
E0002tig-005 ab B-Nr. 14540 Biognost®  ∆οκιµασία Αντιγόνου 14.09.2016 Page 1 of 3 

Bios®, Biosite®, Biognost®, Biolisa®, Biosave®, Biosorb®, Biomedix®, Bionostix®, Biostik®, Biochip®, Bioservice®, Biotainer®, Biodata®, Diagnos® und Recipe® sind 
registrierteWarenzeichen der Firma Bios® GmbH, Deutschland 

Die mit ® gekennzeichneten Warenzeichen in diesem Text sind Eigentum der Fa. Bios GmbH. 
Die Gebrauchsinformationen der Firma Bios Labordiagnostik GmbH sind geistiges Eigentum der Fa. Bios und nur nach den Vorgaben der Firma Bios zu verwenden. 

Bios® Labordiagnostik GmbH, Hofmannstr. 7, D-81379 München, 
Fon/Fax: +49 89/898895-41/40, e-mail: bios@bios-world.com 

Οδηγίες χρήσης BIOGNOST®  ∆οκιµασία Αντιγόνου  

 
DFA:  ανίχνευση αντιγόνων µε άµεσο ανοσοφθορισµό ΤΕΧΝΙΚΗ: Η τεχνική του ενός βήµατος βασίζεται σε σηµειωµένα µε FITC µονό/ ή πολύκλωνα αντισώµατα. 
IFA:  Ανίχνευση αντιγόνων µε έµµεσο ανοσοφθορισµό ΤΕΧΝΙΚΗ: Η τεχνική δύο βηµάτων µε βάση µονό/ ή πολυκλωνικά πρωτογενή αντισώµατα και FITC-
επισηµασµένο δεύτερα αντισώµατα 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ 
Η Biognost® Ag DFA είναι άµεση ανίχνευση µε ανοσοφθορισµό.Η Biognost® Ag IFA είναι µια έµµεση δοκιµασία ανοσοφθορισµού για τον ποιοτικό προσδιορισµό 
των παθογόνων απευθείας από υλικό ασθενή ή µετά την αποµόνωση αυτού. Η δοκιµασία Biognost® Ag προορίζεται για χρήση στην in vitro διαγνωστική. 
 
