δεν είναι 
αποδεχτή.

8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΈΝΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ

Βλ. Περιεχόμενα κιτ, παράγραφος 5.

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΜΜΔΈΝ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ
Δοχεία συλλογής δειγμάτων κοπράνων
Χρονομετρητής που μετράει σε λεπτά
Φιάλη πλύσης για ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης
Απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό

ΠΡΟΑIΡΈΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΈΝ ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ
Συσκευή ανάγνωσης μικροπλακών με δυνατότητα ανάγνωσης
στα 450 nm ή στα 450/620 έως 650 nm
Στειλεοί εφαρμογής με μύτη από βαμβάκι ή ραιγιόν
Μικροπιπέτα που διανέμει όγκους έως 200 μΙ
Πλαστικοί ή γυάλινοι αναλώσιμοι δοκιμαστικοί σωλήνες
Συσκευή Vorteχ με προσαρμογέα πλάκας ή συσκευή ανακίνησης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
8 .1 . Ανοίξτε τη μεμβρανώδη θήκη, αφαιρέστε τον απαραίτητο 

αριθμό ταινιών μικροπλακών και τοποθετήστε τις στη 
βάση στήριξης ταινιών μικροπλάκας. Χρησιμοποιήστε 
μία υποδοχή για το αρνητικό υλικό ελέγχου και μία για το 
θετικό υλικό ελέγχου. Αν χρησιμοποιείτε λιγότερες από 8 
υποδοχές, αφαιρέστε τον απαραίτητο αριθμό υποδοχών 
από μια ταινία και τοποθετήστε τις μη χρησιμοποιημένες 
υποδοχές στη μεμβρανώδη θήκη με τον αποξηραντικό 
παράγοντα. ΈΠΑΝΑΣΦΡΑΓΙΣΤΈ ΚΑΜ ΤΗ ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΈΤΈ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΈΠΙΣΤΡΈΨΤΈ ΣΤΟ 
ΨΥΓΈΙΟ.

8 .2 . Τα δείγματα μπορούν να προστεθούν απευθείας 
στις υποδοχές ή να αραιωθούν εκ των προτέρων σε 
δοκιμαστικούς σωλήνες πριν προστεθούν στις υποδοχές. 
Τα προαραιωμένα δείγματα μπορούν να παραμείνουν σε 
θερμοκρασία δωματίου (20 έως 25°C) για 8 ώρες ή στους 2 
έως 8°C για 48 ώρες πριν από την εξέταση (βλ. κατωτέρω). 
Έπιλέξτε μία από αυτές τις δύο μεθόδους Βλ. πλαίσιο «Α» 
για αραίωση σε υποδοχές. Βλ. πλαίσιο «Β» για αραίωση σε 
δοκιμαστικούς σωλήνες.

A Αραίωση σε υποδοχές

1 Μη διατηρημένα στερεά δείγματα: Έπικολλήστε ετικέτα 
σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα για κάθε δείγμα. Προσθέστε 
0,4 mI ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης δείγματος (SOB) 
σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα. Έπικαλύψτε 1 στειλεό με 
δείγμα και αναμίξτε έντονα μέσα στο SOB. Λάβετε από το 
στειλεό όσο το δυνατό περισσότερο υγρό και απορρίψτε 
το στειλεό. Τοποθετήστε την πιπέτα μεταφοράς μέσα στο 
δοκιμαστικό σωλήνα.

2 Διατηρημένα ή υδαρά μη διατηρημένα δείγματα: Αναμίξτε 
με ανακίνηση των περιεκτών συλλογής δειγμάτων. Δεν 
απαιτείται περαιτέρω προετοιμασία.

3 Προσθέστε 4 σταγόνες αρνητικό υλικό ελέγχου στην 
υποδοχή Α1. Προσθέστε 4 σταγόνες θετικό υλικό ελέγχου 
στην υποδοχή Β1.

