
PathoDxtra 
Strep Grouping Kit
 DR0700M  ................................. 60

1. TILTENKT BRUK

PathoDxtraTM Strep grupperingskit er en lateksagglutinasjonstest 
som gir en rask metode for serologisk identifikasjon av Lancefield-
gruppe A-, B-, C-, D-, F- og G-streptokokker fra primærkulturplater. 
De medfølgende materialene er beregnet på bruk ved in vitro 
diagostikk, som hjelpemiddel ved rask gruppering av streptokokker

2. SAMMENDRAG

De streptokokkale gruppekarbohydratene fra streptokokkgruppe 
A, B, C, F og G er komplekse antigener som normalt består av 
rhamnoseoligosakkarider og ulike sidekjeder, primært bestående 
av glukosamin, enten acetylert eller ikke-acyletert. Antigenet for 
gruppe D-streptokokker er lipoteikoinsyre.

PathoDxtra-prosedyren anvender en lateksagglutinasjonsmetode 
sammen med en salpetersyrling-ekstraksjonsprosedyre. 
IgG som kobles til lateksen er svært spesifikt for et gitt 
streptokokkgruppeantigen. Denne metoden gir betydelige fordeler 
over andre streptokokkale grupperingsprosedyrer når det gjelder 
hastighet, enkelhet og lettvinthet.

3. TESTPRINSIPP

I PathoDxtra-prosedyren vil spesifikt antistoff på latekspartikler 
reagere med og agglutinere streptokokkgruppeantigen som 
ekstraheres fra bakteriecelleveggen. Dersom det tilsvarende 
streptokokkgruppe-antigenet er tilstede, danner de sensibiliserte 
partiklene et unikt og klart leselig granulært agglutinasjonsmønster 
som kontrasterer med det enhetlige, melkeaktige utseende til en 
negativ test. 

Det gruppespesifikke antigenet ekstraheres ved hjelp av 
salpetersyrling-ekstraksjonsprosedyren ved romtemperatur. 
R e a k s j o n s b l a n d i n g e n  b l i r  d e r e t t e r  n ø y t r a l i s e r t . 
Ekstraksjonsantigenet agglutineres av IgG-merkede latekspartikler 
i løpet av en ett-minutts rotasjon av testobjektglasset.

Reagensene er beregnet på å gi positiv agglutinasjon med 
én til fire kolonier fra en 18- til 24-timers kultur for de fleste 
ß-hemolytiske streptokokkisolater. Små kolonier av gruppe F og 
små kolonivarianter av andre streptokokker kan kreve 10 kolonier 
eller mer.

Raske streptokokkgrupperingstester korrelerer best med 
referansemetoder når kun streptokokker som er ß-hemolytiske 
på blodagar fra sau testes1,2,3,4.

4. SYMBOLDEFINISJONER

resuspenderes ved å rotere eller vende 
hetteglasset forsiktig.

 Positiv kontroll (DR0707G)

 Én dråpeteller inneholdende 2,8 ml 
polyvalent kontrollantigen som består 
av ekstraherte streptokokkantigener for 
representative stammer av Lancefield-
gruppe A, B, C, D, F og G. Oppløsningen 
inneholder 0,098% natriumazid som 
konserveringsmiddel. Oppbevares ved 2 
til 8°C. Stabil frem til utløpsdatoen angitt 
på etiketten. 

 Reagens 1 (DR0709A)

 Én flaske inneholdende 4,0 ml blå 
natriumnitritt løsning med 0,098% 
natriumazid som konserveringsmiddel. 
Oppbevares stående og tett lukket; stabil 
ved romtemperatur (2 til 30°C) frem til 
utløpsdatoen angitt på etiketten. 

 Reagens 2 (DR0709B)

 Én flaske inneholdende 4,0 ml lett sur 
oppløsning (eddiksyreløsning) og en lilla 
indikator. Oppbevares stående og tett 
lukket; stabil ved romtemperatur (2 til 
30°C) frem til utløpsdatoen angitt på 
etiketten.

