MYCOTEST ™
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Σο Mycotest χρθςιμοποιείται για τθν ταυτοποίθςθ και τον
θμιποςοτικό προςδιοριςμό των ουρογεννθτικϊν
Μυκοπλαςμάτων M. hominis (M.h.) και U. urealyticum (U.u.).
Σα μυκοπλάςματα Mh και Uu είναι μικροί (0,2 – 0,5 μm)
πλειομορφικοί μικροοργανιςμοί που ςτεροφνται κυτταρικοφ
τοιχϊματοσ, περικλειόμενοι μόνο από κυτταρικι μεμβράνθ,
πλοφςια ςε ςτερόλεσ.
Λόγω τθσ ελλείψεωσ κυτταρικοφ τοιχϊματοσ, το ςχιμα τουσ
δεν είναι ςτακερό και δεν χρωματίηονται με Gram χρϊςθ.
Για τον ίδιο λόγο, τα β-λακταμικά αντιβιοτικά δεν είναι
δραςτικά εναντίον τουσ.
Είναι ιδιαίτερα ευαίςκθτα και ζχουν μεγάλεσ τροφικζσ
απαιτιςεισ. Για να γίνει ςωςτι διάγνωςθ, απαιτείται ειδικι
φροντίδα ςτα δείγματα όπωσ, ςωςτι λιψθ, μεταφορά και
ςυντιρθςθ με ειδικό υλικό για μυκοπλάςματα (MYC. U-A
Broth) και διάγνωςθ με κρεπτικά υλικά εμπλουτιςμζνα με τα
απαραίτθτα ςυςτατικά.
Σα Mh και Uu ςε οριςμζνεσ κατθγορίεσ υγιϊν ανδρϊν και
γυναικϊν ςυμβιοφν και αποτελοφν μζροσ τθσ φυςιολογικισ
χλωρίδασ του κατϊτερου ουρογεννθτικοφ ςυςτιματοσ. Ο
αποικιςμόσ αυτόσ ποικίλει και εξαρτάται από διάφορουσ
παράγοντεσ όπωσ τθν θλικία, τθ φυλι, τθν ορμονικι
κατάςταςθ, τον αρικμό των ςεξουαλικϊν ςυντρόφων και
είναι μεγαλφτεροσ ςτισ γυναίκεσ, ιδιαίτερα ςτθν
εγκυμοςφνθ.
ΛΟΙΜΩΞΕΙ ΑΠΟ ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΑ
ΑΝΔΡΕ: 1) Ουρθκρίτιδα (NCNGU) (μθ χλαμυδιακι, μθ
γονοκκοκικι). 2) Προςτατίτιδα.
3) Επιδιδυμίτιδα. 4) Τπογονιμότθτα (Μορφολογικζσ και
λειτουργικζσ διαταραχζσ ςπερμ/ρίων).
ΓΤΝΑΙΚΕ: 1) Κολπίτιδα, τραχθλίτιδα, βαρκολινίτιδα,
ςφνδρομο ουρικρασ. 2) Επιλόχειοσ πυρετόσ.
3) Φλεγμονι τθσ πυζλου (PID). 4) υμμετοχι ςε πακολογικζσ
καταςτάςεισ που ςχετίηονται με τθν αναπαραγωγι όπωσ:
κακ’ ζξιν αποβολζσ, κνθςιγενι προωρότθτα, χοριοαμνίτιδα,
γζννθςθ νεογνϊν με χαμθλό βάροσ.
ΝΕΟΓΝΙΚΗ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: 1) Βακτθριαιμία. 2) θψαιμία.
3) Λοιμϊξεισ αναπνευςτικοφ και νευρικοφ ςυςτιματοσ. 4)
Βρογχοπνευμονικι δυςπλαςία, μθνιγγοεγκεφαλίτιδα..
Ο αποικιςμόσ των νεογνϊν ςυμβαίνει είτε κατά τθν
ενδομιτρια ηωι, είτε από επαφι με τα μυκοπλάςματα του
κόλπου κατά τον τοκετό. Η ςυχνότθτα αποικιςμοφ ςε νεογνά
φκάνει το 50% και είναι ιδιαίτερα υψθλι ςε νεογνά χαμθλοφ
βάρουσ γζννθςθσ, όταν ο κόλποσ των μθτζρων παρουςιάηει
υψθλό αποικιςμό μυκοπλαςμάτων.
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΜΕ ΠΙΘΑΝΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΩΝ
ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΩΝ
Αρκρίτιδα (ςθπτικι ςε άτομα με υπογαμαςφαιριναιμία,
SARA), περιτονίτιδα, επίδραςθ ςτο ουροποιθτικό ςφςτθμα
(ουρολοίμωξθ, πυελονεφρίτιδα, ςχθματιςμόσ λίκων).