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
Το τεστ βασίζεται στην κλασική µέθοδο ανοσοφθορισµού. Το δείγµα του ασθενή πρώτα τοποθετηθείτε σε ένα γυάλινο πλακίδιο και υποβάλλεται σε κατάλληλη 
διαδικασία στερέωσης (βλέπε ενότητα "Συλλογή δειγµάτων και προετοιµασία»). Στη συνέχεια καλύπτεται µε ένα αντιδραστήριο αντισώµατος της κατάλληλης 
ειδικότητας αντιγόνου, είτε ένα φλουορεσκεΐνη συζευγµένο αντίσωµα (DFA) ή ένα µη επισηµασµένο αντιορό / πρωτογενές αντίσωµα (IFA), και επωάζονται. Σε 
περίπτωση θετικού δείγµατος, τα µονό/ ή πολύκλωνα αντισώµατα θα συνδέονται µε συγκεκριµένα µικροβιακά αντιγόνα στόχους. Η περίσσεια του αντισώµατος στη 
συνέχεια αποµακρύνεται µε έκπλυση του slide µε το παρεχόµενο ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης. Μία καλυπτρίδα έχει τοποθετηθεί για το DFA. Κατά τη διάρκεια της 
Τεχνικής IFA του δεύτερου σταδίου επώασης, τα τυχόν δεσµευµένα πρωτογενή αντισώµατα σηµειώνονται µε FITC-συζευγµένο δεύτερο αντίσωµα (το συζυγές). 
Επίσης η περίσσεια συζεύγµατος αφαιρείται µε πλύσιµο του slide. Στη συνέχεια τοποθετείται µια καλυπτρίδα στο πλακάκι. 
Το αντιγόνο/συζυγούς (DFA) ή αντιγόνου/πρωτογενές αντίσωµα/συζυγούς (IFA) σύµπλοκα που σχηµατίζονται είναι ορατά µε µικροσκοπία φθορισµού σε µεγέθυνση 
400 έως 500fold. Η ευαισθησία και η ειδικότητα του συζυγούς/πρωτογενές αντίσωµα µπορεί να διπλοελεγθεί χρησιµοποιώντας αντίστοιχες πλάκες ελέγχου 
αντιορρού/σύζευξης. 
∆εν πρέπει να αναδευτεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλυσίµατος! ∆ιαφορετικά, το ακινητοποιηµένο αντιγόνο µπορεί να καταστραφεί ή να παρασυρθεί από τη 
θέση του. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Οι δοκιµασίες Biognost® ανοσοφθορισµού για µικροβιακά αντιγόνα επιτρέπουν την ειδική, ποιοτική ανίχνευση της παράνοµης παθογόνου είτε απευθείας στον δείγµα 
ασθενή ή στο µικροβιακό προϊόν αποµόνωσης. Ένα θετικό αποτέλεσµα καθορίζει τη διάγνωση της µόλυνσης µε το παθογόνο υπό εξέταση, µε την προϋπόθεση ότι 
έχει εξεταστεί ένα µόνο δείγµα ασθενούς ανά διαφάνεια. Εάν κατά τη δοκιµή λαµβάνονται ένα η περισσότερα θετικά δήγµατα στο ίδιο ή σε διαφορετίκα πλακάκια τα 
δείγµατα θα πρέπει να επαναξεταστούν. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλύσης µπορεί να συµβεί επιµόλυνση µεταξύ των διαφόρων δείγµατων που υπάρχουν σε 
διαφορετικές τοποθεσίες εφαρµογής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όλα τα θετικά αποτελέσµατα των δοκιµών θα πρέπει να επιβεβαιωθούν ξεχωριστά (εφαρµόστε ένα µόνο 
δείγµα ανά διαφάνεια και ανά χρώση πηγαδιού). 
Ωστόσο, από κοινού µε άλλες µεθόδους ανίχνευσης αντιγόνου, ένα αρνητικό αποτέλεσµα δοκιµής δεν µπορεί ποτέ να αποκλείσει µε βεβαιότητα µόλυνση του 
ασθενούς µε το εν λόγο παθογόνο. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα ότι ο συγκεκριµένος µολυσµατικός παράγοντας δεν εκπροσωπείται στο συγκεκριµένο δείγµα που έχει 
παρθεί για ανάλυση, ή σε εκείνο το τµήµα του δείγµατος που πράγµατι χρησιµοποιήθηκε στη δοκιµή. Ως εκ τούτου, εάν τα αρνητικά αποτελέσµατα που λαµβάνονται 
σε περιπτώσεις όπου η συγκεκριµένη µόλυνση έχει βάσιµες υποψίες, η δοκιµή πρέπει να επαναληφθεί, κατά προτίµηση σε ένα φρέσκο δείγµα ή το αποτέλεσµα θα 
πρέπει να επιβεβαιωθεί µε ορολογική δοκιµασία ή µε καλλιέργεια. 
 
