
1. AΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Τo Legionella Latex Test της Oxoid, είναι ένα test latex συγκόλλησης 
για την ταυτοποίηση των επικρατούντων ειδών Legionella τα 
οποία αναπτύσσονιαι σε θρεπτικά υλικά καλλιέργειας από 
ασθενείς υποψία λεγιωνέλλωσης ή από περιβαλλοντικές πηκές. 
Με το Legionella Latex Test της Oxoid, περέχεται η δυνατότης 
ξεχωριστής ταυτοποίηση της Legionella pneumophila οροτύπου 
1 και οροτύτων 2-14, και ανίχνευση επτά άλλων ειδών Legionella 
που έχουν ενοχοποιηθεί για ανθρώπινες ασθένειες.

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Νόσος των Λεγεωνάριων όπως ονομάσθηκε μετά την έκρηξη 
το 1976 στην Αμερικάνικη Συνέλευση της Λεγεώνος στην 
Φιλαδέλφεια, προκλήθηκε από την Legionella pneumophila 
και άλλα είδη Legionella. Χαρακτηρίσθηκε ως οξεία εμπύρετος 
ασθένεια του αναπνευστικού, κυμαινόμενη σε βαθμό βαρύτητας 
από ήπια ασθένεια σε θανατηφόρο πνευμονία. Έκτοτε, 
αναγνωρίσθηκε ότι η ασθένεια παρουσιάζεται σε επιδημικούς 
και ενδημικούς τύπους και ότι οι σποραδικές περιπτώσεις δεν 
διαφοροποιούνται από άλλες επιμολύνσεις του αναπνευστικού 
με κλινικά συμπτώματα. Έκτιμάται ότι παγκοσμίως περίπου 
25.000 περιπτώσεις μολύνσεων με Legionella έχουν 
παρουσιασθεί ετησέως. Γνωστές αιτίες κινδύνου περιλαμβάνουν 
ανοσοκαταστολή, κάπνισμα τσιγάρων, κατανάλωση αλκοόλ και 
συνακόλουθη πνευμονική ασθένεια. Ο δείκτης θνησιμότητος, ο 
οποίος μπορεί να είναι υψηλός και μέχρι 25% σε αθεράπευτους 
ανοσοκατεσταλμένους ασθενέις, μπορεί να μειωθεί εάν η 
ασθένεια διαγνωσθεί γρήγορα και άρχισε νωρίτερα η κατάλληλη 
αντιμικροβιακή θεραπεία.

Η Legionella pneumophila φαίνεται να είναι η βασική αιτία και 
της πνευμονίας και της οξείας αυτοπεριοριζόμενη εμπύρετης 
ασθένειας που ονομάζεται Pontiac Fever. Στελέχη L. pneumophila 
και άλλα είδη Legionella απομονώθηκαν από ασθενείς με 
πνευμονία και από το περιβάλλον (κυρίως νερό).

Σπάνιες απομονώσεις έχουν γίνει επίσης και σε άλλες περιπτώσεις 
εκτός από πνευμονία, όπως είναι πληγωμένα αποστήματα. 
Η μεγαλύτερη δεξαμενή ειδών Legionella εμφανίζεται στο 
φρέσκο νερό, στις κλιματιστικές μονάδες, και σε διάφορα μέρη 
εγκαταστάσεων νερού.

Η L. pneumophila είναι η πλέον συνήθης αιτία της ασθένειας 
των Λεγεωναρίων. Προς το παρόν, υφίστανται 14 διαφορετικοί 
ορότυποι, εκ των οποίων ο L. pneumophila ορότυπος 1 θεωρέιται 
υπεύθυνος για το 90% των περιπτώσεων.

Η ανάλυση Oxoid Legionella με λάτεξ χρησιμοποιεί 
σωματίδια μπλε λάτεξ ευαισθητοποιημένα με αντισώματα 
τα οποία συγκολλώνται παρουσία ειδικών αντιγόνων του 

κυτταρικού τοιχώματος της Legionella και σχηματίζουν ορατά 
συσσωματώματα. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια ταχεία και 
απλή διαδικασία διαλογής για τα συνηθέστερα παθογόνα είδη 
και ορότυπους της Legionella. 1. 2

3. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚIT
DR0801 Legionella pneumophila ορότυπος 1 Αντιδραστήριο 
εξέτασης (Test Reagent)

Αποτελείται από συνθετικά μπλε σωματίδια Latex 
ευαισθητοποιημένα με ειδικά αντισώματα κουνελιού που 
αντιδρούν με αντιγόνα Legionella pneumophila οροτύπων 2-14. 
Κάθε kit περιέχει επαρκή ποσότητα αντιδραστηρίου για 50 τέστ.