ΤΝΘΕΗ
MYCOPLASMA BROTH
PHENOL RED
L-CYSTINE
HORSE SERUM
POLYENRICHMENT SUPLEMENT
L-ARGININE
UREA
FRESH YEAST EXTRACT (15%)
PENICILLINE -G
AMPHOTERICIN-B
Εμφάνιςθ: Πορτοκαλί διαυγζσ
Σελικό pH 6,0  0.1.

g/litre
20
75mg
120mg
200ml
10ml
10
5
50ml
100.000U
0.5mg

ΠΡΩΣΕ ΤΛΕ
Mycoplasma Broth: BD
Horse Serum: E&O Laboratories
Yeast extract: Lab M
ΣΡΟΠΟ ΧΡΗΗ
1. ΤΝΘΗΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕΤΗ
Σο Mycotest διατθρείται ςτουσ –18 ζωσ –20 °C για 5 μινεσ
από τθν θμζρα παραγωγισ.
Εάν ξεπαγϊςετε κάποια ςωλθνάρια μπορείτε να τα
ςυντθριςετε ςτουσ 2 – 8 °C για 45 θμζρεσ.
2. ΠΡΟΦΤΛΑΞΕΙ

Σo Mycotest είναι in vitro εργαςτθριακό
διαγνωςτικό αντιδραςτιριο και πρζπει να
χειρίηεται μόνο από εξειδικευμζνα άτομα του
εργαςτθρίου.

Κατά τθ χριςθ του φοράμε γάντια.

Λόγο τθσ φπαρξθσ πζντε αντιβιοτικϊν ςτθ ςφνκεςθ
του, ςε περίπτωςθ επαφισ με το δζρμα πλζνουμε
αμζςωσ με άφκονο νερό και ςαποφνι.

Ο χειριςμόσ των δειγμάτων με το Mycotest να
γίνεται μζςα ςε Laminar air flow Class II.

Μετά τθν θμερομθνία λιξεωσ το Mycotest είναι
ακατάλλθλο για χριςθ.

Εάν για οποιονδιποτε λόγο (ράγιςμα,
αποςφράγιςθ) το αντιδραςτιριο ζχει περάςει
εξωτερικά μθν το χρθςιμοποιιςετε.

Σα κετικά δείγματα πρζπει να καταςτρζφονται
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ υγιεινισ που
προβλζπονται για τθ διαχείριςθ μολυςματικϊν
δειγμάτων.
3. ΑΡΧΗ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ
Σο Mycotest είναι ζνα κιτ δφο ςωλθναρίων με υγρό υλικό
ζτοιμο προσ χριςθ.
Σο ωλθνάριο με τθν ζνδειξθ Mh ταυτοποιεί το Mycoplasma
hominis και το ςωλθνάριο με τθν ζνδειξθ Uu το Ureaplasma
urealyticum.
Η ταυτοποίθςθ βαςίηεται ςτθν ιδιότθτα των M h και U u να
διαςποφν τθν αργινίνθ και τθν ουρία αντίςτοιχα. Με τθ
διάςπαςθ τουσ το pH του υλικοφ γίνεται αλκαλικό και το
χρϊμα του αλλάηει από πορτοκαλί ςε κόκκινο.
Σο πακολογικό αποτζλεςμα με ςυγκζντρωςθ ≥ 10⁴ CFU/ml
φαίνεται ςε 24 ϊρεσ.
Ο θμιποςοτικόσ προςδιοριςμόσ υπολογίηεται, με βάςθ τθν
ποςότθτα τθσ αργινίνθσ και τθσ ουρίασ.

