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BD Mycoplate MS Agar
ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI
To BD Mycoplate MS Agar (Άγαρ MS Mycoplate BD) είναι ένα μη επιλεκτικό υλικό για την
καλλιέργεια μυκήτων και τη διαφοροποίηση των ζυμομυκήτων του γένους Candida κατά
μορφολογικά χαρακτηριστικά.

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Μικροβιολογική μέθοδος.
Το BD Mycoplate MS Agar βασίζεται στη βάση αζώτου για ζυμομύκητες, που είναι ένα χημικά
οριζόμενο υλικό για μύκητες. Αποτελείται από μια ανόργανη πηγή αζώτου, διάφορα άλλα
μεταλλικά άλατα, απαραίτητα αμινοξέα, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Είναι εμπλουτισμένο με
γλυκόζη ως γενική πηγή ενέργειας και ασπαραγίνη. Το άγαρ προστίθεται για στερεοποίηση. Το
υλικό αυτό είναι επίσης γνωστό ως άγαρ μορφολογίας ζυμομυκήτων.1-3 Έχει αποδειχθεί ότι ο
σχηματισμός χλαμυδοσπορίων του Candida albicans μπορεί να ανιχνευθεί σε αυτό το υλικό, το
οποίο το καθιστά κατάλληλο για τη συμπερασματική ταυτοποίηση αυτού του κλινικά συχνότερου
είδους ζυμομύκητα, καθώς και για την ανίχνευση άλλων μορφολογικών χαρακτηριστικών των
ειδών Candida, όπως είναι το ψευδομυκήλιο και οι βλαστικοί σωλήνες.1,2

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
BD Mycoplate MS Agar (Άγαρ MS Mycoplate BD)
Σύνθεση* ανά λίτρο κεκαθαρμένου νερού
Γλυκόζη
10,0 g
Ινοσιτόλη
2,0 mg
Ασπαραγίνη
1,5
Νιασίνη
0,4
Θειικό αμμώνιο
5,0
π-Αμινοβενζοϊκό οξύ
0,2
Δισόξινο φωσφορικό κάλιο
1,0
Υδροχλωρική πυριδοξίνη
0,4
Θειικό μαγνήσιο
0,5
Ριβοφλαβίνη
0,2
Χλωριούχο νάτριο
0,1
Υδροχλωρική θειαμίνη
0,4
Χλωριούχο ασβέστιο
0,1
Βορικό οξύ
0,5
Μονοϋδροχλωρική L-ιστιδίνη
0,01
Θειικός χαλκός
0,04
LD-Μεθιονίνη
0,02
Ιωδιούχο κάλιο
0,1
LD-Θρυπτοφάνη
0,02
Χλωριούχος σίδηρος(ΙΙΙ)
0,2
Άγαρ
15,0
Θειικό μαγγάνιο
0,4
Βιοτίνη
0,002 mg
Μολυβδαίνιο νάτριο
0,2
Παντοθενικό ασβέστιο
0,4
Θειικός ψευδάργυρος
0,4
Φολικό οξύ
0,002
pH 5,6+/- 0,2
*Προσαρμοσμένο ή/και συμπληρωμένο όπως απαιτείται έτσι, ώστε να πληρούνται τα κριτήρια
σχετικά με την απόδοση.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
. Προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.
Μη χρησιμοποιείτε τρυβλία που εμφανίζουν ενδείξεις μικροβιακής μόλυνσης, αποχρωματισμό,
ξηρότητα, ρωγμές ή άλλα σημάδια αλλοίωσης.
Συμβουλευτείτε το έγγραφο ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ σχετικά με τις ασηπτικές διαδικασίες
χειρισμού, τους βιολογικούς κινδύνους και την απόρριψη του χρησιμοποιημένου προϊόντος.

ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
Κατά την παραλαβή, φυλάσσετε τα τρυβλία στο σκοτάδι στους 2 έως 8°C, στην αρχική
συσκευασία τους έως τη στιγμή της χρήσης τους. Αποφεύγετε την κατάψυξη και την
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υπερβολική θέρμανση. Τα τρυβλία είναι δυνατό να ενοφθαλμιστούν έως την ημερομηνία λήξης
(δείτε την ετικέτα της συσκευασίας) και να επωαστούν στους συνιστώμενους χρόνους επώασης.
Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν τρυβλία από ανοιγμένες στοίβες 5 ή 10 τρυβλίων επί μία
εβδομάδα, εφόσον φυλάσσονται σε καθαρό χώρο στους 2 έως 8°C.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
Ενοφθαλμίστε τα τρυβλία με τα στελέχη που αναφέρονται παρακάτω σε μία επίστρωση
ενοφθαλμισμού ανά τρυβλίο και τοποθετήστε αρκετές αποστειρωμένες καλυπτρίδες πάνω στην
περιοχή της επίστρωσης. Επωάστε για 2 έως 3 ημέρες σε θερμοκρασία από 25 έως 28 °C. Στη
συνέχεια, τοποθετήστε το τρυβλίο στο μικροσκόπιο και ελέγξτε την περιοχή κάτω από τις
καλυπτρίδες για χλαμυδοσπόρια σε χαμηλή μεγέθυνση.
Στελέχη
Candida albicans ATCC 10231
Candida krusei ATCC 34135
Μη ενοφθαλμισμένο

BD Mycoplate MS Agar
Ανάπτυξη με χλαμυδοσπόρια
Ανάπτυξη χωρίς χλαμυδοσπόρια
Άχρωμο έως πολύ ανοικτό μπεζ, ελαφρώς ιριδίζον

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Παρεχόμενα υλικά
BD Mycoplate MS Agar (τρυβλία Stacker των 90 mm). Μικροβιολογικά ελεγμένα.
Υλικά που δεν παρέχονται
1. Μικροσκόπιο με μεγεθυντικούς φακούς 10 x και 40 x.
2. Βοηθητικά υλικά καλλιέργειας, αντιδραστήρια και εργαστηριακός εξοπλισμός, όπως απαιτείται.
Τύποι δειγμάτων
Αυτό το υλικό δεν χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια δειγμάτων, αλλά για τον έλεγχο καθαρών
καλλιεργειών ζυμομυκήτων για σχηματισμό χλαμυδοσπορίων και άλλων μορφολογικών
χαρακτηριστικών.
Διαδικασία της εξέτασης
Χρησιμοποιήστε καθαρές καλλιέργειες ζυμομυκήτων ή καλά απομονωμένες αποικίες σε τρυβλία
που περιέχουν μεικτές καλλιέργειες. Για την ανίχνευση του σχηματισμού χλαμυδοσπορίων και
βλαστικών σωλήνων, εφαρμόστε το στέλεχος εξέτασης σε μία επίστρωση πάνω στο BD
Mycoplate MS Agar. Τοποθετήστε αποστειρωμένες καλυπτρίδες σε αρκετές περιοχές της
επίστρωσης. Επωάστε για 2 έως 3 ημέρες σε θερμοκρασία από 25 - 28 °C, τοποθετήστε το
τρυβλίο στο μικροσκόπιο και ελέγξτε την περιοχή κάτω από τις καλυπτρίδες, σε χαμηλή
μεγέθυνση, για χλαμυδοσπόρια και βλαστικούς σωλήνες. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό,
συνεχίστε την επώαση και επαναλάβετε τη μικροσκοπική διαδικασία που περιγράφεται
παραπάνω.
Αποτελέσματα
Αν η εξέταση για βλαστικούς σωλήνες είναι αρνητική μετά από 2 έως 3 ημέρες επώασης, η
παρουσία Candida albicans μπορεί να αποκλειστεί. Ο σχηματισμός χλαμυδοσπορίων και
βλαστικών σωλήνων δηλώνει την παρουσία C. albicans. Αν είναι ορατό ένα ψευδομυκήλιο
(=ψευδοϋφές), αλλά βρίσκονται βλαστικοί σωλήνες, είναι πιθανή η παρουσία ενός είδους
Candida άλλου από το C. albicans. Αν και οι δύο χαρακτήρες είναι αρνητικοί, το στέλεχος μπορεί
να είναι το C. (Torulopsis) glabrata ή ενδέχεται να ανήκει σε άλλο γένος ζυμομυκήτων. Σχετικά
με την εμφάνιση των χλαμυδοσπορίων, των βλαστικών σωλήνων ή του ψευδομυκηλίου,
συμβουλευθείτε τις βιβλιογραφικές αναφορές.1
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Μορφολογικά χαρακτηριστικά των συχνότερων ειδών Candida.
Είδος
Χλαμυδοσπόρια
Βλαστικοί σωλήνες
+
+
Candida albicans
C. tropicalis
C. krusei
C. (Torulopsis) glabrata
-