BIOGNOST® ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ 
DFA: Ειδικό Παθογόνο FITC σύζευξης (πολύ/ή µονοκλωνικά, συµπυκνωµένο ή έτοιµο για χρήση)πλακίδια ελέγχου, PBS,υλικό σταθεροποίησης, καλυπτρίδες. 
IFA: Ειδικό Παθογόνο σύζευξης (πολύ/ή µονοκλωνικά,συµπυκνωµένο ή έτοιµο για χρήση), δεύτερο αντίσωµα FITC σηµασµένο, πλάκες ελέγχου (διαφάνειες 
επικαλυµµένες µε αντιγόνο ελέγχου ή άδειες διαφάνειες µε θετικά και αρνητικά εναιωρήµατα), PBS,υλικό σταθεροποίησης, καλυπτρίδες. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
Πιπέτες ακριβείας και ρύγχη πιπετών για τη διανοµή 1-1000 µl 
Αναδευτήρας Vortex 
Βαθµονοµηµένο δοχείο των 500 ml ή 1000 ml για την παρασκευή ρυθµισµένου µε φωσφορικό αλατούχου διαλύµατος 
Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό 
Υγροποιηµένο θάλαµο επώασης 
Θερµοκοιτίδα (37 ° C) (προαιρετικά) 
Μεγάλα πηγαδάκια χρώσης 
∆οχείο διαλύµατος πλύσης 
Χρονόµετρο 
Σκοτεινού πεδίου µικροσκόπιο φθορισµού µε φίλτρα που επιτρέπουντη  διέγερση στα 450-490 nm και εκποµπή στα 560-590 nm (για την καλύτερη ευαισθησία, το 
συµβάν διέγερσης θα πρέπει να χρησιµοποιείται κατά προτίµηση πάνω από τη διέγερση trans-αποστολή). Μη χρησιµοποιείτε λάδι βυθού. 
 
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
Αποθηκεύστε όλες τις λύσεις αντισωµάτων (πρωτογενή αντισώµατα και συζεύξεις), καθώς και τις διαφάνειες ελέγχου στη θερµοκρασία που αναγράφεται στην 
ετικέτα. Για να αποτρέψετε από το στέγνωµα τις επικαλυµµένες διαφάνειες µε αντιγόνο και τη µετουσίωση πρέπει να φυλάσσεται στην ερµητικά κλειστή 
πλαστικοποιηµένη θήκη αλουµινίου που παρέχεται. Τα µη ανοιγµένα αντιδραστήρια είναι σταθερά µέχρι την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα εάν οι 
συστάσεις ακολουθούνται αυστηρώς. Μην χρησιµοποιείτε κάποιο από αυτά τα αντιδραστήρια, αφού έχει λήξει. 
Μετά την πρώτη χρήση τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι καλά κλεισµένα και να αποθηκεύονται στη θερµοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα. Αυτά τα 
αντιδραστήρια πρέπει να καταναλώνονται το συντοµότερο δυνατό. 
Σταθερότητα στην επαναχρησιµοποίηση δεν σχετίζεται υποχρεωτικά µε την ηµεροµηνία λήξης. 
Το µείγµα σφραγισµένου αέρα ξηρής σκόνης του ορού ρυθµισµένου µε φωσφορικά µπορούν να αποθηκεύονται επ 'αόριστον σε θερµοκρασία δωµατίου ή παρακάτω 
εάν δεν έχει ανοιχτεί. 
Το υλικό σταθεροποίησης, τα πρότυπα κηλίδωσης και οι καλυπτρίδες µπορούν να αποθηκεύονται επ 'αόριστον σε θερµοκρασία δωµατίου. Στην ετικέτα του προϊόντος 
αναγράφεται η ηµεροµηνία λήξης. ∆εν εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό παρά να διευκολύνει τον έλεγχο των αποθεµάτων. Το ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης PBS (pH 
7,5) πρέπει να παρασκευάζεται την ηµέρα της χρήσης, δεδοµένου ότι δεν περιέχει συντηρητικά. Σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο ρυθµιστικό διάλυµα που απέµεινε 
και θέλετε να το χρησιµοποιήσει την επόµενη ηµέρα, θα πρέπει να φυλάσσονται σε κλειστά δοχεία στους 5-10 ° C.  Απορρίψτε τυχόν ρυθµιστικό διαλύµα PBS εάν 
εµφανίζεται θολότητα, χρωµατισµός ή κροκιδώδες ίζηµα ή αν το pH έχει αλλάξει. 
 
ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ 
1. Όλα τα δείγµατα ασθενών που χρησιµοποιούνται σε δοκιµασίες ανίχνευσης αντιγόνου είναι δυνητικά µολυσµατικά και πρέπει να αντιµετωπίζονται µε την 
κατάλληλη φροντίδα. 
2. Τα διαλύµατα αντισώµατος (πρωτογενή αντισώµατα και τα συζυγή) και το υλικό σταθεροποίησης περιέχει 0,09% αζίδιο του νατρίου ή κάποιο άλλο συντηρητικό. 
Όλα τα συντηρητικά είναι δηλητηριώδη. Το αζίδιο που περιέχειεται στα αντιδραστήρια δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή µε χαλκό ή µόλυβδο που περιέχουν 
αντικείµενα, για παράδειγµα ορισµένων σωλήνων αποχέτευσης, καθώς αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία έκρηξης. 
3. Όπως διευκρινίζεται στην ετικέτα του προϊόντος, µερικά από τα προϊόντα σύζευξης περιέχουν τη χρωστική Evans blue για αντιχρωµατισµό. Η Evans blue είναι µια  
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πιθανή καρκινογόνος ουσία (κατηγορίας 1 * δηλητήριο σύµφωνα µε το ελβετικό πρόγραµµα δηλητήρια). Οι χρήστες θα πρέπει να προσέχουν να µην καταπιούν αυτές 
τις συζεύξεις και να αποφεύγουν οποιαδήποτε επαφή µε το δέρµα. 
4. Οι κανονισµοί ασφαλείας των εµπορικών ενώσεων και του αντίστοιχου Ινστιτούτου (εργαστήριο) θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά (βλ ανακοινώσεις, 
εργαστηριακή κατευθυντήριες γραµµές, οδηγίες για την ασφάλεια κλπ). 
5. Κανόνες Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (κατευθυντήριες γραµµές GLP). 
6. Υλικά και αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στη δοκιµή πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις και ο χώρος εργασίας 
πρέπει να απολυµαίνεται. 
 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
∆είγµα συλλογής, σταθεροποίηση των δειγµάτων, µεταφορά και προετοιµασία του δείγµατος για τον προσδιορισµό συµβάλλουν σηµαντικά στη συνάφεια του 
αποτελέσµατος της δοκιµής. Έτσι, πριν από την εκτέλεση προσδιορισµού αντιγόνου Biognost® τα εργαστήρια θα πρέπει να εγκαταστήσουν τη συλλογή του 
αντιγόνου και τη διαδικασία χειρισµού (µαζί µε τους κλινικούς γιατρούς και παθολόγους). Στην περίπτωση των γαστρεντερικών λοιµώξεων, το εν λόγω µικροβιακό 
αντιγόνο προσδιορίζεται καλύτερα σε δείγµατα κοπράνων τα οποία µπορούν να διατηρούνται σε 10% φορµαλίνη. (∆ιατήρηση µε πολυβινυλαλκοόλη ή thimerosal-
ιώδιο-φορµαλδεΰδης δεν είναι κατάλληλο). 
Στην περίπτωση των αναπνευστικών λοιµώξεων, είναι δυνατή ειδική ανίχνευση αντιγόνου, σε κάθε δείγµα που λαµβάνεται από µία από τις ακόλουθες µεθόδους: 
βρογχοκυψελιδική πλύση, βρογχοσκοπικών βιοψίας, διατραχειακή εισρόφηση, (προκαλούµενα) πτύελα, δείγµα µε ξυλαράκι από το λαιµό ή τη ρινοφαρυγγική, 
παρακέντηση του υπεζωκότα, αυτοψία και καλλιέργεια (καλλιέργεια δοκιµής επιβεβαίωσης). Κατά τη χρήση δειγµάτων πτυέλων για τη δοκιµή, προεπεξεργασία των 
δειγµάτων µε διθειο-θρεϊτόλη ή Ν-acetyl κυστεΐνης µειώνει το ιξώδες των δειγµάτων . 
Ο HSV είναι εύκολα ανιχνεύσιµος στο φλυκταινικό υγρό ή φλύκταινα ξέσµατα. 
Αξιόπιστη ανίχνευση ενδοκυτταρικών µικροβιακών αντιγόνων θεωρείτε µόνο εάν το συλλεγόµενο δείγµα περιέχει επαρκή αριθµό των µολυσµένων κυττάρων. Για να 
διατηρηθεί η µικροβιακή µολυσµατικότητα σε περιπτώσεις όπου είναι επιθυµητή η παράλληλη ανάλυση ή την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων των δοκιµών από 
καλλιέργεια κυττάρων, τα δείγµατα θα πρέπει να τοποθετηθούν αµέσως σε ένα κατάλληλο µέσο µεταφοράς, αφού συλλέγονται από τον ασθενή. 
 