Η προςκικθ πζντε αντιβιοτικϊν κωρακίηει τουσ ηωμοφσ με
υψθλι αναςταλτικότθτα ζναντι βακτθρίων και μυκιτων που
κα μποροφςαν κατά τθν ανάπτυξι τουσ να μασ δϊςουν
ψευδϊσ κετικά αποτελζςματα.
4. ΤΛΛΟΓΗ ΣΟΤ ΔΕΙΓΜΑΣΟ
Προςοχι το δείγμα πρζπει να ςυλλζγεται πριν από
οποιαδιποτε κεραπεία. Η διαδικαςία ςυλλογισ πρζπει να
γίνεται με ςωςτό και ςτακερό τρόπο ϊςτε να αποφεφγεται θ
επιμόλυνςθ του δείγματοσ από άλλουσ μικροοργανιςμοφσ. Η
μεταφορά του πρζπει να γίνεται με ειδικό υλικό για
μυκοπλάςματα
(M. U-A 2ml Κωδ. 080096) μζςα ςε 24 ϊρεσ και να
ςυντθρείται με παγοκφςτεσ ςε χαμθλι κερμοκραςία. Εάν θ
λιψθ γίνει ςτο εργαςτιριο, κάντε τον εμβολιαςμό όςο το
δυνατόν ςυντομότερα. Εάν ο εμβολιαςμόσ γίνει ςτο M. U-A
το δείγμα μπορεί να διατθρθκεί ςτακερό για 8 ϊρεσ ςε
κερμοκραςία δωματίου, 24 ϊρεσ ςτουσ 2 – 8 ºC και 15
μζρεσ ςτουσ –20 ºC.
Κολπικό – τραχθλικό δείγμα
Με τθ χριςθ κολποδιαςτολζα και με ζνα βαμβακοφόρο
ςτειλεό αφαιροφμε τθ βλζννθ από τον ζξω κόλπο. Με
δεφτερο ςτειλεό λαμβάνουμε το δείγμα από τον
ενδοτράχθλο. Προςοχι, πρζπει να ςυλλζγονται κφτταρα,
διότι ςε αυτά βρίςκονται προςκολλθμζνα τα μυκοπλάςματα.
Ουρθθρικό δείγμα
Κακαρίηουμε τθν ουρικρα και τθ γφρω περιοχι χωρίσ τθ
χριςθ αντιςθπτικοφ. Μετά ςυλλζξτε το δείγμα με
περιςτροφι του ςτειλεοφ ςτον ουρθκρικό βλεννογόνο. Σο
δείγμα πρζπει να ςυλλζγεται μετά από δφο ζωσ τρεισ ϊρεσ
από τθν τελευταία ενοφρθςθ.
πζρμα – Πφον ςαλπιγγίτιδασ – Γαςτρικό ζκκριμα
υλλζγουμε το ςπζρμα και το πφον ςαλπιγγίτιδασ μζςα ςε
αποςτειρωμζνο ουροςυλζκτθ
Σο γαςτρικό ζκκριμα ςυλλζγεται από τον κακετιρα του
νεογνοφ μζςα ςε αποςτειρωμζνο ςωλθνάριο.
Γίνεται αραίωςθ 1:10 ςε ηωμό μυκοπλάςματοσ (MYC. U-A
Broth). Προςοχι ποτζ μθν ρίξετε το ςπζρμα χωρίσ αραίωςθ
ςτο MycoTest διότι το αλκαλικό του pH αλλάηει το χρϊμα
του υλικοφ από κίτρινο ςε ροη.
Οφρα
υλλζγουμε τα πρϊτα πρωινά οφρα ςε αποςτειρωμζνο
ουροςυλζκτθ. Γίνεται φυγοκζντρθςθ 15ml οφρων ςτισ 2000
rpm για 5 λεπτά. Αδειάηουμε το υπερκείμενο και αφινουμε
περίπου 0,5ml οφρων αναδεφουμε καλά και ρίχνουμε 200μl
ςτο ςωλθνάριο M. U-A.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΧΡΗΗ ΣΟΤ MYCOTEST
Α. ΜΕΔΟΔΟ: ΣΑΤΣΟΠΟΚΗΗ ΚΑΚ ΠΟΚΟΣΚΚΟ
ΠΡΟΔΚΟΡΚΜΟ
ΑΜΕΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ MYCOTEST ΜΕ ΔΕΚΓΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΕΚΛΕΟ
(ΚΟΛΠΚΚΟ, ΟΤΡΗΙΡΚΚΟ)

Φζρουμε το Mycotest ςε κερμοκραςία δωματίου.
Βγάηουμε το πϊμα και το ακουμπάμε
ανεςτραμμζνο ςε κακαρό μζροσ.

Εμβαπτίηουμε το ςτειλεό με ιπιεσ περιςτροφζσ,
πρϊτα ςτο ςωλθνάριο ουρίασ (Uu) και ζπειτα ςτο



ςωλθνάριο αργινίνθσ (Mh) για τρία δεφτερα ςε
κάκε ςωλθνάριο.
Κλείνουμε το καπάκι και επωάηουμε ςτουσ 36 – 37
ºC για 24 – 48 ϊρεσ ςε αερόβιεσ ςυνκικεσ.

