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Souprava činidel pro stan-
ovení streptokokových 
skupin PathoDxtra
Strep Grouping Reagent 
Set

 DR0710M .....................60 Testů

1 POUŽITÍ

PathoDxtraTM Strep Grouping Reagent Set je souprava složek 
určených pro použití s vybranými, samostatně zakoupenými 
latexovými činidly pro stanovení streptokokových skupin 
PathoDxtra Strep Grouping pro sérologickou identifikaci 
streptokoků skupiny A, B, C, D, F a G podle Lancefieldové 
z primárních kultivací. Dodané materiály jsou určeny pro 
diagnostické použití in vitro, jako pomůcka pro rychlé stanovení 
streptokokových skupin.

2 SHRNUTÍ

Sacharidy streptokokových skupin A, B, C, F a G jsou složité 
antigeny obvykle tvořené oligosacharidy na bázi rhamnosy a 
různými bočními řetězci, které se skládají především z glukosaminu 
(acetylovaného nebo neacetylovaného). Antigenem streptokoků 
skupiny D je kyselina lipoteichoová.
Při postupu stanovení PathoDxtra se využívá metoda latexové 
aglutinace společně s postupem extrakce kyselinou dusitou. IgG 
vázaný na latexové částice je vysoce specifický pro antigen dané 
streptokokové skupiny. Ve srovnání s jinými postupy stanovení 
streptokokových skupin tato metoda nabízí výrazné výhody z 
hlediska rychlosti, jednoduchosti a pohodlnosti.

3 PRINCIP TESTU

Ve stanovení PathoDxtra specifická protilátka na latexových 
částicích reaguje s antigenem streptokokové skupiny extrahované 
z buněčné stěny bakterií a aglutinuje jej. V přítomnosti 
odpovídajícího antigenu streptokokové skupiny vytvářejí 
senzibilizované částice jasný a zřetelně rozlišitelný aglutinační 
shluk latexových částic, který kontrastuje s jednotným mléčným 
vzhledem negativního testu. 
Antigen specifický pro určitou skupinu je extrahován za použití 
extrakce kyselinou dusitou při pokojové teplotě. Reakční směs 
je poté neutralizována. extrahovaný antigen je aglutinován 
latexovými částicemi potaženými IgG během jednominutového 
kývání testovací kartičkou.
činidla poskytují pozitivní aglutinaci s jednou až čtyřmi koloniemi 
získanými 18 až 24hodinovou kultivací pro většinu izolátů 
ß-hemolytického streptokoka. Pro stanovení nepatrných kolonií 
skupiny F a malých variant kolonií ostatních streptokoků může být 
třeba 10 nebo více kolonií.
Rychlé testy streptokokových skupin nejlépe korelují s referenčními 
metodami, pokud jsou testovány pouze streptokoky, které jsou 
ß-hemolytické na agaru s ovčí krví1,2,3,4.

4 SYMBoL DeFInITIonS

Katalogové číslo

Diagnostický zdravotnický prostředek in 
vitro

obsahuje činidla pro „n“ testů

čtěte návod k použití

Teplotní omezení (skladovací teplota)

Kód šarže (číslo šarže) 

Datum ukončení použitelnosti (datum 
exspirace) 

Výrobce

Zlehka kartičkou kývejte po dobu 10 až 60 
sekund

Pozitivní výsledek

negativní výsledek

5 OBSAH SOUPRAVY, PŘÍPRAVA K POUŽITÍ A 
UCHOVÁVÁNÍ

Souprava PathoDxtra Strep Grouping Reagent Set obsahuje činidla 

postačující pro provedení  60 testů.
Viz též Zvláštní upozornění, část 6.
Datum exspirace každé soupravy je uvedeno na štítku obalu.
Pokud neotevřené, uložte při teplotě 2 až 8 ° C. Jakmile je sada 
do užívání se však pouze pozitivní kontrola musí být skladovány 
při teplotě 2 až 8 ° C. Zbylé složky mohou být skladovány při 
pokojové teplotě.

 Návod k použití
 Míchací tyčinky (2 svazky)
 Jednorázové reakční kartičky 

(1 balení DR0720G)
 Karta s postupem
Složky soupravy jsou vzájemně zaměnitelné se složkami se stejným 
referenčním číslem. Složky lze koupit samostatně.

