
 
LACTOSE SULFITE BROTH  
(with durham tube) (ISO 7937)  
(ΚΩΔΙΚΟΣ:  260539) 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Το LACTOSE SULFITE BROTH χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της παραγωγής H2S και αερίου από το 
Clostridium perfringens σύμφωνα με το πρότυπο ISO. 7937. 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα είδη Clostridium είναι μία από τις κυριότερες αιτίες 
δηλητηρίασης από την κατανάλωση τροφίμων. Είναι gram 
(+) θετικά αναερόβια βακτήρια τα οποία σχηματίζουν 
εύκολα σπόρια και τα βρίσκουμε συχνά στο έδαφος.  
Το Clostridium perfringens απομονώνεται συνήθως σε 
λοιμώξεις από τραύματα και σε περιπτώσεις διάρροιας. 
Η βλάβη από το Clostridium perfringens προκαλείται από την 
παραγωγή της εντεροτοξίνης CPE η οποία εκκρίνεται κατά 
την εισβολή στο έντερο του ξενιστή και συμβάλλει στην 
τροφική δηλητηρίαση και άλλες γαστρεντερικές παθήσεις.  
 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Το LACTOSE SULFITE BROTH περιέχει τρυπτόνη και 
εκχύλισμα μαγιάς, τα οποία παρέχουν βασικές αζωτούχες 
ενώσεις για την ανάπτυξη των Κλωστηριδίων. Η Λακτόζη 
χρησιμεύει ως πηγή άνθρακα και για την παραγωγή αερίου. 
Η παραγωγή αερίου που σχηματίζεται λόγω ζύμωσης 
παγιδεύεται στο ανεστραμμένο σωληνάριο Durham. Η L-
Cysteine και το Sodium bisulfite βοηθούν στις αναερόβιες 
συνθήκες. Τα κιτρικά δρουν ως δείκτες της μείωσης των 
θειωδών, που υποδεικνύονται από το μαύρισμα του μέσου. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ g/litre 

Tryptone 5.00 

Yeast extract 2.50 

Sodium chloride 2.50 

Lactose 10.00 

L-Cysteine 0.300 

Sodium bisulfite 0.750 

Ammonium Ferric citrate 0.625 

Εμφάνιση: Απαλό κίτρινο διαυγές. 

Τελικό pH 7.1  0.2 στους 25 C. 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Τo LACTOSE SULFITE BROTH είναι in vitro εργαστηριακό 
διαγνωστικό υλικό και πρέπει να χειρίζεται μόνο από 
εξειδικευμένα άτομα του εργαστηρίου. 
Το υλικό αυτό περιέχει πεπτόνες και εκχυλίσματα ζωικής 
προέλευσης. Τα πιστοποιητικά για την προέλευση και την 
υγειονομική κατάσταση των ζώων δεν εγγυόνται πλήρως την 
απουσία μεταδιδόμενων παθογόνων παραγόντων. Γι’ αυτό 
συνιστάται αυτά τα υλικά να αντιμετωπίζονται ως δυνητικώς 
μολυσματικά και με τήρηση των συνήθων μέτρων 
ασφαλείας (να μη λαμβάνονται από την πεπτική ή την 
αναπνευστική οδό). 
Ο χειρισμός των σωληναρίων να γίνεται πάντα με γάντια και 
μέσα σε Laminar flow Class II, για  να αποφεύγονται 
επιμολύνσεις κυρίως από σαπροφυτικούς μύκητες.  