DR0802 Legionella pneumophila ορότυποι 2-14 Αντιδραστήριο 
εξέτασης (Test Reagent)

Αποτελείται από συνθετικά μπλε σωματίδια Latex 
ευαισθητοποιημένα με ειδικά αντισώματα κουνελιού τα οποία 
αντιδρούν με αντιδγούν Legionella pneumophila οροτύπων 2-14. 
Κάθε kit περιέχει επαρκή ποσότητα αντιδραστηρίου για 50 τέστ.

DR0803 Στελέχη Legionella Αντιδραστήριο εξέτασης (Test 
Reagent)

Αποτελείται από συνθετικά μπλε σωματίδια Latex 
ευαισθητοποιημένα ευαισθητοποιημένα με ειδικά αντισώματα 
κουνελιού τα οποία αντιδρούν με αντιδγούν παρακάτω είδη και 
οροτύπους:

L.longbeachae 1 and 2
L.bozemanii 1 and 2
L.dumofii
L.gormanii
L.jordanis
L.micdadei
L.anisa

Κάθε kit περιέχει επαρκή ποσότητα αντιδραστηρίου για 50 τέστ

DR0804 Εναιώρημα θετικού μάρτυρος (Positive Control 
Suspension)

Ένα πολυδύναμο εναιώρημα κυττάρων Legionella σε ρυθμιστικό 
διάλυμα, επαρκές για 25 τέστ.

DR0805 Εναιώρημα αρνητικού μάρτυρος (Negative Control 
Suspension)

Ένα εναιώρημα κυττάρων L.spiritensis σε ρυθμιστικό διάλυμα, 
το οποίο δεν αντιδρά με τα αντιδραστήρια του τέστ, αρκετό για 
25 τέστ.

DR0806 Latex Ελέγχου (Control Latex)

Έναιώρημα σωματιδίων συνθετικού μπλε λάτεξ 
ευαισθητοποιημένων με αδρανείς σφαιρίνες κουνελιού. Κάθε 
kit περιέχει επαρκή ποσότητα αντιδραστηρίου για 50 τέστ

DR0807 Εναιώρημα Ρυθμιστικού Διαλύματος (Suspension 
Buffer) x 2

Φωσφορικό αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα.pH 7.3.

DR0500 Κάρτες Εργασίας (Reaction Cards)

Υπάρχουν 50 κάρτες εργασίας μιας χρήσεως μαζί με το kit.

τις οδηγίες χρήσης

4. ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
Τα παρακάτω μλικά απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται σε αυτό 
το kit.

Μικροβιολογικός κρίκος και λυχνία bunsen. 0.85% αλατούχο 
διάλυμα (για προαιρετική μέθοδο σωλήνα). Κατάλληλο 
απολυμαντικό εργαστηριακής χρήσεως π.χ. διάλυμα 

Legionella Latex Test

Υποχλωριώδους νατρίου >1.3% w/v.

5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

 IΑυτό το προϊόν είναι για in vitro διαγνωστική χρήση μόνο.

Μη το καταψήχετε.

Τα αντιδραστήρια περιέχουν 0.1% αζίδιο του νατρίου σαν 
συντηρητικό. Το αζίδιο του νατρίου είναι τοξικό και μπορεί να 
αντιδράσει με μόλυβδο και χαλκό που μπορεί να χρησιμοποιείται 
στις αποχετεύσεις, παράγοντας μεταλλικά αζίδια τα οποία είναι 
εκρηκτικά ερχόμενα σε επαφή. Για την αποφυγή σχηματισμού 
εκρηκτικών αζιδίων στις αποχετεύσεις, ξεπλένετε με άφθονο 
νερό αμέσως μετά την αηδρριψη στο νεροχύτη.

Τα υλικά των δειγμάτων μπορεί να περιέχουν παθογόνους 
οργανισμούς, χει μεταχειριστέιτε τα με τις κατάλληλες 
προφυλάξεις.

Δημιουργία φυσαλίδων στον αέρα θα πρέπει να αποφευχθεί, 
ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί κατά την διάρκεια της 
ανάδευσης με το vortex.