 Pozitivní kontrola (DR0707G)
 Jedna lahvička s kapátkem obsahující 2,8 

ml polyvalentního kontrolního antigenu, 
který se skládá z extrahovaných antigenů 
reprezentativních kmenů streptokoků 
skupin A, B, C, D, F a G podle Lancefieldové. 

Roztok obsahuje jako konzervační látku 
0,098% azidu sodného. Uchovávejte při 
teplotě 2 až 8°C. činidlo je stabilní do data 
ukončení použitelnosti vyznačeného na 
štítku.  

 Činidlo 1 (DR0709A)
 Jedna lahvička, která obsahuje 4,0 ml 

modře zbarveného roztoku dusitanu 
sodného a 0,098% azidu sodného jako 
konzervační činidlo. Uchovávejte ve svislé 
poloze a těsně uzavřené. činidlo je stabilní 
při pokojové teplotě (2 až 30°C) do data 
ukončení použitelnosti vyznačeného na 
štítku. 

 Činidlo 2 (DR0709B)
 Jedna lahvička obsahující 4,0 ml mírně 

kyselého roztoku (roztok kyseliny octové) 
a fialový indikátor. Uchovávejte ve svislé 
poloze a těsně uzavřené. činidlo je stabilní 
při pokojové teplotě (2 až 30°C) do data 
ukončení použitelnosti vyznačeného na 
štítku.

 Činidlo 3 (DR0709C)
 Dvě lahvičky, které obsahují 10 ml 

bezbarvého neutralizačního roztoku 
(roztok pufru TRIS) a 0,098% azidu sodného 
jako konzervační činidlo. Uchovávejte 
činidlo ve svislé poloze a těsně uzavřené. 
činidlo je stabilní při teplotě (2 až 30°C) do 
data ukončení použitelnosti vyznačeného 
na štítku.

6 ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

činidla jsou určena pouze pro diagnostické použití in vitro.
Určeno pouze pro profesionální použití.
Podívejte se prosím na Safety Data Sheet (SDS) a označování 
výrobků pro informace o potenciálně nebezpečných složek.

 ZDRAVoTnÍ InFoRMACe A InFoRMACe o BeZPečnoSTI

6.1 V souladu s principy správné laboratorní praxe se důrazně 
doporučuje považovat extrakty v kterékoli fázi provedení 
testu za potenciálně infekční a při manipulaci s nimi 
dodržovat všechna nezbytná bezpečnostní opatření.

6.2 extrakční činidlo 1 obsahuje dusitan sodný, který je podle 
platných směrnic evropského hospodářského společenství 
(eHS) klasifikován jako toxická látka (T). Pro tuto soupravu 
platí následující věty popisující charakter nebezpečnosti 
chemických látek (R věty) a standardní pokyny pro 
bezpečné zacházení s nebezpečnými látkami (S věty).

 R25 Toxický při požití.
 S37 Používejte vhodné ochranné rukavice.
 S45 V případě nehody, nebo necítíte-li se  
  dobře,okamžitě vyhledejte lékařskou  
  pomoc (je-li možno, ukažte toto   
   označení).

6.3 extrakční činidla 2 a 3 nejsou klasifikována jako nebezpečná, 
obsahují však slabou kyselinu (činidlo 2) a mírně dráždivou 
látku (činidlo 3). Proto se vyhýbejte přímému styku s těmito 
látkami a používejte vhodné osobní ochranné prostředky. 
Pokud se materiál dostane do styku s pokožkou, sliznicemi 
nebo očima, okamžitě omyjte zasažené místo tím, že jej 
opláchnete velkým množstvím vody.

6.4 Do některých složek byl přidán jako antibakteriální činidlo 
azid sodný v koncentracích nižších než 0,1%. Aby se 
zabránilo kumulaci explozivních azidů kovů v olověném 
a měděném potrubí, je nutné činidla likvidovat do 
odpadu, pouze pokud jsou naředěna a spláchnuta velkým 
množstvím vody.

6.5 nepipetujte ústy. Při manipulaci se vzorky a provádění 
stanovení používejte jednorázové rukavice a prostředky 
na ochranu zraku. Po skončení práce si důkladně umyjte 
ruce.