 Reagens 3 (DR0709C)

 T o  f l a s k e r  i n n e h o l d e n d e  1 0  m l 
fargeløst nøytraliseringsmiddel (Tris-
bufferløsning) med 0,098% natriumazid 
som konserveringsmiddel. Oppbevares 
stående og tett lukket; stabil ved (2 til 30°C) 
frem til utløpsdatoen angitt på etiketten.

6. FORSIKTIGHETSREGLER

Reagensene er kun for bruk ved in vitro-diagnostikk.

Kun til profesjonell bruk.

Se SDS-databladet og produktets merking for informasjon om 
potensielt farlige komponenter.

INFORMASJON OM SIKKERHET OG HELSE

6.1 I samsvar med prinsippene for god laboratoriepraksis 
(GLP) anbefales det på det sterkeste at ekstrakter i enhver 
testfase blir behandlet som potensielt smittefarlige og at 

de håndteres med alle nødvendige forholdsregler.

6.2 Grupperingslateks inneholder 0,05 % ProClin 300®, 
som er klassifisert etter gjeldende EU-forskrift som 
sensibiliserende. Følgende er passende H- og P-regler 
(Hazard and Precautionary statements).

PROSEDYRE

8.1 Alle komponenter (bortsett fra lateksreagens og kontroll) 
må holde romtemperatur (15 til 30°C) før bruk. Hvis 
lateksreagensene og kontrollen oppbevares ved 2 til 8°C, 
er det ikke nødvendig å vente til disse reagensene når 
romtemperatur. Bruk pipetter med engangsspiss eller 
kapillær- eller Pasteur-pipetter for å overføre ekstraktet.

A Kolonier på solide media:

1 Merk ett 12 × 75 mm testglass for hver prøve.

2 Tilsett 1 frittflytende dråpe av reagens 1 i hvert prøveglass 
ved å holde flasken i vertikal posisjon og klemme flasken.

3 Plukk opp 1 til 4 isolerte ß-hemolytiske kolonier med 
en applikatorpinne ti l  engangsbruk eller med en 
inokulasjonsløkke og resuspender dem i reagens 1. (Hvis 
koloniene er små, bør det resuspenderes nok kolonier i 
reagens 1 for å sørge for at den blir uklar.) Bruk ikke en 
bomullspinne, siden den absorberer for mye av væsken. 
Fjern inokulatet ved å gni pinnen eller løkken mot bunnen 
eller siden av glasset, og bland grundig. Kast pinnen eller 
løkken på riktig vis.

4 Tilsett 1 frittflytende dråpe av reagens 2 i hvert prøveglass 
ved å holde flasken i vertikal posisjon og klemme flasken. 
Bland reagensene ved å banke glasset med en finger i fem til ti 
sekunder. (Inkubasjon av glassene er ikke nødvendig, men de 
kan befinne seg i opptil 60 minutter ved romtemperatur (15 
til 30°C) så lenge det tas forholdsregler mot tørking. Lengre 
inkubasjonsperioder er ikke testet.)

5 Tilsett 5 frittflytende dråper av reagens 3 til hvert prøveglass 
ved å holde flasken i vertikal posisjon og klemme forsiktig. 
Bland reagensene ved å banke glasset med en finger i fem 
til ti sekunder. Hvis glasset ikke testes omgående, skal det 
oppbevares tett lukket ved 2 til 8°C og testes innen 24 timer.

6 Tilordne en rad testsirkler på PathoDxtra-objektglasset for 
hver prøve eller kontroll som skal testes.

7 Legg 40-50 µl av ekstraktet til hver av seks test-kretser.

8 Resuspender lateksreagensene ved å vende eller rotere 
forsiktig. Tilsett 1 frittflytende dråpe av Strep A-lateks 
ved å holde flasken i vertikal posisjon og klemme forsiktig 
inn i den første sirkelen, og tilsett deretter 1 frittflytende 
dråpe av Strep B-lateks i den andre sirkelen ved å holde 
flasken i vertikal posisjon og klemme forsiktig. Fortsett på 
samme måte ved å tilsette Strep C-, D-, F- og G-lateks i de 
gjenværende fire sirklene.