Ανατρέξτε στο δελτίο δεδομένων ασφαλείας του κατασκευαστή 
και στη σήμανση του προϊόντος για πληροφορίες σχετικά με 
δυνητικώς επικίνδυνα συστατικά.

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

 

Αυτό το kit πρέπει να αποθηκεύεται στους 2-8°C. Κάτω από 
αυτές τις συνθήκες, τα αντιδραστήρια θα διατηρήσουν 
την δραστικότητά τους μέχρι την ημερομηνία λήξεως που 
αναγράφεται στην συσκευασία.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τα παρεχόμενα εναιωρήματα ελέγχου θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για να ελέγχουν την σωστή λειτουργία 
των αντιδραστηρίων Latex κάθε ημέρα, πρίν εκτελεσθούν οι 
καθημερινές εξετάσεις.

Το εναιώρημα θετικού μάρτυρα (DR804) πρέπει να δείχνει 
συγκόλληση με το Latex αντιδραστήριο μέσα σε ένα λεπτό. Το 
εναιώρημα αρνητικού μάρτυρα (DR805) δεν πρέπει να δείχνει 
συγκόλληση μέσα σε ένα λεπτό.

Μη χρησιμοποιείτε το τέστ, εάν οι αντιδράσεις με τα 
εναιωρήματα ελέγχου είναι λανθασμένες.

8. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Μην αφήνετε τα αντιδραστήρια να επιμολυνθούν, αφήνοντας το 
σταγονομετρικό άκρο να έλθει σε επαφή με τα δείγματα στην 
κάρτα εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι τα πώματα έχουν ασφαλίσει 
καλά μετά από την χρήση, ούτως ώστε να προστατευθούν τα 
αντιδραστήρια από μόλυνση και ξηρασία. Μετά από την χρήση, 
τοποθετείστε πάλι το kit στο ψυγείο και βεβαιωθείτε ότι τα 
μπουκαλάκια είναι σε όρθια θέση.

9. ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Οι απομονώσεις που προέρχονται από περιβαλλοντικά και κλινικά 
δείγματα, μπορούν να καλλιεργούνται στα γνωστά πρότυπα 
(standard) μη εκλεκτικά ή εκλεκτικά θρεπτικά υποστρώματα για 
Legionella. Το τυπικό σχήμα απομόνωσης δίνεται στις αναφορές 
3 και 4. Έίδη Legionella σε πρωτοκαλλιέργεια, έχουν απόλυτη 
απαίτηση για L-cystein υδροχλωρική. Για να βεβαιωθείτε ότι 
μία αποικία είναι Legionella, είναι απαραίτητο να δείτε ότι δεν 
μπορεί να αναπτυχθεί σε κάποιο μέσο το οποίο δεν περιέχει 
L-cystein υδροχλωρική (Legionella Agar χωρίς cysteine CM655 + 
SR175). Αυτή η επιβεβαίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί πρίν ή 
μετά της latex δοκιμασίας.

Τα παρακάτω καλλιεργητικά μέσα και συμπληρώματα της OXOID 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια της Legionella 
πριν την εκτέλεση του latex ελέγχου.

BCYE (CM655+SR110), BPMAα (CM655+SR110+SR111), MWY 
(CM655+SR110+SR118), GVPC(CM655+SR110+SR152).

Για περισσότερες λεπτομέρειες γι’αυτά τα προϊόντα, 
παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον τοπική  το διανοµέα 

Οι καλλιέργειες μπορεί να ελεγχθούν σε οποιοδήποτε στάδιο 
ανάπτυξης, εφ΄όσον οι αποικίες είναι επαρκούς μεγέθους. 
Αλλες καλλιέργειες εν τούτοις, μπορεί να παράγουν ινώδεις 
αντιδράσεις, καθιστώντας την ερμηνεία πιο δύσκολη.

10. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ
Υπάρχουν δύο μέθοδοι οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν. 
Και η απ’ευθείας μέθοδος και η μέθοδος του σωλήνα δίνουν 
αξιόπιστα αποτελέσματα. Έάν κάποια απομόνωση έχει ινώδη 
σύσταση, συνιστάται να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος του σωλήνα

a) Aπ’ευθείας Test

1. Φέρετε τα αντιδραστήρια latex σε θερμοκρασία δωματίου. 
Βεβαιωθείτε ότι τα latex εναιωρήματα έχουν αναμιχθεί 
με έντονη ανάδευση. Απομακρύνατε οποιοδήποτε latex 
υπάρχει από το σταγονόμετρο για πλήρη ανάμιξη.