6.6 Přístroj určený pro opakované použití je nutné po 
použití sterilizovat vhodným postupem. nejvhodnější 
metodou je sterilizace v autoklávu po dobu 15 minut 
při 121°C. Jednorázové prostředky je nutné sterilizovat 
v autoklávu nebo spálit. Rozlitý potenciálně infekční 
materiál je nutné okamžitě odstranit savými papírovými 
ubrousky a kontaminovaná místa omýt standardním 
antibakteriálním dezinfekčním činidlem nebo 70% 
alkoholem. nePoUŽÍVeJTe chlornan sodný. Potřeby použité 
pro čištění rozlitého materiálu, včetně rukavic, je nutné 
likvidovat jako biologicky nebezpečný odpad.

 AnALYTICKÉ PoKYnY

6.7 nepoužívejte činidla po uplynutí doby ukončení 
použitelnosti.

6.8 činidla nepoužívejte, pokud vykazují jakékoli známky 
kontaminace nebo jiného zhoršení kvality.

6.9 nedotýkejte se reakčních ploch na kartičkách.
6.10 nenechávejte složky této soupravy na přímém slunečním 

světle.

7 ODBĚR A PŘEPRAVA VZORKŮ

Vzorky je nutné odebírat a manipulovat s nimi v souladu 
s doporučenými postupy1.

8 POSTUP TESTU

 PoTŘeBnÉ DoDAnÉ MATeRIÁLY

 Viz Obsah soupravy, část 5.

 PoTŘeBnÉ MATeRIÁLY, KTeRÉ neJSoU SoUčÁSTÍ 
DoDÁVKY

 Latexové činidlo Strep A Grouping Latex (DR0701G)
 Latexové činidlo Strep B Grouping Latex (DR0702G)
 Latexové činidlo Strep C Grouping Latex (DR0703G)
 Latexové činidlo Strep D Grouping Latex (DR0704G)
 Latexové činidlo Strep F Grouping Latex (DR0705G)
 Latexové činidlo Strep G Grouping Latex (DR0706G)
 Sterilizátor kliček
 Inokulační klička, tampon, odběrové nádoby
 Inkubátory, jiné systémy pro zajištění potřebného prostředí
 Doplňková média
 Mikroorganizmy kontroly kvality
 Destilovaná voda
 Testovací zkumavky 12 × 75 mm
 50µl pipety s jednorázovou špičkou, jednorázové kapilární 

nebo Pasteurovy pipety
 Žárovková lampa (doporučeno)

T

 POSTUP

8.1 Všechny složky (kromě latexových činidel a kontrol) 
musejí být před použitím vytemperovány na pokojovou 
teplotu (15 až 30°C). Pokud jsou latexová činidla a kontroly 
skladovány při teplotě 2 až 8°C, není nutné čekat, dokud 
se tato činidla nevytemperují na pokojovou teplotu. Pro 
přenesení extraktu používejte pipety s jednorázovou 
špičkou, jednorázové kapilární nebo Pasteurovy pipety.

A. Kolonie na pevných médiích:

1. Pro každý vzorek označte jednu testovací zkumavku 
12 × 75 mm.

2. Do každé zkumavky se vzorkem přidejte 1 volně 
stékající kapku činidla 1 tak, že uchopíte lahvičku ve 
svislé poloze a zlehka ji stisknete.

3 naberte 1 až 4 izolované ß-hemolytické kolonie 
jednorázovou aplikační tyčinkou nebo inokulační 
smyčkou a resuspendujte je v činidle 1. (Pokud 
jsou kolonie nepatrné, resuspendujte v činidle 1 
dostatečný počet kolonií, aby se činidlo 1 zakalilo.) 
Nepoužívejte tampon, neboť vstřebá příliš velké 
množství kapaliny. Přemístěte inokulum otřením 
tyčinky nebo kličky o dno nebo stěnu zkumavky a 
důkladně promíchejte. Zlikvidujte tyčinku nebo kličku 
odpovídajícím způsobem.

4 Do každé zkumavky se vzorkem přidejte 1 volně 
stékající kapku činidla 2 tak, že uchopíte lahev ve 
svislé poloze a zlehka ji stisknete. Poklepejte prstem 
na zkumavku po dobu 5 až 10 sekund, aby se činidla 
promíchala. (Inkubace zkumavek není nutná, i když je 
možné nechat je stát až 60 min při pokojové teplotě 
(15 až 30°C), pokud jsou přijata opatření, která zabrání 
vyschnutí. Delší doba inkubace nebyla vyzkoušena.)