9 Bland lateksen og ekstrakten med en blandepinne og bruk 
en ren ende for hver sirkel.

10 Hold objektglasset under egnet belysning og rist objektglasset 
forsiktig frem og tilbake. En positiv agglutinasjonsreaksjon 
med en av lateksreagensene oppstår normalt innen 
30 sekunder. Slutt å riste objektglasset så snart du observerer 
en klart merkbar positiv reaksjon, og skriv ned resultatet. Rist 
ikke objektglasset i mer enn 60 sekunder.

B Valgfri direkte koloniprosedyre

1 Denne valgfrie prosedyren kan overveies når det finnes 
nok kolonier til å oppfylle testkravene (f.eks. 4 pr. 
grupperingsreagens eller 24 kolonier for fullstendig 
gruppering).

2 Plukk opp 4 isolerte kolonier med en applikatorpinne til 
engangsbruk eller en inokulasjonsløkke. (Mer enn 4 kolonier 
kan være påkrevd hvis koloniene er små eller mindre enn 
18 timer gamle.)

3 Gni koloniene grundig og jevnt på PathoDxtra-objektglasset 
midt i den angitte sirkelen.

4 Gjenta trinn 1 og 2 for hver grupperingsreagens som skal 
brukes.

5 Tilsett 1 frittflytende dråpe av Strep A-lateksen i den første 
sirkelen ved å holde flasken i vertikal posisjon og klemme 
forsiktig, og tilsett deretter 1 frittflytende dråpe av Strep 
B-lateksen til den andre sirkelen ved å holde flasken i vertikal 
posisjon og klemme forsiktig. Fortsett på samme måte ved 
å tilsette Strep C-, D-, F- og G-lateks i de gjenværende fire 
sirklene.

6 Bland lateksen og de utstrykte koloniene grundig med en 
blandepinne og bruk en ren ende for hver sirkel.

7 Hold objektglasset under egnet belysning og rist objektglasset 
forsiktig frem og tilbake. En positiv agglutinasjonsreaksjon 
med en av lateksreagensene oppstår normalt innen 
10 sekunder. Slutt å riste objektglasset så snart du observerer 
en klart påviselig positiv reaksjon, og skriv ned resultatet. Rist 
ikke objektglasset i mer enn 60 sekunder. Når resultatet ikke 
er klart påviselig, bør du følge syreekstraksjonsprosedyren.

FORSIKTIG: Enkelte bakteriekulturer med mukoidale ytterlag kan 
fange mikropartikler, hvilket fører til ikke-spesifikk agglutinasjon. 
Dette forekommer ofte med den direkte koloniprosedyren. 
Problemet kan reduseres ved å stanse testingen etter at man 
observerer innledende positiv reaksjon.

C Valgfri testing fra vekstkultur

1 Inokuler 0,5 ml vekstkultur (se forsiktighetsregelen under) 
med to eller flere kolonier (avhengig av størrelsen) av isolatet 
som skal grupperes.

2 Inkuber vekstkulturen ved 35 til 37°C til den er merkbart 
uklar (normalt 4 timer eller mer).

3 Sentrifuger vekstkulturen i 1000 × g i 15 minutter.

4 Pipetter vekstkulturen forsiktig bort fra det bakterielle 
bunnfallet.

5 Tilsett 1 frittflytende dråpe av reagens 1 i det bakterielle 
bunnfallet ved å holde flasken i vertikal posisjon og klemme 
forsiktig. Resuspender det bakterielle bunnfallet.

6 Tilsett 1 frittflytende dråpe av reagens 2 i ved å holde flasken 
i vertikal posisjon og klemme forsiktig. Bland forsiktig.

7 Tilsett langsomt 5 frittflytende dråper av reagens 3.

8 Tilsett 8 dråper destillert vann fra en 5 ml pipette og bland 
forsiktig.

9 Test 50 µl av ekstrakten som beskrevet under Testprosedyre, 
trinn 6 til 10, (Kolonier på solide media).

FORSIKTIG: Streptococcus pneumoniae og gruppe D-streptokokker 
kan frigjøre kryssreaktive antigener i vekstkulturen hvis 
vekstkulturen inkuberes over lang tid (f.eks. over natten).