Μη χρησιμοποιείτε τα σωληνάρια εάν παρουσιάζουν 
ενδείξεις μικροβιακής μόλυνσης. 
Μετά την ημερομηνία λήξεως το υλικό είναι ακατάλληλο για 
χρήση.  
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλένουμε αμέσως με 
άφθονο νερό και σαπούνι. 
Τα θετικά δείγματα πρέπει να καταστρέφονται σύμφωνα με 
τους κανόνες υγιεινής που προβλέπονται για τη διαχείριση 
μολυσματικών δειγμάτων.    
 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
Τα σωληνάρια πρέπει να φυλάσσονται στους 6 – 12 °C μέσα 
στη συσκευασία τους μέχρι τη στιγμή της χρήσης τους. 
Η κατάψυξη ακόμα και στιγμιαία, καταστρέφει το υλικό. 
Επίσης να αποφεύγεται την υπερβολική θέρμανση. 
Τα σωληνάρια είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την 
ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. 
Για την μεταφορά οι μελέτες σταθερότητας μας έδειξαν ότι 
τα σωληνάρια μπορούν να παραμείνουν στους 6 - 25 °C για 5 
ημέρες ή στους 25 - 40 °C για 48 ώρες, χωρίς να επηρεαστεί  
η απόδοση του προϊόντος. 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Εμβολιάστε το σωληνάριο παίρνοντας μία μεμονωμένη 
αποικία από καθαρή καλλιέργεια. 
Επωάστε σε αερόβιες συνθήκες στους 46 ± 1 °C για 18-24 
ώρες.  
 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Η παρουσία του C. perfringens παρατηρείται με ένα μαύρο 
ίζημα (παραγωγή H2S) που εμφανίζεται στον πυθμένα του 
σωληναρίου.  
Η συσσώρευση αερίου στα ανεστραμμένα σωληνάρια  
Durham αποτελεί ένδειξη ζύμωσης της λακτόζης. 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Εάν υπάρχουν φυσαλίδες αέρα στο σωληνάριο Durham πριν 
από τον ενοφθαλμισμό, θα πρέπει να αναστραφεί έως ότου 
απελευθερωθεί ο αέρας.  
Αποτυχία κατάργησης των φυσαλίδων πριν από τον 
εμβολιασμό μπορεί να οδηγήσει σε ψευδώς θετική 
αντίδραση στην παραγωγή αερίου. 
Το Clostridium perfringens έχει επίσης αυτή την ικανότητα, 
ωστόσο αυτός ο μικροοργανισμός είναι πολύ σπάνιος σε 
δείγματα τροφίμων.  
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Μικρόβιο Ανάπτυξη Μαύρισμα 
(H2S) 

Αέριο 

Clostridium perfringens  
ATCC® 13124  

Καλή (+) (+) 

Bacillus subtilis  
ATCC® 6633 

Αναστέλλεται   

 Clostridium perfringens ATCC® 13124 



 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
Τα υλικά που δεν παρουσιάζουν καμία ανάπτυξη μπορεί να 
θεωρηθούν ως μη επικίνδυνα απόβλητα και να 
απορρίπτονται ανάλογα.  
Τα υλικά που παρουσιάζουν ανάπτυξη αποικιών πρέπει να 
απορρίπτονται σύμφωνα με τις οδηγίες για μολυσματικά ή 
δυνητικός μολυσματικά απόβλητα.  
Το εργαστήριο είναι υπεύθυνο για τη σωστή διαχείριση των 
μολυσματικών αποβλήτων  σύμφωνα με τη φύση και το 
βαθμό επικινδυνότητάς τους και πρέπει να τα διαχειρίζεται 
και να τα απορρίπτει (ή να αναθέτει τη διαχείριση και 
απόρριψή τους) σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες 
κανονισμούς. 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
LACTOSE SULFITE BROTH (with durham tube) (ISO 7937) 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ 

Σωληνάριο 
10ml 
w/durham 

260539 40 x 10ml 6 – 12  C 8 μήνες 

Παράγεται στην Ελλάδα από την εταιρεία Bioprepare σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής  οδηγίας 98/79/EK. ΦΕΚ Β2198/2-10-
2009. Η εταιρεία Bioprepare έχει  πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα  
πρότυπα: 
EN ISO 9001:2015 / ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 13485:2016  ΔΥ8δ/1348/2004.    

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
ISO Standard 7937 (2004) Microbiology of food and animals feeding stuffs. 
Horizontal method for enumeration of Clostridium 
perfringens. Colony count technique. 
ISO 11133:2014/ Adm 1:2018. Microbiology of food, animal feed and water. 
Preparation, production, storage and performance 
testing of culture media. 
PASCUAL ANDERSON, Mª R. (1992) Microbiología Alimentaria. Díaz de Santos. 
Madrid. 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ IN VITRO 
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