Σταθεροποίηση / Εξουδετέρωση 
Για κάθε ασθενή να χρησιµοποιείτε διαφορετική πλάκα. Τοποθετήστε την απαραίτητη ποσότητα δείγµατος στη πλάκα και αφήστε την να στεγνώσει τελείως σε 
θερµοκρασία χώρου (15-20 λεπτά αναλόγως του πάχους του υποστρώµατος). ∆είγµατα που δεν έχουν στεγνώσει στη πλάκα αποκολώνται εύκολα κατά τη διαδικασία 
του πλυσίµατος. Έπεται η στερέωση του υποστώµατος (θερµαίνοντας αντίστοιχα την ασετόνη την φορµαλίνη και τίς πλάκες (µονή –διπλή –η τριπλή στερέωση)). 
Όταν το επιπλέον διαλυτικό εξατµισθεί απο τη πλάκα,είναι έτοιµη γιά την επώαση του δέιγµατος µε το αντιγόνο-ειδικό αντίσωµα,που είτε είναι µη σηµασµένο 
αντίσωµα για δοκιµασία Ε.Φ(IFA) ,είτε φθοριόχρωµος σφαιρίνη αντισωµα για  δοκιµασία Α.Φ(DFA). Για τη συλλογή και την προετοιµασία του δείγµατος για 
ευκαρυωτικούς οργανισµούς ανατρέξτε στην βιβλιογραφία. 
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
Θα πρέπει να περιλαµβάνεται σε κάθε τρέξιµο µια πλάκα ελέγχου για θετικό και αρνητικό έλεγχο του αντιορού ή και του συζυγούς. Αν το πλακίδιο ελέγχου δεν 
εµφανίζει τις αναµενόµενες αντιδράσεις, η εξέταση είναι άκυρη και πρέπει να επαναληφθεί. Σε περίπτωση που οι πλάκες ελέγχου δεν εµφανίζουν τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα ελέγξτε τα εξής: Έχετε οποιαδήποτε εξαρτήµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί στη δοκιµασία και που δεν είχαν αρχικά προέλθει από τη Bios (π.χ. 
καλυπτρίδες, υλικό τοποθέτησης κλπ από άλλον προµηθευτή;), ήταν το διάλυµα πλύσης πρόσφατα προετοιµασµένο; Οι τυχόν λειτουργικές ελλείψεις που αφορούν το 
µικροσκόπιο φθορισµού, όπως το λάδι βυθού που έχει πέσει στους αντικειµενικούς φακούς, κακή οπτική προσαρµογή, αδύναµη πηγή φωτός; Οι διαφάνειες και τα 
αντιδραστήρια έχουν αποθηκευτεί σωστά ή έχουν οποιαδήποτε εξαρτήµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί τα οποία έχουν ήδη λήξει; Ήταν ο θάλαµος επώασης σε 
κατάλληλες συνθήκες υγρασίας (δεν πρέπει να επιτραπεί κατά τη διάρκεια της εφαρµογής, την επεξεργασία διαφάνειας να στεγνώσουν σε οποιοδήποτε στάδιο); 
Αφήστε τα αντιδραστήρια να έρθουν σε θερµότητα δωµατίου µε φυσικό τρόπο και όχι µε τη θέρµανση αυτών. 
Για να αποφύγετε την µη υποθήκευση ή την καταστροφή του σταθερού αντιγόνου, µην ανακατεύετε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλύσης. 
Η Εγγύηση από τη Bios παρατείνεται µόνο εάν οι οδιγίες χρήσης ακολουθούνται αυστηρώς, εάν τα αποκλειστικά προϊόντα της Bios που εφαρµόζονται επαληθευθούν 
στη δοκιµή, και εάν η δοκιµή πραγµατοποιείται από εξειδικευµένο προσωπικό. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
Οι Biognost® συζεύξεις για την άµεση τεχνική ανοσοφθορισµού είναι διαθέσιµη σε µια εύκολη και έτοιµη προς χρήση µορφή, αν για κάποιο τυπογραφικό λόγο δεν 
αναγράφεται καµία  λειτουργία της αραίωσης στην ετικέτα. Μετά την απόψυξη, τα έτοιµα προς χρήση προϊόντα σύζευξης µπορεί να χρησιµοποιηθούν άµεσα στην 
πορεία της δοκιµής. Μερικές συζεύξεις είναι διαθέσιµες ως συµπυκνωµένο διάλυµα απόθεµα και η αραίωση αναγράφεται στην ετικέτα. Εάν δεν αναγράφονται στην 
ετικέτα ο τρόπος αραίωσης, ο χρήστης πρέπει να καθορίσει τη βέλτιστη αραίωση εργασίας του συµπυκνωµένου συζυγούς (για το συζυγές ετικέτα "συζυγούς 
συµπύκνωµα»). Ωστόσο, το αραιωµένο συζυγές χρήστη δεν είναι σταθερό για παρατεταµένες περιόδους συνεπώς ένα φρέσκο διάλυµα εργασίας θα πρέπει να είναι 
προετοιµασµένο για κάθε δοκιµή. Για την έµµεση τεχνική ανοσοφθορισµού, Biognost® πρωτογενή αντισώµατα, καθώς και τα δευτερεύοντα αντισώµατα 
(συζεύγµατα) παρέχονται τακτικά σε αυτήν ως έτοιµα προς χρήση αντιδραστηρίων. ∆ιαφορετικά, η αραίωση αναγράφεται στην ετικέτα. 
 