FORSIKTIG: Vekstkulturen bør testes med streptokokkgrupperings-
lateks for å sikre at det ikke finnes automatisk agglutinasjon før 
kulturer tilsettes i vekstkulturen. Enkelte typer Todd-Hewitt-
vekstkultur kan forårsake automatisk agglutinasjon med en rekke 
kommersielle grupperingsreagenser4. Dette er også observert med 
Brain Heart Infusion (BHI)-vekstkultur. 

FORSIKTIG: Gruppe D-streptokokker kan ikke påvises enkelt med 
testing fra vekstkulturmetoden og kryssreaksjoner for andre 
grupper utløses ofte.

9. KVALITETSKONTROLL

Kvalitetskontrolltesting bør utføres med hver forsendelse og nye 
kitpartinummer som mottas. Hvert laboratorium skal følge deres 
respektive statlige og lokale krav.

Følgende prosedyrer kan benyttes for å kontrollere ytelsen til 
lateksreagenser:

a) Test for reaktivitet i latekssuspensjonene (positiv 
kontrollprosedyre)

 For én test: Dispenser én dråpe (40 µl) positivt kontrollantigen 
på testkortet og bland med latekssuspensjonen. Bland 
innholdet i sirkelen med en ren blandepinne. Når du har 
ristet kortet forsiktig i ett minutt, skal det oppstå definitiv 
agglutinasjon med alle testlateksene.

b) Test for spesifisitet av agglutinasjon (negativ 
kontrollprosedyre)

 I tilfeller med svært svak agglutinasjon, bør de positive 
testene gjentas parallelt mot én dråpe av ekstrakt klargjort 
(som beskrevet i testprosedyren på solide media) med 
en uinokulert blandepinne eller inokulasjonsløkke. 
Latekssuspensjonen bør ikke fremvise signifikant 
agglutinasjon og resultatet fungerer som kontroll for direkte 
sammenligning av testen utført med bakterieekstakt. 

c) Utfør den fullstendige testprosedyren på vekstkulturer av 
kjente grupper.

10. RESULTATER

TOLKNING

10.1 POSITIVT RESULTAT: En positiv reaksjon oppstår når 
oppstår synlig agglutinasjon av lateksmikropartiklene 
med en klargjøring av bakgrunnen innen 60 sekunder. 
PathoDxtra Strep-grupperingskitet er beregnet på å gi 
rask agglutinasjonsreaksjon med ekstraktet for én til fire 
kolonier av en 18- til 24-timers kultur for streptokokker 
av Lancefield-gruppe A, B, C, D og G (stor kolonivariant) 
i 60 sekunder for de fleste streptokokkisolater. Små 
gruppe F-kolonier og små kolonistammer av andre grupper 
kan kreve mange flere kolonier (kraftig „sweep”) for å 
frembringe en positiv agglutinasjonsreaksjon.

10.2 NEGATIVT RESULTAT: En enhetlig lyseblå fremtoning uten 
agglutinasjon etter 60 sekunder.

10.3 UBESTEMMELIG RESULTAT: Hvis agglutinasjon oppstår 
med mer enn én lateksreagens, kan problemet løses som 
følger:

1. Svak agglutinasjon med flere lateksreagenser og klart 
sterkere agglutinasjon med én reagens. Tolkning: De 
svakere reaksjonene skyldes som regel en ikke-spesifikk 
reaksjon (f.eks., Staph. aureus) og den sterkere reaksjonen 
er spesifikk for den angitte streptokokkgruppen.

2. Tilnærmet lik agglutinasjon med mer enn én lateksreagens 
(sjelden mer enn to). Tolkning: To streptokokkgruper med 
lignende kolonimorfologi og ß-hemolyse var tilstede på 
kulturplaten. Test på nytt med rene koloniekstrakter etter 

ny isolasjon.

3. Det kan finnes mer enn ett gruppeantigen i den testede 
kolonien. Harvey og McIllmurray5 rapporterte isolasjonen 
av streptokokker inneholdende antigener av gruppe D og 
gruppe G. I tillegg er det rapportert forekomst av gruppe 
F-spesifikke antigener (f.eks. type II) i gruppe A, C og G6,7, 
men disse skal ikke forårsake kryssreaksjoner ved bruk av 
PathoDxtra-lateksreagenser.