4 Προσθέστε 100 μΙ SOB σε κάθε υποδοχή δείγματος

5 Με πιπέτες μεταφοράς, προσθέστε 2 σταγόνες από κάθε 
δείγμα σε υποδοχή. Σημείωση: Τοποθετήστε το άκρο των 
πιπετών μεταφοράς μόλις μέσα στις υποδοχές για να 
αποφευχθεί ο παφλασμός μέσα σε γειτονικές υποδοχές.
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B Αραίωση σε δοκιμαστικούς σωλήνες

1 Μη διατηρημένα στερεά δείγματα: Έπικολλήστε ετικέτα 
σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα για κάθε δείγμα. Προσθέστε  
1 mI ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης δείγματος (SOB) 
σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα. Έπικαλύψτε 1 στειλεό με 
δείγμα και ανακατέψτε έντονα μέσα στο SOB. Λάβετε από 
το στειλεό όσο το δυνατό περισσότερο υγρό και απορρίψτε 
το στειλεό. Τοποθετήστε την πιπέτα μεταφοράς μέσα σε 
κάθε δοκιμαστικό σωλήνα.

2 Διατηρημένα ή υδαρά μη διατηρημένα δείγματα: 
Έπικολλήστε ετικέτα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα για 
κάθε δείγμα. Προσθέστε 1 mI SOB σε κάθε δοκιμαστικό 
σωλήνα. Αναμίξτε τα δείγματα με ανακίνηση των 
περιεκτών συλλογής δειγμάτων. Με πιπέτες μεταφοράς, 
αναρροφήστε 0,3 mI (τρίτη ένδειξη από τη μύτη της 
πιπέτας). Έξωθήστε το δείγμα στο SOB. Αναμίξτε με 
αναρρόφηση πάνω-κάτω μία φορά. Αφήστε τις πιπέτες 
μεταφοράς μέσα στους δοκιμαστικούς σωλήνες. Τα 
αραιωμένα δείγματα μπορούν να παραμείνουν για 8 
ώρες σε θερμοκρασία δωματίου (20 έως 25°C) ή για 48 
ώρες στους 2 έως 8°C

3 Προσθέστε 4 σταγόνες αρνητικό υλικό ελέγχου στην 
υποδοχή Α1.

4 Προσθέστε 4 σταγόνες θετικό υλικό ελέγχου στην υποδοχή 
Β1.

5 Με πιπέτες μεταφοράς, προσθέστε 0,2 mI (δεύτερη 
ένδειξη από τη μύτη της πιπέτας) από κάθε δείγμα στην 
υποδοχή. Σημείωση: Τοποθετήστε το άκρο των πιπετών 
μεταφοράς μόλις μέσα στις υποδοχές για να αποφευχθεί 
ο παφλασμός μέσα σε γειτονικές υποδοχές.
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8.3. Καλύψτε τη μκροπλάκα και επωάστε σε θερμοκρασία 
δωματίου (20 έως 25°C) για 60 λεπτά. Αρχίστε τη 
χρονομέτρηση μετά από την προσθήκη του τελευταίου 
δείγματος

8 .4 . Αφαιρέστε με ανακίνηση ή αναρροφήστε το περιεχόμενο 
των υποδοχών. Πλύνετε γεμίζοντας πλήρως κάθε υποδοχή 
με αραιωμένο ρυθμιστικό διάλυμα πλύσης (περίπου 
350 έως 400 μΙ/υποδοχή). Αφαιρέστε με ανακίνηση ή 
αναρροφήστε το υγρό των υποδοχών μετά από κάθε 
πλύση. Πλύνετε συνολικά 3 φορές. Μετά την τελευταία 
πλύση, αφαιρέστε το περιεχόμενο και σκουπίστε την πλάκα 
με καθαρές χάρτινες πετσέτες ή εκτελέστε αναρρόφηση. 
Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο ρυθμιστικό 
διάλυμα πλύσης, αλλά μην αφήσετε τις υποδοχές να 
στεγνώσουν οποιαδήποτε στιγμή.

8 .5 . Προσθέστε 4 σταγόνες (200 μΙ) συζυγές ένζυμο σε κάθε 
πλάκα. 

8 .6 .  Καλύψτε τη μικροπλάκα και επωάστε σε θερμοκρασία 
δωματίου (20 έως 25°C) για 30 λεπτά.