I.  ∆οκιµασία άµεσου ανοσοφθορισµού (DFA): 
1. Μοιράστε στη πλάκα την απαιτούµενη ποσότητα (µία ή περισσότερες σταγόνες) είτε των έτοιµων προς χρήση ή η καταλλήλως αραιωµένου συζυγούς έτσι ώστε τα 
σταθερά δείγµα ασθενούς να καλύπτεται πλήρως. 
2. Επωάστε 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου ή στους 37 ° C (ενδοκυτταρικούς οργανισµούς) σε θάλαµο επώασης µε κατάλληλες συνθήκες υγρασίας. 
Προστατέψτε τις διαφάνειες από το άµεσο ηλιακό φως. ∆ιατηρείστε µακριά από θερµαντικά σώµατα. 
3. Αφαιρέστε τις πλάκες από το θάλαµο, αποµακρύνετε το επιπέλον υγρό και ξεπλύνετε προσεκτικά τις πλάκες µε φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα. (µην ψεκάζετε 
απευθείας στά πηγαδάκια αλλά ενδιάµεσα!) 
4. Βυθίστε τις πλάκες δυο φορές απο 5 λεπτά σε ένα µπανάκι αλατόνερου ρυθµισµένο µε φωσφορικό. Χρησιµοποιείστε µεγάλα µπανάκια χρώσης και να αλλάξετε το 
buffer µεταξύ των κύκλων. Μην αναδεύετε τις πλάκες στο µπάνιο ρυθµιστικό. 
5. Στεγνώστε τις πλάκες µε απορροφητικό χαρτί .Το υπόστρωµα δεν πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει. 
6. Εφαρµόστε τις καλυπτρίδες τοποθετώντας 2-3 στάγόνες µέσου σταθεροποίησης σε κάθε διαφάνεια και, για να αποφευχθεί η παγίδευση φυσαλίδων αέρα, 
εφαρµόστε την καλυπτρίδα από το ένα άκρο της πλάκας πρός το άλλο. Το επιπλέον υλικό σκουπίζεται µε χαρτοπετσέτα ποτισµένη µε διάλυµα πλύσης (PBS) µόνο 
στο πλάι για να µήν χαραχθεί η επιφάνεια της πλάκας στο µικροσκόπιο ή µε τη βάση του κουτιού αποθήκευσης διαφάνειών. Αξιολογήστε τις διαφάνειες µε 
µικροσκόπιο φθορισµού. Για καλύτερα αποτελέσµατα αυτό θα πρέπει να γίνει αµέσως. Εναλλακτικά, οι διαφάνειες µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και δύο ώρες σε 
ένα σκοτεινό και δροσερό µέρος και πρέπει να προστατεύονται από την αποξήρανση. 
 