10.4 IKKE-SPESIFIKK AGGLUTINASJON: Minst to typer ikke-
spesifikk agglutinasjon kan observeres med latekstester.

1. Enkelte mukoide bakteriestammer kan forårsake ikke-
spesifikk sammenklumping av lateksen, trolig på grunn av 
at partikler blir sperret inne i det ekstraherte kapsulære 
materialet. Dette skjer i større grad ved bruk av den 
direkte koloniprosedyren.

2. Protein A-bærende stammer av Staphylococcus 
aureus kan forårsake falskt positiv agglutinasjon av 
lateksreagenser ved å binde Fc-delen av IgG på lateksen. 
PathoDxtra reagents er beregnet på å ikke reagere med 
moderate nivåer av protein A, men høye nivåer kan 
overvelde systemet.

MERK: Når du utfører testen anbefales du å kun riste objektglasset 
lenge nok til å oppnå klart leselig agglutinasjon. Kryssreakjoner kan 
reduseres ved å følge denne prosedyren.

11. YTELSESBEGRENSNINGER

11.1 Falskt negative resultater kan oppstå hvis det ikke brukes 
et tilstrekkelig antall kolonier til ekstraksjonen.

11.2 Falskt positive resultater kan oppstå med enkelte 
streptokokkstammer når inokulatet som ekstraheres er 
for tungt. Mindre kryssreaktive antigendeterminanter som 
ikke er en del av gruppekarbohydratet blir gjenkjennelige 
når store mengder ekstraheres og testes, hvilket fører til 
en falskt positiv reaksjon.

11.3 S t r e p t o c o c c u s  p n e u m o n i a e  d e l e r  f e l l e s 
antigendeterminanter med ß-hemolytiske gruppe 
C-streptokokker8,9,10 og kan derfor reagere postiivt med 
Strep C-grupperingslateksen11. Mulig kryssreaktivitet for 
et bredt utvalg kliniske S. pneumoniae-isolater kan ikke 
forutses. Gruppe C-streptokokker er ß-hemolytiske, mens 
Streptococcus pneumoniae er α-hemolytiske. Hvis du 
fremdeles er i tvil, bør kulturen testes for følsomhet overfor 
optokin for å differensiere.

11.4 Listeria monocytogenes utviser lignende antigenisitet med 
gruppe B- og G-streptokokker12 og kan reagere positivt 
med Strep B- og/eller Strep G-grupperingslateksreagenser. 
Hvis identiteten til koloniene som testes er usikker, kan en 
katalasetest utføres for å differensiere mellom Listeria og 
streptokokker. Listeria er katalasepositive og streptokokker 
er katalaseneative.

11.5 Ved utførelse av direkte blodkulturtesting må den valgfrie 
testingen fra vekstkulturprosedyren følges. Selv om 
det ikke er anbefalt, kan direkte blodkulturgruppering 
av streptokokker utføres hvis man tar nødvendige 
forholdsregler og er bevisst på de mulige problemene 
ved utførelse av slike tester, hvorav mange er beskrevet i 
litteraturen13,14,15.

11.6 Ca. 25% av viridans-streptokokker (sjelden ß-hemolytiske) 
inneholder gruppeantigen og ytterligere 1,4% har mer 
enn ett påviselig gruppeantigen16. Én studie konkluderte 
følgende: „Disse fakta opphevet serogruppering som et 
nyttig verktøy til å differensiere viridans-streptokokker”16. 
Hvis du fremdeles er i tvil, må du utføre relevante 
biokjemiske tester for å hjelpe med identifikasjonen.

11.7 Hvis du utfører vekstkulturtesting, må du være klar over 
at enkelte typer Todd-Hewitt-vekstkultur kan forårsake 
automatisk agglutinasjon med en rekke kommersielle 
grupperingsreagenser4. Dette er også observert med Brain 
Heart Infusion (BHI)-vekstkultur. Vekstkulturen bør testes 
med streptokokkgrupperingslateks for å sikre at det ikke 
finnes automatisk agglutinasjon før kulturer tilsettes i 
vekstkulturen.