2. Διανείμετε 1 σταγόνα από κάθε ένα από τα αντιδραστήρια 
με λάτεξ εντός και προς την περιφέρεια ενός κύκλου πάνω 
σε μια κάρτα αντίδρασης.

3. Προσθέστε μία σταγόνα από το εναιώρημα του ρυθμιστικού 
διαλύματος σε κάθε ένα από τους 4 κύκλους. Βεβαιωθείτε 
ότι το latex και το ρυθμιστικό διάλυμα δεν αναμιγνύονται 
σε αυτό το στάδιο.

4. Χρησιμοποιώντας ένα κρίκο, πάρετε μία αποικία 
τουλάχιστον 1χιλ (χρησιμοποιείστε 2 ή περισσότερες εάν 
οι αποικίες είναι μικρότερες ) και γαλακτοματοηοιείδτε 
προσεκτικά μέσα στο ρυθμιστικό διάλυμα. Για καλύτερα 
αποτελέσματα βεβαιωθείτε ότι το εναιώρημα είναι μαλακό. 
Έπαναλάβατε για παρόμοιες αποικίες με κάθε ένα από τα 
άλλα αντιδραστήρια.

5. Αναμείξατε τα latex αντιδραστήρια και εναιωρήματα μαζί 
και απλώστε τα χρησιμοποιώντας τον κρίκο, ούτως ώστε να 
καλύψουν τις περιοχές αντίδρασης. Πυρακτίυδτε τον κειυο.

6. Ανακινείστε απολά την κάρτα σε κυκλική κίνηση και κοιτάξτε 
για συγκόλληση. Μη κινείτε την κάρτα για περισσότερο από 
ένα λεπτό και μη χρησιμοποιήσετε μεγεθυντικό φακό για 
να διευκολυνθείτε στην ανάγνωση του αποτελέσματος.

7. ΄Οταν τελειώσετε καταστρέψτε την κάρτα μέσα σε 
κατάλληλο απολυμαντικό υγρό.

8. Ξανακλείστε τα φιαλίδια και τοποθετείστε τα πάλι μέσα 
στο ψυγείο.

b) Mέθοδος Σωλήνα

1. Φέρτε τα αντιδραστήρια latex σε θερμοκρασία δωματίου. 
Βεβαιωθείτε ότι τα latex εναιωρήματα έχουν αναμιχθεί 
με έντονη ανάδευση. Απομακρύνατε οποιοδήποτε latex 
υπάρχει από στο σταγονόμετρο για πλήρη ανάμιξη.

2. Τσηοδεζείδτε ετικέπες κατάλληλα ετα σωληνάρια και 
διανείμετε 0.4ml από 0.85% αλατούχου διαλύματος μεσα 
σε κάθε σωληνάριο.

3. Περισυλλέξτε 4-10 αποικίες παρόμοιας αποικιακής 
εμφάνισης με ένα κρίκο και εναιωρήσετε μέσα στο 
αλατούχο διάλυμα.

4. Ανακατέψτε με vortex το κυτταρικό εναιώρημα για 5 
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δευτερόλεπτα. (Συμβουλευθείτε τις Οδηγίες Προφύλαξης)

5. Διανείματε 1 σταγόνα από κάθε ένα latex αντιδραστήριο (3 
αντιδραστήρια δοκιμασίας και το αντιδραστήριο ελέγχου) 
μέσα σε 4 κύκλους στην κάρτα ελέγχου. Τοποθετείστε τις 
κοντά στις άκρες του κύκλου.

6. Χρησιμοποιώντας μία πιπέττα Pasteur προσθέστε 1 σταγόνα  
του κυτταρικού εναιωρήματος σε κάθε ένα από τους 4 
κύκλους και αναμείξατε μέσα στα latex αντιδραστήρια. 
Απλώστε τα ούτως ώστε να καλύψουν της περιοχές 
αντίδρασης.

7. Ανακινείστε απαλά την κάρτα σε κυκλίκή κίνηση και κοιτάξτε 
για συγκόλληση. Μη κινείτε την κάρτα για περισσότερο από 
ένα λεπτό και μη χρησιμοποιήσετε μεγεθυντικό φακό για 
να διευκολυνθείτε στην ανάγνωση του αποτελέσματος.