5 Do každé zkumavky se vzorkem přidejte 5 volně 
stékajících kapek činidla 3 tak, že uchopíte lahvičku ve 
svislé poloze a zlehka ji stisknete. Poklepejte prstem 
na zkumavku po dobu 5 až 10 sekund, aby se činidla 
promíchala. Pokud neprovedete stanovení okamžitě, 
uchovávejte zkumavku těsně uzavřenou při teplotě 2 
až 8°C a proveďte stanovení do 24 hodin.

6. Vyhraďte řádek testovacích kroužků na kartičce 
PathoDxtra pro každý vzorek nebo kontrolu, které mají 
být testovány.

7. Do každého testovacího kroužku přidejte 40-50 µl 
extraktu.

8. Resuspendujte latexová činidla jemným promícháním 
na třepačce nebo převrácením. Přidejte 1 volně 
stékající kapku latexového činidla pro stanovení 
streptokokové skupiny do prvního kroužku tak, že 
uchopíte lahvičku ve svislé poloze a zlehka ji stisknete. 
Poté přidejte 1 volně stékající kapku následujících 
latexových činidel pro stanovení streptokokových 
skupin do dalších kroužků tak, že uchopíte lahvičku 
ve svislé poloze a zlehka ji stisknete.

9. Promíchejte latexová činidla s extraktem pomocí 
míchací tyčinky a pro každý kroužek použijte vždy čistý 
konec tyčinky.

10. Podržte kartičku pod vhodným světlem a jemně jí 
zakývejte dopředu a dozadu. Pozitivní aglutinační 
reakce s jedním z latexových činidel obvykle nastane 
do 30 sekund. Přestaňte kartičkou kývat, jakmile se 
projeví zcela zřetelná pozitivní reakce a zaznamenejte 
výsledek. Nekývejte katičkou déle než 60 sekund.

B Volitelný postup přímého přenesení kolonií

1 Tento volitelný postup lze použít, pokud je přítomen 
dostatečný počet kolonií, aby byly splněny požadavky 
na stanovení (tj. 4 kolonie na 1 činidlo pro stanovení 
skupiny nebo 20 kolonií pro kompletní stanovení 
skupin).

2. naberte 4 izolované kolonie jednorázovou aplikační 
tyčinkou nebo inokulační kličkou. (Pokud jsou kolonie 
nepatrné nebo staré méně než 18 hodin, mohou být 
třeba více než 4 kolonie.)

3. Rozetřete kolonie důkladně a rovnoměrně po kartičce 
PathoDxtra ve středu vymezeného kroužku.

4. Zopakujte kroky 1 a 2 pro každé činidlo pro stanovení 
streptokokové skupiny, které bude použito.

5. Přidejte 1 volně stékající kapku latexového činidla 
pro stanovení streptokokového činidla do prvního 
kroužku tak, že uchopíte lahvičku ve svislé poloze 
a zlehka ji stisknete. Poté přidejte 1 volně stékající 
kapku následujících latexových činidel pro stanovení 
streptokokových skupin do dalších kroužků tak, že 
uchopíte lahvičku ve svislé poloze a zlehka ji stisknete.

6. Důkladně promíchejte latexová činidla s rozetřenými 
koloniemi pomocí míchací tyčinky a pro každý kroužek 
použijte vždy čistý konec tyčinky.

7. Podržte kartičku pod vhodným světlem a jemně jí 
zakývejte dopředu a dozadu. Pozitivní aglutinační 
reakce s jedním z latexových činidel obvykle nastane 
do 10 sekund. Přestaňte kartičkou kývat, jakmile se 
projeví zcela zřetelná pozitivní reakce a zaznamenejte 
výsledek. Nekývejte kartičkou déle než 60 sekund. 
Tam, kde není výsledek jednoznačně zřetelný, musí 
být proveden postup extrakce kyselinou.

UPOZORNĚNÍ: některé bakteriální kultury s vnějšími slizovými 
vrstvami mohou zachycovat mikročástice, což způsobí 
nespecifickou aglutinaci. Tento jev je běžný u stanovení pomocí 
přímého přenesení kolonií. Pro omezení tohoto problému na 
minimum je nutné test ukončit, jakmile je zaznamenána počáteční 
pozitivní reakce.