Farlig ved svelging. 

Vask … grundig etter bruk. 

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart 
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5. INNHOLD I KITET, KLARGJØRING FØR BRUK OG 
OPPBEVARING

PathoDxtra Strep grupperingskitet inneholder tilstrekkelige 
reagenser til å utføre 60 tester.

Se også Forsiktighetsregler, avsnitt 6.

Utløpsdatoen for hvert kit er angitt på pakningens etikett.

  
Hvis uåpnet, lagre ved 2 til 8 ° C. Når pakken er satt i bruk er 
imidlertid bare lateks reagenser og den positive kontrollen må 
lagres ved 2 til 8 ° C. De øvrige komponenter kan lagres ved 
romtemperatur.

 Bruksanvisning

 Rørepinner (2 bunter)

 Reaksjonskort til engangsbruk  
(1 pakke DR0720G)

 Prosedyrekort

Komponentene i kitet kan byttes om med komponenter med 
samme referansenummer. Komponentene kan kjøpes separat.

 Grupperingslatekser

 Strep A grupperingslateks (DR0701G)
 Strep B grupperingslateks (DR0702G)
 Strep C grupperingslateks (DR0703G)
 Strep D grupperingslateks (DR0704G)
 Strep F-grupperingslateks (DR0705G)
 Strep G-grupperingslateks (DR0706G)

 Seks dråpetellere, én spesifikk for 
hver av gruppene A, B, C, D, F og G, 
Hver inneholdende en suspensjon av 
syntetiske, blå latekspartikler belagt 
med kanin-antistoff, IgG-sensibilisert, 
tilstrekkelig for 60 tester, med 0,098% 
natriumazid og 0,05% ProClin 300® som 
konserveringsmidler. Oppbevares ved 2 
til 8°C. Stabil frem til utløpsdatoen angitt 
på etiketten. Rett før bruk må kulene 

ADVARSEL
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. 

Benytt vernehansker /verneklær/
vernebriller/ansiktsskjerm. 

VED HUDKONTAKT: Vask med mye 
vann/... 

Ved hudirritasjon eller utslett: Søk 
legehjelp. 

H317

P280 

P302 + P352 

P333 + P313

6.3 Ekstraksjonsreagens 1 inneholder natriumnitritt, som 
er klassifisert etter gjeldende EU-forskrift som skadelig. 
Følgende er passende H- og P-regler (Hazard and 
Precautionary statements).

6.4 Ekstraksjonsreagens 2 og 3 er ikke klassifiserte som 
farlige og inneholder henholdsvis en svak syre og et 
mildt irritament. Direkte kontakt bør derfor unngås ved å 
bruke egnet personlig beskyttelsesutstyr. Hvis materialet 
kommer i kontakt med huden, slimhinnene eller øynene, 
må området vaskes omgående ved å skylle med rikelige 
mengder vann.

6.5 Natriumazid, ved konsentrasjoner på mindre enn 0,1%, 
er tilsatt til enkelte komponenter som et antibakterielt 
middel. For å forhindre oppsamling av eksplosive 
metallazider i bly- og kopperrør, bør reagenser kun kastes 
i avløp hvis de er fortynnet med store mengder vann.

6.6 Ikke pipetter med munnen. Bruk engangshansker og 
øyevern mens du håndterer prøver og utfører analysen. 
Vask hendene grundig når du er ferdig.

6.7 Utstyr til gjenbruk skal steriliseres med korrekt prosedyre 
etter bruk, selv om den foretrukne metoden er 
autoklavering i 15 minutter ved 121°C. Engangsutstyr skal 
autoklaveres eller brennes. Søl av potensielt smittefarlige 
materialer skal fjernes omgående med absorberende 
papirduk og det kontaminerte området tørkes med et 
standard bakterielt desinfeksjonsmiddel eller 70% alkohol. 
IKKE bruk natriumhypokloritt. Materialer som har vært 
brukt til å rengjøre søl, inkludert hansker, skal kastes som 
biologisk farlig avfall.