Β. ΜΕΔΟΔΟ: ΣΑΤΣΟΠΟΚΗΗ ΚΑΚ ΗΜΚΠΟΟΣΚΚΟ
ΠΡΟΔΚΟΡΚΜΟ
ΔΕΚΓΜΑΣΑ: ΚΟΛΠΚΚΟ, ΟΤΡΗΙΡΚΚΟ, ΠΕΡΜΑ, ΟΤΡΑ κτλ.
Για να δουλζψουμε τθ Β. μζθοδο θα χρειαςτοφμε το M. U-A
Broth 2ml. Κωδικόσ 080096.

Εμβολιάηουμε το δείγμα το ςυντομότερο δυνατόν,
ςτο ςωλθνάριο M. U-A.

Όταν το δείγμα είναι από ςτειλεό εμβαπτίηουμε με
περιςτροφζσ και ςτθ ςυνζχεια πετάμε το ςτειλεό.

Όταν το δείγμα είναι υγρό (οφρα, ςπζρμα)
ρίχνουμε 200μl ςτο M U-A και ανακατεφουμε ςε
βόλτερ.
Τα οφρα πρζπει να φυγοκεντροφνται. (Συλλζγουμε τα πρϊτα
πρωινά οφρα ςε αποςτειρωμζνο ουροςυλζκτθ. Γίνεται
φυγοκζντριςθ 15ml οφρων ςτισ 2000 rpm για 5 λεπτά.
Ρίχνουμε 200μl από το ίηθμα ςτο ςωλθνάριο M. U-A).

Από το εμβολιςμζνο M U-A ρίχνουμε 100μl ςε
κάκε ςωλθνάριο του MYCOTEST.

Κλείνουμε τα ςωλθνάρια και επωάηουμε ςτουσ 36 37 °C ςε αερόβιεσ ςυνκικεσ για 24 – 72 ϊρεσ.
Φυλάμε το εμβολιαςμζνο M. U-A ςτθν κατάψυξθ (–20 ºC)
μζχρι να ολοκλθρωθεί θ εξζταςθ.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α. ΜΕΘΟΔΟΤ

Κάνουμε διαδοχικοφσ ελζγχουσ ςτισ 24 και 48
ϊρεσ.

Αλλαγι του χρϊματοσ από πορτοκαλί ςε κόκκινο
μετά από 24 ϊρεσ ςε ζνα από τα δφο ςωλθνάρια,
υποδθλϊνει τθν παρουςία και ανάπτυξθ Mh ι Uu
αντίςτοιχα ςε πακολογικό αρικμό ςυγκζντρωςθσ,
περίπου >10³ CCU/ml.

Μικρι αλλαγι του χρϊματοσ μετά από 24 ϊρεσ
υποδθλϊνει αςκενϊσ κετικό δείγμα με αρικμό
ςυγκζντρωςθσ
≤10³
CCU/ml. Αυτι θ
ςυγκζντρωςθ μπορεί να χαρακτθριςτεί ςαν μζροσ
τθσ φυςιολογικισ χλωρίδασ για οριςμζνεσ
κατθγορίεσ ανκρϊπων (βλζπε ειςαγωγι). ε άλλεσ
κατθγορίεσ όπωσ μικρι θλικία, το MycoTest
αξιολογείται ςαν κετικό. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ
επωάηουμε για 24 ϊρεσ ακόμα. το δεφτερο
εικοςιτετράωρο το ςωλθνάριο ςυνικωσ γίνεται
κετικό (κόκκινο).

Καμία αλλαγι του χρϊματοσ υποδθλϊνει απουςία
για Mh και Uu ςτο δείγμα.
ΗΜΕΚΩΗ: ΓΚΑ ΔΕΚΓΜΑΣΑ ΕΓΚΤΩΝ ΤΝΚΣΑΣΑΚ Η
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ MYCOTEST AGAR
Θ ΣΟΤ
MYCOPLASMA AGAR A7 ΔΚΟΣΚ ΕΚΝΑΚ ΗΜΑΝΣΚΚΟ ΝΑ
ΚΑΙΟΡΚΖΟΤΜΕ ΜΕ ΑΚΡΚΒΕΚΑ ΣΗΝ ΦΤΚΟΛΟΓΚΚΗ ΧΛΩΡΚΔΑ
ΣΩΝ ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΩΝ. (1 – 2 ΑΠΟΚΚΚΕ 10³ CFU/ml)
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Β. ΜΕΘΟΔΟΤ

Κάνουμε διαδοχικοφσ ελζγχουσ ςε 24, 48 και 72
ϊρεσ.