II. ∆οκιµασία Έµµεσου ανοσοφθορισµού (IFA):  
1. Μοιράστε στη πλάκα την απαιτούµενη ποσότητα αρχικού αντισώµατος (µία ή περισσότερες σταγόνες), έτσι ώστε το δείγµα ασθενούς να καλύπτεται πλήρως. 
2. Επωάστε 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου ή στους 37 ° C (ενδοκυτταρικούς οργανισµούς) σε θάλαµο επώασης µε καταλληλες συνθήκες υγρασίας. 
Προστατέψτε τις διαφάνειες από το άµεσο ηλιακό φως, και κρατήστε µακριά από θερµαντικά σώµατα. 
3. Αφαιρέστε τις διαφάνειες από το θάλαµο, αποµακρύνετε το επιπλέον υγρό και ξεπλύνετε προσεκτικά τις διαφάνειες µε φωσφορικό ρυθµιστικό διάλυµα. (Η ροή 
ρυθµιστικού δεν πρέπει να είναι απευθείας πάνω στις θέσεις εφαρµογής!) 
4. Βυθίστε τις πλάκες δυο φορές απο 5 λεπτά σε µπανάκι µε  διάλυµα πλύσης, χρησιµοποιείστε µεγάλα πηγαδάκια χρώσης και να αλλάξετε buffer µεταξύ των 
κύκλων. Μην αναδεύετε τις διαφάνειες στο µπάνιο. 
5. Στεγνώστε τις πλάκες µε απορροφητικό χαρτί . Το υπόστρωµα δεν πρέπει να αφήνεται να στεγνώσει. 



E0002tig-005 ab B-Nr. 14540 Biognost®  ∆οκιµασία Αντιγόνου 14.09.2016 Page 3 of 3 

Bios®, Biosite®, Biognost®, Biolisa®, Biosave®, Biosorb®, Biomedix®, Bionostix®, Biostik®, Biochip®, Bioservice®, Biotainer®, Biodata®, Diagnos® und Recipe® sind 
registrierteWarenzeichen der Firma Bios® GmbH, Deutschland 

Die mit ® gekennzeichneten Warenzeichen in diesem Text sind Eigentum der Fa. Bios GmbH. 
Die Gebrauchsinformationen der Firma Bios Labordiagnostik GmbH sind geistiges Eigentum der Fa. Bios und nur nach den Vorgaben der Firma Bios zu verwenden. 

Bios® Labordiagnostik GmbH, Hofmannstr. 7, D-81379 München, 
Fon/Fax: +49 89/898895-41/40, e-mail: bios@bios-world.com 

6. Εφαρµόστε το κατάλληλο συζυγές (FITC-επισηµασµένο δευτερογενές αντίσωµα) προς την διαφάνεια, όπως περιγράφεται στο βήµα 1. 
7. Επώαση 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου σε θάλαµο επώασης µε καταλληλες συνθήκες υγρασίας. Προστατέψτε τις διαφάνειες από το άµεσο ηλιακό φως και να 
κρατήσετε µακριά από θερµαντικά σώµατα. 
8. Επαναλάβετε τα βήµατα 3-5. 
 
ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ 
Οι διαφάνειες ελέγχονται σε µεγέθυνση 400 έως 500fold (γενική άποψη σε 100fold µεγέθυνση) από ένα µικροσκόπιο φθορισµού σκοτεινού πεδίου (εύρος φίλτρου: 
450-490 nm). Για να αποφευχθεί η απώλεια της ευαισθησίας από φωτολεύκανση δεν θα πρέπει να παραµείνει στο ίδιο οπτικό πεδίο περισσότερο από όσο πραγµατικά 
είναι απαραίτητο για την αξιολόγηση. Για καλύτερα αποτελέσµατα θα πρέπει να εξεταστούν όσο περισσότερα βοθρία είναι εφικτά σε σύντοµες συνεδρίες. 
Οι προετοιµασίες των διαφάνειών θα πρέπει να αξιολογούνται αµέσως µε το µικροσκόπιο µετά το τελευταίο βήµα επεξεργασίας. Εάν αυτό είναι αδύνατο, οι 
διαφάνειες που παρασκευάζονται πρέπει να αποθηκεύονται σε σκοτεινό δροσερό µέρος και καλά προστατευµένο από ξήρανση. Για µακροχρόνια διατήρηση - για 
παράδειγµα, αν τα παρασκευάσµατα πρόκειται να διατηρηθούν για διδακτικούς σκοπούς - θα πρέπει να σφραγίζονται µε βερνίκι νυχιών κατά µήκος των άκρων της 
καλυπτρίδας και να αποθηκεύονται στους ή κάτω από τους -20 ° C. 
 
Πρότυπα χρώσης ανοσοφθορισµού: 
Κατά την αξιολόγηση των διαφανειών, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη µόνο η χρώση των χαρακτηριστικών µικροβιακών δοµών. 
Θετικός: 
Ο ειδικός φθορισµός δείχνει ένα χαρακτηριστικό φθορισµό ανοικτού πράσινου µήλου. Συνήθως, η ένταση της βαθµολογείται σε µια κλίµακα από 1+ (ασθενής), µέσω 
2+ (ενδιάµεσο), 3+ (φωτεινό) έως 4+ (πολύ φωτεινό). 
Ένα δείγµα θεωρείται θετικό  για το υπό ανίχνευση παθογόνο εάν υπάρχει φθορισµός παθογόνου που αξιολογείτε µε >=1 
Αρνητικός: 
Φθορισµός χαµηλότερος από 1+ θεωρείται αρνητικός.Κάθε κιτρινωπή η σκουροπράσινη απόχρωση αγνοείται. 
 
Στοχεύουν αντιγόνα και δοµές στόχο: 
Τα αντιδραστήρια αντισώµατος Biognost® είναι ειδικά αντιγόνα,χαρακτηριστικά για τον εντοπισµό παθογόνων(βακτήρια, CPE, κ.λπ.). Εάν ο φθορισµός του 
µικροσκοπίου εµφανίζει ένα ευδιάκριτο φθορισµό ανοικτού πράσινου µήλου, των οποιωνδήποτε τέτοιων δοµών παθογόνου, το εξεταζόµενο δείγµα θεωρείται θετικό, 
ήδη η παρουσία µιας ενιαίας δοµής αντιγόνου φθορισµού είναι επαρκής απόδειξη ότι ο ασθενής έχει προσβληθεί από τον παθογόνο που διερευνάτε. 
Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσµατα πρέπει πάντα να ερµηνεύονται στο πλαίσιο της γενικής κλινικής εικόνας, το χρονοδιάγραµµα της συλλογής δείγµατος και άλλα 
εργαστηριακά ευρήµατα. 
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