8. Οταν τελειώσετε καταστρέψτε την κάρτα μέσα σε 
κατάλληλο απολυμαντικό υγρό.

9. Ξανακλείστε τα μπουκαλάκια και τοποθετείστε τα πάλι μέσα 
στο ψυγείο.

11. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Θετικά Αποτελέσματα
Το αποτέλεσμα θεωρείται θετικό εάν η συγκόλληση των 
μπλέ latex σωματιδίων γίνεται μέρα σε ένα λεπτό και χωρίς 
συγκόλληση στον κύκλο ελέγχου. Μια θετική αντίδραση δείχνει 
ότι τα αντιγόνα σε αυτό τον ορότυπο των ειδών Legionella έχουν 
ανιχνευθεί στο δείγμα.

Αρνητικά Αποτελέσματα
Το αποτέλεσμα είναι αρνητικό όταν δεν υπάρχει συγκόλληση και 
ένα ελαφρύ μπλέ εναιώρημα παραμένει μετά από 1 λεπτό στους 
κύκλους ελέγχου.

Μη ερμηνεύσιμο Αποτέλεσμα
Το τέστ δεν μπορεί να ερμηνευθεί εάν το αντιδραστήριο ελέγχου 
δείχνει συγκόλληση. Αυτό αποδεικνύει ότι η καλλιέργεια 
προκαλεί αυτοσυγγκόληση.

Κοκκώδεις ή Ινώδεις Αντιδράσεις
Ξριδταδιακές κοκκώδεις ή ινώδεις αντιδράσεις μπορεί να γίνουν 
ορατές εξ αιτίας της ιδιάζουσας φύσης των δειγμάτων της 
δοκιμασίας. Οταν παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις, πρέπει να 
ερμηνεύονται χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα κριτήρια:

Το αποτέλεσμα είναι θετικό όταν υπάρχει εμφανής καθαρότητα 
στον μπλέ φόντο στα αντιδραστήρια δοκιμασίας.

12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Το latex τέστ συγκόλλησης είναι ένα προκταρκτικό 

διαγνωστικό set. Έπιβεβαιώστε τα θετικά αποτελέσματα 
χρησιμοποιώντας βιοχημικά τέστ. 5

2. Μία αρνητική δοκιμασία συγκόλλησης latex δεν σημαίνει 
ότι η απομόνωση δεν είναι ένα είδος Legionella. Έίναι 
μία ένδειξη ότι η απομόνωση δεν είναι Legionella 
pneumophila ορότυπος 1 μέχρι 14 ούτε L.longbeachae 1 
και 2, L.bozemanii 1 και 2, L.dumofii, L.gormanii, L.jordanis, 
L.micdadei, L.anisa6.

3. Μία διασταυρούμενη αντίδραση μπορεί να συμβεί μεταξύ 
της L. pneumophila οροτύπου 1 και οροτύπου 9 η οποία 
οφείλεται στην φυσική ύπαρξη ομάδος αντιγόνων. Έάν και 
τα δύο αντιδραστήρια L. pneumophila ορότυπος 1 και 2-14 
συγκολλούνται με την απομόνωση της καλλιέργειας, τότε 
αυτή η διασταυρούμενη αντίδραση θα πρέπει να θεωρηθεί 
ύποπτη.

4. Διασταυρούμενες αντιδράσεις με τα αντιδραστήρια 
εξέτασης (Legionella Species Test Reagent) έχουν αναφερθεί 

να συνέβησαν περιστασιακά με ορισμένους οροτύπους 
άλλων Legionellae (π.χ. L. parisiensis, L. saintthelensi, 
L. steigerwaltii, L. wadssworthii, L. santicrucis, L. tusconesis, 
L. fratiana, L. cincinatiensis6.)

5. Το τέστ έχει σχεδιασθεί για την διαφοροποίηση των ειδών 
και οροτύπων της Legionella. Οι καλλιέργειες θα πρέπει 
να επιβεβαιώνονται σαν Gram-αρνητικοί ράβδοι, που δεν 
αναπτύσσονται υλικά έλλειψη δε cysteine.

13. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Τα αντιδραστήρια στο Oxoid Agglutination Legionella Test 
kit έχουν ελεγχθεί για διασταυρούμενη αντίδραση, ως προς 
μία σειρά οργανισμών που αναφέρονται παρακάτω. Καμμία 
διασταυρούμενη αντίδραση δεν παρατηρήθηκε με κάποιον από 
τους οργανισμούς.