8 .7 . Τινάξτε μέχρι να απομακρυνθεί ή αναρροφήστε και πλύντε 
κάθε υποδοχή 5 φορές όπως στο βήμα 8.4.

8 .8 . Προσθέστε 4 σταγόνες (200 μΙ) έγχρωμο υπόστρωμα σε 
κάθε πλάκα.

8 .9 .  Καλύψτε τη μικροπλάκα και επωάστε σε θερμοκρασία 
δωματίου (20 έως 25°C) για 10 λεπτά.

8 .10 . Προσθέστε 1 σταγόνα (50 μΙ) ανασχετικό διάλυμα σε κάθε 
πλάκα. Χτυπήστε απαλά ή αναμίξτε σε συσκευή Vortex τις 
υποδοχές μέχρι το κίτρινο χρώμα να είναι ομοιόμορφο. 
Διαβάστε τις αντιδράσεις εντός 10 λεπτών μετά την 
προσθήκη ανασχετικού διαλύματος.

8 .11 . Διαβάστε οπτικά ή φασματοφωτομετρικά στα 450 nm 
(μονό μήκος κύματος) ή 450/620 έως 650 nm (διπλό μήκος 
κύματος).

9. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Τα θετικά και αρνητικά υλικά ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνονται 
κάθε φορά που πραγματοποιείται η εξέταση. Τα θετικά και 
αρνητικά υλικά ελέγχου εξυπηρετούν για τον έλεγχο των 
αντιδραστηρίων και της διαδικασίας. Τα υλικά ελέγχου 
προορίζονται για την παρακολούθηση τυχόν ουσιώδους 
αποτυχίας των αντιδραστηρίων. Το θετικό υλικό ελέγχου 
δεν διασφαλίζει την ακρίβεια στην τιμή αποκλεισμού του 
προσδιορισμού.

Η οπτική πυκνότητα (σπ.) του αρνητικού υλικού ελέγχου πρέπει 
να είναι < 0,100 στα 450 nm ή < 0,070 στα 450/620 έως 650 
nm. Το αρνητικό υλικό ελέγχου πρέπει να είναι άχρωμο όταν 
προσδιορίζεται οπτικά. Έάν υπάρχει κίτρινο χρώμα ίσο με ή 
μεγαλύτερο από 1 + στην κάρτα διαδικασίας για το αρνητικό 
υλικό ελέγχου, η εξέταση πρέπει να επαναληφθεί με ιδιαίτερη 
προσοχή στη διαδικασία πλύσης.

Η Ο.Π. του θετικού υλικού ελέγχου πρέπει να είναΙ:> 0,300 στα 450 
nm ή 450/620 έως 650 nm, αφού αφαιρεθεί η σπ. του αρνητικού 
υλικού ελέγχου και πρέπει να είναι ίση με ή μεγαλύτερη από την 
αντίδραση 2+ όταν προσδιορίζεται οπτικά. Έάν υπάρχει κίτρινο 
χρώμα ίσο ή μεγαλύτερο από 2+ στην κάρτα διαδικασίας για το 
θετικό υλικό ελέγχου, καλέστε για τεχνική βοήθεια.



10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανατρέξτε στην εσωκλειόμενη κάρτα διαδικασίας για τις 
ερμηνείες των χρωμάτων.

ΟΠΤΙΚΑ
10 .1 . Προσδιορίστε τα αποτελέσματα εξέτασης με σύγκριση με 

τα χρώματα αντίδρασης στην κάρτα διαδικασίας.   
Θετικό: Κίτρινο χρώμα με ένταση 1 + τουλάχιστον   
Αρνητικό: Αχρωμο

10 .2 . Έρμηνεία των οπτικών αποτελεσμάτων:   
Θετικό: Έάν το κίτρινο χρώμα με ένταση 1 + 
τουλάχιστον αναπτύσσεται στην υποδοχή εξέτασης, το 
δείγμα περιέχει CSA και η εξέταση είναι θετική.   
Σημείωση: Οι εξετάσεις με αμυδρό κίτρινο χρώμα 
(λιγότερο από 1 +) πρέπει να επαναληφθούν.   
Αρνητικό: Μια άχρωμη αντίδραση είναι αρνητικό 
αποτέλεσμα και υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει CSA ή 
δεν υπάρχει ανιχνεύσιμο επίπεδο CSA στο δείγμα που 
εξετάστηκε.

ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΈΤΡΙΚΑ
10 .3 . Προσδιορίστε τα αποτελέσματα σε μονό (450 nm) ή διπλό 

(450/620 έως 650 nm) μήκος κύματος.

10 .4 . Προσδιορίστε την οπτική πυκνότητα (σπ.) για το αρνητικό 
υλικό ελέγχου.

10 .5 . Αφαιρέστε την ο.π. της υποδοχής με το αρνητικό υλικό 
ελέγχου από τις ενδείξεις σπ. της υποδοχής με το 
θετικό υλικό ελέγχου και τις υποδοχές εξέτασης πριν 
ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα.   
Σημείωση: Οι συσκευές ανάγνωσης μπορεί να μηδενιστούν 
με βάση την υποδοχή με το αρνητικό υλικό ελέγχου ώστε 
η ο.π. της υποδοχής του αρνητικού υλικού ελέγχου να 
αφαιρείται αυτόματα από όλες τις άλλες ενδείξεις. Έάν 
η συσκευή ανάγνωσης δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, 
μηδενίστε με τον αέρα και αφαιρέστε την Ο.Π. της 
υποδοχής με το αρνητικό υλικό ελέγχου από τις ενδείξεις 
Ο.Π. της υποδοχής με το θετικό υλικό ελέγχου και τις 
υποδοχές εξέτασης πριν ερμηνεύσετε τα αποτελέσματα.

10 .6 . Ανάγνωση των αποτελεσμάτων εξέτασης:   
Θετικό: Ένδείξεις Ο.Π. ≥ 0,050 διορθωμένης τιμής (δηλ 
αφού αφαιρεθεί η Ο.Π. του αρνητικού υλικού ελέγχου) 
Αρνητικό: Ένδείξεις Ο.Π. < 0,050 διορθωμένης τιμής (δηλ 
αφού αφαιρεθεί η Ο.Π. του αρνητικού υλικού ελέγχου)

10 .7 . Έρμηνεία των φασματοφωτομετρικών αποτελεσμάτων: 
Θετικό: Έάν η ένδειξη της διορθωμένης Ο.Π. είναι ίση με ή 
μεγαλύτερη από 0,050 στην υποδοχή εξέτασης, το δείγμα 
περιέχει CSA και η εξέταση είναι θετική.   
Αρνητικό: Μια διορθωμένη ένδειξη Ο.Π. που είναι 
μικρότερη από 0,05 είναι αρνητικό αποτέλεσμα και 
υπoδεικvύει ότι δεν υπάρχει CSA ή υπάρχει μη ανιχνεύσιμο 
επίπεδο CSA στο δείγμα που εξετάστηκε.  
*Σημείωση: Οποιεσδήποτε υποδοχές που είναι οπτικά 
άχρωμες αλλά δίνουν ένδειξη Ο.Π. που δεν είναι συνεπής 
με την οπτική ερμηνεία πρέπει να θεωρηθούν ασύμφωνη 
ένδειξη και να εξεταστούν για παρουσία φυσαλίδων, μικρών 
σωματιδίων στις υποδοχές ή αδιαφανούς μεμβράνης στο 
κάτω μέρος της υποδοχής. Για να αφαιρέσετε τη μεμβράνη, 
σκουπίστε το κάτω μέρος των υποδοχών και προσδιορίστε 
την Ο.Π. ξανά. Έάν επιμένει η ασυμφωνία μεταξύ της 
οπτικής ένδειξης και της Ο.Π., επαναλάβετε την εξέταση.

11. ΠΕΡIΟΡIΣΜΟI ΤΗΣ ΔIΑΔIΚΑΣIΑΣ
Η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων του προσδιορισμού 
μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT εξαρτάται από το 
εάν η αντίδραση ελέγχου πραγματοποιείται με τον αναμενόμενο 
τρόπο. Βλ Ποιοτικός έλενχος, παράγραφος 9 .