Ψευδομυκήλιο
+
+
+
-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Το υλικό αυτό χρησιμοποιείται για τη μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών των
ζυμομυκήτων, ιδίως των ειδών Candida.
Το BD Mycoplate MS Agar (Άγαρ MS Mycoplate BD) δεν είναι επιλεκτικό για μύκητες. Συνεπώς,
δεν συνιστάται ως υλικό πρωτογενούς απομόνωσης για μύκητες. Για την επιλεκτική απομόνωση
μυκήτων, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά όπως το BD Sabouraud Agar with Penicillin
and Streptomycin (Άγαρ Sabouraud με Πενικιλλίνη και Στρεπτομυκίνη BD), το BD Sabouraud
Agar with Gentamicin and Chloramphenicol (Άγαρ Sabouraud με γενταμικίνη και
χλωραμφαινικόλη BD) ή το BD CHROMagar Candida.
Το Candida dubliniensis είναι επίσης θετικό όσον αφορά τους βλαστικούς σωλήνες και παράγει
χλαμυδοσπόρια.4 Ζυμομύκητες άλλοι από τα είδη Candida ενδέχεται να παράγουν
ψευδομυκήλιο. Συνιστάται να χρησιμοποιείται βιοχημική ταυτοποίηση για όλα τα στελέχη που
δεν παράγουν βλαστικούς σωλήνες καθώς και για στελέχη που δεν παράγουν ούτε βλαστικούς
σωλήνες ούτε ψευδομυκήλιο ή στην περίπτωση αμφίβολων αποτελεσμάτων. Εναλλακτικά,
συνιστάται το BD CHROMagar Candida τόσο για την επιλεκτική απομόνωση των μυκήτων όσο
και για την ταυτοποίηση των κοινών ειδών Candida.
Μην επωάζετε το BD Mycoplate MS Agar σε θερμοκρασία άνω των 30 °C, διότι η ανάπτυξη
των μορφολογικών χαρακτηριστικών που περιγράφεται παραπάνω δεν πραγματοποιείται σε
υψηλές θερμοκρασίες.
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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
BD Mycoplate MS Agar (Άγαρ MS Mycoplate BD)
Αρ. κατ. 254063
Έτοιμα προς χρήση υλικά καλλιέργειας σε τρυβλία, 20 τρυβλία

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της
BD.
Becton Dickinson GmbH
Tullastrasse 8 – 12
D-69126 Heidelberg/Germany
Phone: +49-62 21-30 50
Fax: +49-62 21-30 52 16
Reception_Germany@europe.bd.com
http://www.bd.com
http://www.bd.com/europe/regulatory/
CHROMagar is a trademark of Dr. A. Rambach
ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection
BD, BD Logo and all other trademarks are the property of Becton, Dickinson and Company. © 2011 BD
PA-254063.05
-3-