L.cherri
L.birminghamensis
L.rubrilucens
L.maceacherinii
L.oakridgensis
L.erythra
L.feelei
L.fairfieldensis
L.brunensis
L.spritensis
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas cepacia
Pseudomonas aeruginosa
Aeromonas hydrophila
L.hackeliae
L.israeliensis
L.jamestowniensis
L.quinlivanii
L.moravica
Stenotrophomonas maltophilia
Bacillus subtilis
Citrobacter freundii
Escherichia coli
Serratia marcescens

Τo Legionella Latex Test της Oxoid, αξιολογήθηκε σε κλινικό 
και περιβαλλοντικό εργαστήριο. Ένα σύνολο 40 κλινικών 
απομονώσεων και 279 περιβαλλοντικών απομονώσεων 
ελέγχθησαν, καλύπτοντας Legionella pneumophila οροτύπους 
1-14 και μη pneumophila Legionella. Κάθε μία απομόνωση 
επιβεβαιώθηκε ορολογικά Η εκτέλεση του kit της Oxoid 
συγκρίθηκε με άλλα διαθέσιμα στο εμπόριο Legionella Reagent 
Kits. Τα αποτελέσματα της δοκιμής συνοψίζονται παρακάτω:7

Η οροομάδα 15 του L. pneumophila δεν έχει ώς τώρα απομονωθεί 
σε κλινικά ή περιβαλλοντικά δείγματα στην Έυρώπη9, ενώ στις 
Η.Π.Α.8 έχει απομονωθεί μόνο μία φορά.

Αυτή η οροομάδα, η οποία είναι και η τελευταία που 
προσδιορίστηκε, περιέχει μόνο ένα στέλεχος (Lansing-3 (ATCC® 
35251)).  Προτάθηκε η ύπαρξη μιας 16ης οροομάδας βάσει 
μελετών του απομονωμένου στελέχους Jena-110,11 . Ωστόσο, 
περαιτέρω αναλύσεις έδειξαν ότι το στέλεχος δεν σχημάτιζε μία 
μεμονωμένη οροομάδα, αλλά ανήκε στην οροομάδα 4 του L. 
pneumophila (μονοκλωνική ομάδα Portland 1).12,13

Συλλέχθηκαν περαιτέρω δεδομένα, τα οποία έδειξαν ότι το 
Oxoid Legionella Latex Kit (DR0800M, DR0801M, DR0802M και 
DR0803M) μπορεί να ανιχνεύσει την οροομάδα 15 του Legionella 
pneumophila (ATCC® 35251), καθώς και τις οροομάδες 1-14 του 
L. pneumophila, και άλλα παθογόνα, μη L. pneumophila, στελέχη 

Legionella.  Ωστόσο, καθώς μόνο ένα στέλεχος της οροομάδας 
15 είναι διαθέσιμο για εξέταση, δεν κρίνεται σκόπιμο να 
μετονομαστεί το αντιδραστήριο λάτεξ των οροομάδων 2-14 
βάσει των αποτελεσμάτων που έχουν ληφθεί από ένα μοναδικό 
απομονωμένο στέλεχος. 

Τα κιτ Oxoid Legionella παρέχουν στο χρήστη το πλεονέκτημα 
του διαχωρισμού των δειγμάτων σε τρεις ομάδες (οροομάδα 1 
του L. pneumophila, οροομάδες 2-15 του L. pneumophila (με το 
αντιδραστήριο 2-14), και άλλα είδη Legionella) με μια γρήγορη 
και απλή διαδικασία διαλογής.

Oxoid Legionella
Latex kit/ 

Ορολογικό
Αριθμός %

Legionella pneumophila Ορότυπος 1 59/59 100
Legionella pneumophila Ορότυποι 2-14 134/134 100
Αλλες Legionellae Που 
περιλαμβάνονται στο kit

63/65 97

Αλλες Legionellae που δεν 
περιλαμβάνονται στο kit

0/93 100

Αλλοι οργανισμοί 0/10 100

Η συνολική ευαισθησία του Legionella Latex kit της Oxoid ήταν 
99%.
Η συνολική ειδικότητα του Legionella Latex kit ήταν 100%.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το προϊόν αυτό αζίδιο του θείου. Επιβλαβές 
σε περίπτωση κατάποσης.
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