ANALYTISKE FORSIKTIGHETSREGLER

6.8 Ikke bruk reagensene etter den angitte utløpsdatoen.

6.9 Ikke bruk hvis det finnes tegn på kontaminasjon eller andre 
tegn på forringelse.

6.10 Ikke berør reaksjonsområdene på kortene.

6.11 Komponentene i kitet må ikke etterlates i direkte sollys.

7. INNSAMLING OG TRANSPORT AV PRØVER

Prøver bør samles inn og håndteres i henhold til følgende 
retningslinjer1.

8. TESTPROSEDYRE

NØDVENDIGE MATERIALER SOM MEDFØLGER

 Se Innhold i kitet, avsnitt 5.

NØDVENDIGE MATERIALER SOM IKKE MEDFØLGER

 Løkkesteriliseringsenhet

 Inokulasjonsløkke, bomullspinne, innsamlingsbeholdere

 Inkubatorer, alternative omgivelsessystemer

 Tilleggsmedier

 Kvalitetskontrollorganismer

 Destillert vann

 12 × 75 mm testglass

 50 µl pipetter med engangsspiss eller kapillær- eller 
Pasteur-pipetter

 Glødelampe (anbefalt)

CONTROL +

Positive Control

Inneholder el ler har spor av naturgummi

Catalogue Number

In Vitro Diagnostic Medical Device

Consult Instructions for Use (IFU)

Temperature Limitations (Storage temp.)

Contains sufficient for <N> tests

Batch Code (Lot Number)

Rock card for 10 to 60 seconds

Positive result

Negative result

Use By (Expiration Date)

Manufactured by

CONTROL +

N

POSITIVE RESULT

10 - 60 seconds

NEGATIVE RESULT



11.8 Forekomsten av antigener som er normale hos organismer 
fra heterologe arter eller slekter er påvist i enkelte 
streptokokker17,18,19. Muligheten for at kryssreaksjoner 
av  denne typen kan oppstå  i  s t reptokokkale 
grupperingssystemer, kan derfor ikke elimineres. 
Gruppe D-antigenet er normalt hos organismer av 
streptokokkgruppe Q, R og S S17,18.

11.9 Enkelte stammer av Enterococcus faecium og Streptococcus 
bovis kan være vanskelig å gruppere.

11.10 Bakteriekulturer med mukoidale ytterlag kan fange 
mikropartikler, hvilket fører til ikke-spesifikk agglutinasjon. 
Dette forekommer ofte med den direkte testprosedyren. 
Problemet kan reduseres ved å stanse testingen etter at 
det observeres innledende positiv reaksjon.

11.11 Siden serogruppering av ß-hemolytiske kolonier er basert 
utelukkende på tilstedeværelsen av gruppespesifikke 
karbohydrater, differensierer ikke resultatene de typiske 
gruppe A-, C-, F- og G-streptokokkene fra den lille 
Streptococcus anginosus (milleri) som inneholder A-, 
C-, F- eller G-antigen. Morfologien på blodagarplater og 
serologisk reaksjon er de eneste kriteriene som brukes til 
karakterisering av S. anginosus ved Centres for Disease 
Control20. Biokjemisk differensiering kan utføres ved hjelp 
av en plan som den beskrevet av Lawrence et al21.

12. YTELSESEGENSKAPER

Ytelsen til PathoDxtra streptokokkalt grupperingskit ble evaluert 
ved et sykehuslaboratorium i Paris, Frankrike. Totalt 419 isolater 
ble testet, herunder 311 Lancefield-grupperte streptokokker, 
79 ikke-grupperbare streptokokker/enterokokker og 29 ikke-
streptokokker. Resultatene ble sammenlignet med et kommersielt 
tilgjengelig salpetersyrling-ekstraksjonskit. 

Sensitiviteten og spesifisiteten til de undersøkte kitene ble 
beregnet ut fra studiedata som følger:

PathoDxtra
Streptokokkale
Grupperingskit

Predikat 
Enhet

Gjennomsnittlig 
sensitivitet (%)

89.1 85.2

Gjennomsnittlig 
spesifisitet (%)

97.8 97.5
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