Αλλαγι του χρϊματοσ από πορτοκαλί ςε κόκκινο
μετά από 24 ϊρεσ, ςτο ζνα ι και ςτα δφο
ςωλθνάρια, υποδθλϊνει τθν παρουςία και





ανάπτυξθ Mh ι Uu ςε πακολογικό αρικμό
ςυγκζντρωςθσ (≥10⁴ CCU/ml).
Μικρι αλλαγι του χρϊματοσ ςε ροη, υποδθλϊνει
μικρότερο αρικμό ςυγκζντρωςθσ (≤10³ CCU/ml)
για Mh ι Uu. Αυτι θ ςυγκζντρωςθ μπορεί να
χαρακτθριςτεί ςαν μζροσ τθσ φυςιολογικισ
χλωρίδασ για οριςμζνεσ κατθγορίεσ ανκρϊπων
(βλζπε ειςαγωγι). ε άλλεσ κατθγορίεσ όπωσ
μικρι θλικία, το MycoTest αξιολογείται ςαν
κετικό. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ επωάηουμε για
24 ϊρεσ ακόμα. το δεφτερο εικοςιτετράωρο το
ςωλθνάριο ςυνικωσ γίνεται κετικό (κόκκινο).
Καμία αλλαγι του χρϊματοσ μετά από 72 ϊρεσ
επϊαςθσ υποδθλϊνει απουςία για Mh και Uu ςτο
δείγμα.

ΗΜΕΚΩΗ: ΓΚΑ ΣΑ ΤΓΡΑ ΔΕΚΓΜΑΣΑ ΤΝΚΣΑΣΑΚ Η
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ MYCOTEST AGAR Θ ΣΟΤ
MYCOPLASMA AGAR A7 ΔΚΟΣΚ ΕΚΝΑΚ ΗΜΑΝΣΚΚΟ ΝΑ
ΚΑΙΟΡΚΖΕΣΑΚ
Η
ΑΚΡΚΒΗ
ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ
ΣΩΝ
ΜΤΚΟΠΛΑΜΑΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ
Μικρόβιο
Mycoplasma
hominis
10⁴ CCU/ml
Ureaplasma
urealyticum
10⁴ CCU/ml

NCTC
10111

Χρώμα ηωμοφ
Κόκκινο
Αναπτφςςεται ςε 24 – 36 ϊρεσ.

10177

Κόκκινο
Αναπτφςςεται ςε 24 ϊρεσ.

U. urealyticum (+)

8. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ







Όπωσ αναφζραμε και πιο πάνω το Mycotest
περιλαμβάνει τζςςερα αντιβιοτικά και ζνα
αντιμυκιτιςιακό, για τθν αναςτολι κυρίωσ των
βακτθρίων που διαςποφν τθν ουρία ι τθν αργινίνθ.
Όμωσ εάν θ αρικμόσ τουσ είναι >10⁶ CFU/ml τότε
μπορεί να αναπτυχκοφν και να προκαλζςουν
αλλαγι ςτο χρϊμα του υλικοφ. υνικωσ με ζντονθ
κολερότθτα.
Μερικά δείγματα ζχουν αλκαλικό pH (≥8 ςπζρμα)
και μπορεί να προκαλζςουν αλλαγι του χρϊματοσ
αμζςωσ μετά τον εμβολιαςμό.
Εάν το δείγμα δεν ζχει ςυντθρθκεί ςωςτά μπορεί
να δϊςει λανκαςμζνο αποτζλεςμα.. Γι’ αυτό ζνα
αρνθτικό αποτζλεςμα δεν υποδθλϊνει πάντα τθν
απουςία λοίμωξθσ.
Mycotest που δεν ζχουν ςυντθρθκεί ςωςτά ι
ζχουν λιξει δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
MYCOTEST ™ - GR/CA01/GRM5/O/82
ΕΙΔΟ

ΚΩΔΙΚΟ

ΤΚΕΤΑΙΑ

ΦΤΛΑΞΗ

ωλθνάρια
2Χ1,2ml

100081

10 τεμάχια

- 18 /– 20 C

ΧΡΟΝΟ
ΖΩΗ
5 μινεσ

Παράγεται ςτθν Ελλάδα από τθν εταιρεία Bioprepare ςφμφωνα με
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