C. Volitelné stanovení z bujónové kultury

1. Inokulujte 0,5 ml bujónu (viz upozornění níže) dvěma 
nebo více koloniemi (v závislosti na velikosti) izolátu, 
u něhož je třeba stanovit skupiny.

2. Inkubujte bujón při teplotě 35 až 37°C, dokud není 
zřetelně zakalený (obvykle 4 hodiny nebo déle).

3. Bujón odstřeďte při 1000 × g po dobu 15 minut.
4. Pečlivě odpipetujte bujón od pelety bakterií.
5. Ke každé peletě bakterií přidejte 1 volně stékající 

kapku činidla 1 tak, že uchopíte lahvičku ve svislé 
poloze a zlehka ji stisknete. Bakteriální peletu 
resuspendujte.

6. Přidejte 1 volně stékající kapku činidla 2 tak, že 
uchopíte lahvičku ve svislé poloze a zlehka ji stisknete. 
Zlehka promíchejte.

7. Pomalu přidejte 5 volně stékajících kapek činidla 3.
8. Přidejte 8 kapek destilované vody z 5 ml pipety a zlehka 

promíchejte.
9. Proveďte stanovení 50 µl extraktu postupem 

popsaným v části Postup stanovení, kroky 6 až 10, 
(Kolonie na pevných médiích).

UPOZORNĚNÍ: Streptococcus pneumoniae a streptokoky skupiny 
D mohou do bujónu vylučovat zkříženě reaktivní antigeny, pokud 
je bujón inkubován delší dobu (např. přes noc).

UPOZORNĚNÍ: Bujón by měl být testován s latexovým činidlem 
pro stanovení streptokokových skupin, aby bylo zajištěno, že 
před přidáním kultur do bujónu nedojde k autoaglutinaci. některé 
značky Todd-Hewittova bujónu mohou s různými komerčními 
činidly pro stanovení skupin způsobit autoaglutinaci4. Tento jev byl 
též zaznamenán u bujónu z mozko-srdcové infúze (BHI). 
UPOZORNĚNÍ: Streptokoky skupiny D nelze snadno detekovat 
stanovením metodou z bujónové kultury a často se projeví zkřížené 
reakce s dalšími skupinami.

9 KONTROLA KVALITY

Test pro kontrolu kvality by měl být proveden u každé obdržené 
zásilky a nového čísla šarže. Každá laboratoř by měla dodržovat 
požadavky státních a místních právních předpisů.
Pro kontrolu funkčních charakteristik latexových činidel lze použít 
následující postup:
a) Test reaktivity latexových suspenzí (postup pozitivní 

kontroly)
 Pro jeden test: nadávkujte jednu kapku (40 µl) antigenu 

pozitivní kontroly na testovací kartičku a promíchejte s 
latexovou suspenzí. Promíchejte obsah kroužku novou 
míchací tyčinkou. Jemně kartičkou kývejte po dobu jedné 
minuty. Poté by u všech testovacích latexových činidel měla 
nastat jednoznačná aglutinace.

b) Test specifičnosti aglutinace (postup negativní kontroly)
 V případech velmi slabé aglutinace je nutné pozitivní 

testy zopakovat v paralelním stanovení s jednou kapkou 
připraveného extraktu (viz postup stanovení na pevných 
médiích). Použijte nenainokulovanou míchací tyčinku nebo 
inokulační kličku. Latexová suspenze by neměla vykazovat 
významnou aglutinaci a výsledek slouží jako kontrola 
pro přímé srovnání testu provedeného s bakteriálním 
extraktem. 

c) Proveďte celý postup testu na základních kulturách známých 
skupin.

10 VÝSLEDKY

 InTeRPReTACe 
10.1 POZITIVNÍ VÝSLEDEK: Pozitivní reakce nastane, pokud 

dojde k viditelné aglutinaci latexových mikročástic a do 
60 sekund se projasní pozadí. Souprava PathoDxtra Strep 
Grouping Reagent Set je určena pro poskytnutí rychlé 
aglutinační reakce s extraktem z jedné až čtyř kolonií z 
18 až 24hodinové kultivace streptokoků skupin A, B, C, 
D a G podle Lancefieldové (varianta pro velké kolonie) 
za 60 sekund, a to pro většinu streptokokových izolátů. 
nepatrné kolonie skupiny F a kmeny dalších skupin tvořící 
malé kolonie vyžadují pro poskytnutí aglutinační reakce 
mnohem vyšší počet kolonií (velké nabrání).