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης δεν αποκλείει την πιθανότητα 
της παρουσίας Cryptosporidium και ενδέχεται να προκύπτει 
όταν το επίπεδο αντιγόνου στο δείγμα είναι χαμηλότερο από 
το επίπεδο ανίχνευσης της εξέτασης. Η συσχέτιση μεταξύ της 
ποσότητας αντιγόνου στο δείγμα και της κλινικής παρουσίασης 
δεν έχει καθοριστεί ακόμη.

Οπως συμβαίνει με όλες τις ΙΝ VITRO διαγνωστικές εξετάσεις, 
τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται από τον κλινικό ιατρό 
σε συνδυασμό με κλινικά ευρήματα ή/και άλλα διαγνωστικά 
αποτελέσματα.

Η σωστή συλλογή και επεξεργασία δειγμάτων είναι ουσιαστικοί 
παράγοντες για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης 
του προσδιορισμού. Τα βέλτιστα αποτελέσματα εξέτασης 
λαμβάνονται από δείγματα που εξετάστηκαν όσο το δυνατό 
πιο σύντομα μετά τη συλλογή τους. Βλ. Συλλογή δειγμάτων 
κοπράνων, παράγραφος 7 .

Ο προσδιορισμός μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT 
έχει ταξινομηθεί ως υψηλά σύνθετος.

12. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ
Η διάδοση της λοίμωξης Cryptosporidium διαφέρει στους 
διαφορετικούς πληθυσμούς και γεωγραφικές περιοχές. Στις 
Η.ΠΑ, η συχνότητα εμφάνισης του Cryptosporidium είναι 
περίπου 0,5-3,0% με υψηλότερα ποσοστά διάδοσης σε παιδιά12 

και ομοφυλόφιλους άνδρες5 .6 .

13. ΧΑΡΑΚΤΗΡ/ΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
ΈΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΙ ΈΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Διεξήχθησαν κλινικές μελέτες για την αξιολόγηση της απόδοσης 
του προσδιορισμού μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT 
με δείγματα που λήφθηκαν από μεγάλα εργαστήρια αναφοράς 
και νοσοκομειακά εργαστήρια που διεξάγουν εξετάσεις αυγών 
και παράσιτων (Ο&Ρ).

Έξετάστηκαν συνολικά 214 δείγματα: 81 βρέθηκαν θετικά για 
Cryptosporidium με οξυάντοχη δοκιμή (AF) και 133 βρέθηκαν 
αρνητικά. Σαράντα επτά από τα δείγματα αρνητικά σε 
Cryptosporidium περιείχαν οργανισμούς διαφορετικούς από 
Cryptosporidium με AF ή Ο&Ρ. Τα αποτελέσματα αυτών των 
αξιολογήσεων παρουσιάζονται παρακάτω:

OξυΑVτoxη δοκιμή

ProSpecT  
Cryptosporidium

+ -

+ 81 0

- 0 133

81 133 214

Έυαισθησία 81/81 = 100% (95,5 - 100%)

Έιδικότητα 133/133 = 100% (97,3 - 100%)

Οι αριθμοί σε παρενθέσεις είναι διαστήματα εμπιστοσύνης 95%.

Διεξήχθησαν κλινικές μελέτες για την αξιολόγηση της απόδοσης 
του προσδιορισμού μι κροπλακών Cryptosporidium της 
ProSpecT. Λήφθηκαν δείγματα από νοσοκομειακά εργαστήρια 
και το CDC. Οι πληθυσμοί ασθενών που αντιπροσωπεύονται 
στη δεξαμενή δειγμάτων ήταν συμπτωματικοί ασθενείς σε 