10.2 NEGATIVNÍ VÝSLEDEK: Jednolitý bledě modrý vzhled bez 
aglutinace za 60 sekund.

10.3 NEPRŮKAZNÝ VÝSLEDEK: Pokud dojde k aglutinaci s 
více než jedním latexovým činidlem, lze problém vyřešit 
následujícím způsobem:
1. Slabá aglutinace s více latexovými činidly a výrazně 

silnější aglutinace s jedním činidlem. Interpretace: Slabé 
reakce jsou obecně způsobeny nespecifickou reakcí (např. 
Staph. aureus) a silnější reakce je specifická pro zjištěnou 
streptokokovou skupinu.

2. Přibližně stejná aglutinace s více než jedním latexovým 
činidlem (vzácně více než se dvěma činidly). Interpretace: 
na kultivační plotně byly přítomny dvě streptokokové 
skupiny s podobnou morfologií kolonií a ß-hemolýzou. 
Zopakujte stanovení pomocí čistých extraktů z kolonií po 
opakované izolaci.

3. V testované kolonii může být přítomen více než jeden 
skupinový antigen. Harvey a McIllmurray5 popsali izolaci 
streptokoků obsahujících antigeny skupiny D a skupiny G. 
Dále se v literatuře uvádí, že antigeny typově specifické 
pro skupinu F (např. typu II) se vyskytovaly ve skupinách 
A, C a G6,7, při použití latexových činidel PathoDxtra by 
však neměly způsobit zkřížené reakce.

10.4 NESPECIFICKÁ AGLUTINACE: U latexových testů lze 
sledovat alespoň dva typy nespecifické aglutinace.
1. některé mukoidní kmeny bakterií mohou způsobit 

nespecifické shluknutí latexového činidla, jehož příčinou 
je pravděpodobně zachycení částic v extrahovaném 
materiálu kapsuly. Tento jev je častější, je-li použit postup 
stanovení pomocí přímého přenesení kolonií.

2. Kmeny Staphylococcus aureus nesoucí protein A mohou 
způsobit falešně pozitivní aglutinaci latexových činidel 
vazbou části Fc imunoglobulinu IgG na latex. činidla 
PathoDxtra jsou vytvořena tak, aby nereagovala s mírnou 
hladinou proteinu A, vysoké hladiny však mohou systém 
zahltit.

PoZnÁMKA: Při provádění testu se doporučuje kývat kartičkou 
pouze dostatečně dlouhou dobu, aby se projevila zřetelná 
aglutinace. Dodržení tohoto postupu minimalizuje zkřížené reakce.

11 FUNKČNÍ OMEZENÍ TESTU

11.1 Je-li pro extrakci použit nedostatečný počet kolonií, mohou 
se projevit falešně negativní výsledky.

11.2 U některých kmenů se mohou projevit falešně pozitivní 
výsledky, pokud je extrahováno inokulum obsahující příliš 
velké množství buněk. Jsou-li extrahována a testována 
velká množství, budou patrné málo početné zkříženě 
reaktivní antigenní determinanty, které nejsou součástí 
sacharidů dané skupiny, což povede k falešně pozitivní 
reakci.

11.3 Streptococcus pneumoniae má společné antigenní 
determinanty s ß-hemolytickými streptokoky skupiny C8,9,10, 
a může proto reagovat pozitivně s latexovým činidlem Strep 
C11. Možnou zkříženou reaktivitu široké škály klinických 
izolátů S. pneumoniae nelze předvídat. Streptokoky skupiny 
C jsou ß-hemolytické, zatímco Streptococcus pneumoniae 
je α-hemolytický. Pokud pochybnosti přetrvávají, je nutné 
kulturu testovat na citlivost k optochinu, kterým se bakterie 
odliší.