πληθυσμούς κανονικής διάδοσης, συμπτωματικοί ασθενείς 
σε πληθυσμό υψηλής διάδοσης (θετικοί στον HIV) και 
ασυμπτωματικοί ασθενείς από πληθυσμό παιδικού σταθμού. 
Τα δείγματα υποβλήθηκαν μη διατηρημένα ή διατηρημένα σε 
10% φορμόλη ή SAF. Πραγματοποιήθηκε εξέταση των δειγμάτων 
για Cryptosporidium είτε με χρώση οξυάντοχης δοκιμής (AF) ή 
ανοσοφθορισμού (IFA). Έξετάστηκαν συνολικά 212 δείγματα: 
134 βρέθηκαν θετικά για το ειδικό αντιγόνο Cryptosporidium 
(CSA) και 78 βρέθηκαν αρνητικά. Τα αποτελέσματα με τον 
προσδιορισμό μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT 
παρουσιάζονται παρακάτω:

OξυΑVτoxη δοκιμή

ProSpecT  
Cryptosporidium

+ -

+ 130 0

- 4 78

134 78 212

Έυαισθησία 1301134 = 97% (92,5 - 99,2%)
Έιδικότητα 78Π8 = 100% (95,4 -100%)
Οι αριθμοί σε παρενθέσεις είναι διαστήματα εμπιστοσύνης 95%.

Διεξήχθη μια προοπτική δοκιμή σε μεγάλο μητροπολιτικό 
νοσοκομείο. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν όλα τα δείγματα 
που υποβλήθηκαν για χρώση οξυάντοχης δοκιμής για 
Cryptosporidium σε περίοδο 4 μηνών. Τα δείγματα ήταν μη 
διατηρημένα και καταψυγμένα στους -20°C πριν από τη δοκιμή με 
τον προσδιορισμό μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT. 
Τα αποτελέσματα της αρχικής δοκιμής και τα δεδομένα με 
επίλυση διαφορών παρουσιάζονται παρακάτω: Οι διαφορές στα 
δεδομένα επιλύθηκαν με επαναληπτική δοκιμή 14 δειγμάτων 
αρνητικών σε AFI θετικών σε CSA. Έξι από τα δεκατέσσερα 
δείγματα ήταν επαναληπτικά θετικά για CSA. Οι μελέτες ειδικής 
αναστολής με αντίσωμα του CSA έδειξαν υψηλότερη από 50% 
αναστολή και στα 6 δείγματα. Αυτά τα 6 δείγματα θεωρήθηκαν 
ως πραγματικά θετικά δείγματα για την επίλυση διαφορών στα 
δεδομένα.

Οξυάντοχη 
δοκιμή

Κατόπιν 
επίλυσης

+ - + -

ProSpecT 
Cryptosporidium

+ 28 14 34 8

- 1 335 1 335

29 349 35 343 378

Έυαισθησία 28/29 = 97% (82,2 - 99,9%) 34/35 = 97% (85,1 - 
99,9%)
Έιδικότητα 335/349 = 96% (93,4 - 97,8%) 335/343 = 98% (95,5% 
- 99,0%)
Οι αριθμοί σε παρενθέσεις είναι διαστήματα εμπιστοσύνης 95%.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΈΥΑΙΣΘΗΣΙΑ
Ο προσδιορισμός μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT 
ανιχνεύει κατά προσέγγιση 20 nanograms/ml CSA

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ
Ο συντελεστής διακύμανσης (CV) μεταξύ προσδιορισμών ή 
μεταξύ σειράς αναλύσεων του προσδιορισμού μικροπλακών 
Cryptosporidium της ProSpecT αξιολογήθηκε με επιλογή 10 
θετικών δειγμάτων με ποικίλες ενδείξεις οπτικής πυκνότητας. 
Κάθε δείγμα εξετάστηκε σε 10 υποδοχές ανά ημέρα για πέντε 
ημέρες. Η μέση τιμή του συντελεστή διακύμανσης μεταξύ 
διαφορετικών προσδιορισμών ήταν 10,6%.

Ο συντελεστής διακύμανσης (CV) για τον ίδιο προσδιορισμό ή 
για την ίδια σειρά αναλύσεων αξιολογήθηκε με την εξέταση 24 
υποδοχών με κάθε ένα από τα 5 θετικά δείγματα. Η μέση τιμή 
του συντελεστή διακύμανσης για τον ίδιο προσδιορισμό ήταν 
2,52%.

ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΈΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤIΚΟΤΗΤΑ
Ο προσδιορισμός μικροπλακών Cryptosporidium της ProSpecT 
δοκιμάστηκε με δείγματα κοπράνων που βρέθηκαν θετικά σε 
ο&ρ για ένα πλήθος παράσιτων σε κόπρανα. Δεν παρατηρήθηκε 
διασταυρούμενη αντιδραστικότητα με κανέναν από τους 
μολυσματικούς παράγοντες που παρατίθενται κατωτέρω.

Ascaris lumbricoides (2) Giardia lambIίa (5)
Blastocystίs hominis (4) Hymenolepis nana (2)
Chίlomastix mesnίli (1) Iodamoeba butschlίi (2)
Dientamoeba fragίlis (4) Isospora belli (2)
EndoIίmax nana (3) Strongyloides stercoralίs (2)
Entamoeba coIί (6) Taenia solίum (1)
Entamoeba hartmanni (2) Trichuris trίchiura (1)
Entamoeba histolytica (5)

Οι αριθμοί σε παρενθέσεις υποδεικνύουν το πλήθος των 
δειγμάτων που εξετάστηκαν.

14. ΑΝΑΦΟΡΕΣ
14 .1 . Alpert, G. et al., 1986.  

Outbreak of Cryptosporidiosis in a Day-Care Centre.  
Pediatrics 77(2):152-157.

14 .2 . Anon. 1984.  
Cryptosporidiosis among children attending 
day-care centres - Georgia, Pennsylvania, 
Michigan, California, New Mexico.  
Morbid. Mortal. Weekly Rep. 33(42):599-601.

14 .3 . Arrowood, M.J. and C.R. Sterling, 1989.  
Comparison of Conventional Staining Methods 
and Monoclonal Antibody-based Methods for 
Cryptosporidium Oocyst Detection.  
J. Clin. Microbiol. 27(7):1490-1495.

14 .4 . Chapman, P.A., B.A. Rush and J. McLauchlin, 1990.  
An enzyme immunoassay for detecting Cryptosporidium in 
faecal and environmental samples.  
J. Med. Microbiol. 32:233-237.

14 .5 . D’Antonio, R.G. et al., 1985.  
A waterborne outbreak of cryptosporidiosis in 
normal hosts.   
Ann. Intern. Med. 103:886.

14 .6 . Dubey, J.P., C.A. Speer and R. Fayer, eds., 1990.  
Cryptosporidiosis of Man and Animals.  
CRC Press.

14 .7 . Gallaher, M.M. et al., 1989.  
Cryptosporidiosis and Surface Water.  
Am. J. Public Health 79(1):39-42.

14 .8 . Hayes, E.B. et al., 1989.  
Large Community Outbreak of Cryptosporidiosis Due to 
Contamination of a Filtered Public Water Supply.  
N. Eng. J. Med. 320(21):1372-1376.

14 .9 . Leech, J.H., M.A. Sande and R.K. Root, eds., 1988.  
Parasitic Infections.  
Churchill Livingstone.



14 .10 . Navin, T.R. and A.M. Hardy, 1984.  
 Cryptosporidiosis in Patients with AIDS.  
 J. Infect. Dis. 155:150.

14 .11 . Stehr-Green, J.K. et al., 1987.  
 Shedding of Oocysts in immunocompetent individuals 
 infected with Cryptosporidium.  
 Am. J. Trop. Med. 1 Hyg 36(2):338-342.

14 .12 . Taylor, J.P. et al., 1985.  
 Cryptosporidiosis outbreak in a day-care centre  
 Am. J. Dis. Child. 139:1023-1025.

14 .13 . Ungar, BLP. 1990.   
 Enzyme-linked immunoassay for detection of   
 Cryptosporidium antigens in faecal specimens.  
 J. Clin. Microbiol., 28:2491.

Το ProSpecT είναι σήμα κατατεθέν της Remel Inc.

 Oxoid Ltd, Wade Road, Basingstoke, 
 Hants, RG24 8PW, UK

 (Ηνωμ. Βασίλειο)

IFU Χ7591A  Αναθεωρημένο Απρίλιος 2012

Για τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας διανομέα