11.4 Listeria monocytogenes vykazuje podobnou antigenitu 
jako streptokoky skupiny B a G12 a může reagovat pozitivně 
s latexovými činidly Strep B a nebo Strep G. Pokud není 
identita stanovovaných kolonií jistá, lze provést katalázový 
test, který odliší listerii a streptokoky. Listerie jsou kataláza 
pozitivní a streptokoky jsou kataláza negativní.

11.5 Při přímém testování hemokultur musí být dodržen 
postup volitelného testování z bujónové kultury. Ačkoli se 
tento postup nedoporučuje, lze přímé stanovení skupin 
streptokoků z hemokultur provést, pokud jsou učiněna 
nezbytná opatření a jsou-li známy potenciální problémy 
existující při provedení takového testu, z nichž mnohé byly 
popsány v literatuře13,14,15.

11.6 Přibližně 25% S. viridans (vzácně ß-hemolytický) má 
skupinový antigen a dalších 1,4% má více než jeden 
doložitelný skupinový antigen16. Jedna studie došla 
k závěru: „Díky těmto skutečnostem již rozdělení do 
sérologických skupin není vhodným nástrojem pro 
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rozlišení S. viridans“16. Jestliže pochybnosti přetrvávají, 
proveďte příslušné biochemické testy, které napomohou 
při identifikaci

11.7 Pokud provádíte stanovení z bujónu, nezapomeňte, že 
některé značky Todd-Hewittova bujónu mohou způsobit 
autoaglutinaci s různými komerčními činidly pro stanovení 
skupin4. Tento jev byl též zaznamenán u bujónu z mozko-
srdcové infúze (BHI). Bujón by měl být testován s latexovým 
činidlem pro stanovení streptokokových skupin, aby bylo 
zajištěno, že před přidáním kultur do bujónu nedojde k 
autoaglutinaci.

11.8 U některých streptokoků byla dokázána existence 
antigenů běžných pro organizmy z heterologních druhů 
nebo rodů17,18,19, a proto nelze vyloučit možnost projevení 
zkřížených reakcí tohoto typu v systému streptokokových 
skupin. Antigen skupiny D je společný mikroorganizmům 
streptokokových skupin Q, R a S17,18.

11.9 Stanovení skupin u některých kmenů Enterococcus faecium 
a Streptococcus bovis nemusí být snadné.

11.10 Bakteriální kultury se slizovými vnějšími vrstvami mohou 
zachycovat mikročástice, což vede k nespecifické aglutinaci. 
Tento jev je běžný u stanovení pomocí přímého přenesení 
kolonií. Pro omezení tohoto problému na minimum je 
nutné test ukončit, jakmile je zaznamenána počáteční 
pozitivní reakce.

11.11 Vzhledem k tomu, že rozdělení ß-hemolytických kolonií do 
sérologických skupin je založeno výhradně na přítomnosti 
sacharidů specifických pro dané skupiny, výsledky nerozliší 
typické streptokoky skupiny A, C, F a G od drobného 
Streptococcus anginosus (milleri), který má antigeny A, 
C, F nebo G. Morfologie na plotnách s krevním agarem 
a sérologická reakce jsou jedinými kritérii použitými při 
charakteristice S. anginosus ve střediscích pro kontrolu 
onemocnění20. Biochemickou diferenciaci lze použít pomocí 
schématu, např. toho, jež popsali Lawrence et al21.

12 FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY

 SPeCIFIčnoST

Specifičnost činidel PathoDxtra pro stanovení streptokokových 
skupin byla testována. Funkční charakteristiky činidel PathoDxtra 
pro stanovení streptokokových skupin byly hodnoceny v 
nemocniční laboratoři ve Francii. Celkem bylo testováno 419 
izolátů, včetně 311 streptokoků rozdělených do skupin dle 
Lancefieldové, 79 streptokoků/enterokoků, které nebylo možné 
rozdělit do skupin, a 29 jiných mikroorganizmů než streptokoků. 
Získané výsledky byly porovnány s komerčně dostupnou soupravou 
pro extrakci kyselinou dusitou. 
Citlivost a specifičnost hodnocených souprav byla vypočtena z dat 
hodnocení a byla následující:

Činidla
PathoDxtra

pro 
stanovení 

skupin

Referenční 
prostředek

Střední hodnota citlivosti (%) 89.1 85.2

Střední hodnota specifičnosti (%) 97.8 97.5
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