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ÚÈEL POUITÍ
Tyto disky doporuèujeme pouívat pøi nepøímé identifikaci gram-negativních anaerobních mikrobù na základì
odliností v citlivosti na antimikrobiální látky. Tento postup není urèen pro terapeutické úèely.
SHRNUTÍ A VYSVÌTLENÍ
Sutter a Finegold upozornili na význam antibiotických diskù se zvlátní potencí pøi diferenciaci Bacteroides sp. a
Fusobacterium sp. na bázi vzorcù antibiotické inhibice.1 Tyto vzorce, spolu s pozorováním kolonií, mikroskopickým
vyetøením a omezeným poètem biochemických testù, umonily rychlou nepøímou identifikaci anaerobních mikrobù.
Podobný protokol diferenciace byl pøijat organizací CDC (Centers for Disease Control  Centrum pro kontrolu nemocí).2
Pro zjitìní citlivosti nebo rezistence Sutter a kol. doporuèují pouití diskù s kanamycinem (1 mg), vankomycinem (5 µg)
a kolistinem (10 µg) s èistými kulturami natøenými na krevním agaru Brucella Blood Agar s pøídavkem heminu a
vitamínu K1 a zónou breakpointu velikosti 10 mm.3 Protokol CDC pouívá disky s penicilinem (2 jednotky), rifampinem
(15 µg) a kanamycinem (1 mg) na krevním agaru CDC Anaerobe Blood Agar, obohaceném médiu, které je doplnìno
heminem a vitamínem K1, s kritérii pro vìtí zónu.2 Testovací protokol BBL pouívá tìchto pìt diskù na jednom z médií
a zónu breakpointu velikosti 10 mm.
ZÁSADY POSTUPU
Tyto disky se pouívají k diferenciaci gram-negativních anaerobních mikrobù na bázi in vitro testování èistých kultur
proti zvoleným antimikrobiálním látkám za pouití agarové difúzní metody. Antimikrobiální látka uvolòující se z disku
mùe rùst mikroorganismù inhibovat, co má za následek vznik inhibièní zóny okolo disku. Diferenciace se provádí na
základì pøítomnosti inhibièních zón, které jsou vìtí nebo rovny 10 mm (citlivý) nebo mení ne 10 mm (rezistentní).
POPIS PRODUKTU
Tyto 1/4 disky jsou vyrobeny z vysoce kvalitního absorpèního papíru, který je naputìn pøesnì stanoveným mnostvím
antimikrobiálních látek. Disky jsou uskladnìny v zásobnících po 50 kusech. Poslední disk v kadém zásobníku je
oznaèen písmenem X a obsahuje léèivo podle vyznaèeného kódu. Zásobníky se pouívají v dávkovaèích BBL pro
jednodiskovou aplikaci.
Varování a bezpeènostní opatøení:
In vitro diagnostikum.
Disky Taxo Kanamycin 1 mg a Taxo Rifampin 15 µg nejsou urèeny k pouití pro testování citlivosti k terapeutickým
úèelùm.
Pøi provádìní vech krokù dodrujte aseptické postupy a zavedená bezpeènostní opatøení zabraòující vzniku
mikrobiologických rizik. Po pouití sterilizujte testovací misky a jiné kontaminované materiály v autoklávu.
Pokyny ke skladování:
1.

Po pøevzetí skladujte disky pøi teplotì -20 a +8 °C. V pøípadì, e laboratorní chladicí zaøízení èasto otevíráte a
zavíráte, a v pøípadì, e není udrována vhodná teplota, umístìte zde pouze zásobu postaèující pro pouití na
jeden týden.

2.

Pøed otevøením nechejte ustálit teplotu kontejnerù na pokojovou teplotu. Po ukonèení pouívání diskù vrate
nepouité disky zpìt do chladicího zaøízení.

3.

Pouijte nejprve nejstarí disky.

4.

Disky s uplynulým datem expirace zlikvidujte. Zlikvidujte také zásobníky, ze kterých byly bìhem týdne disky
opakovanì vyjímány. Disky, které jste ponechali v laboratoøi pøes noc, zlikvidujte nebo pøed pouitím ovìøte jejich
úèinnost.

5.

V pøípadì, e disky na doporuèených kontrolních organismech vytváøejí nesprávné zóny, ovìøte celý postup.
Nesprávná velikost zóny mùe být zpùsobena diskem, inokulací, pøípravou nebo hloubkou média, pøípadnì jinými
faktory.

Datum expirace se vztahuje na disky v neporueném zásobníku skladovaném podle pokynù.
VZORKY
Tyto disky nejsou urèeny pro pøímé pouití s klinickými vzorky nebo jinými zdroji obsahujícími smíenou flóru.
Organismus urèený k nepøímé identifikaci je nutné nejprve izolovat jako oddìlené kolonie rozetøením vzorku na misky
s pøíslunými kultivaèními médii.
POSTUP
Dodaný materiál: V tomto balení jsou disky urèené k diferenciaci gram-negativních anaerobních mikrobù (viz títek).
Potøebný materiál, který není souèástí dodávky: Pomocná kultivaèní média, èinidla, organismy pro kontrolu jakosti a
laboratorní vybavení nutné pro tento postup.
Provedení testu:
1. Pøíprava inokula s testovanými a kontrolními kulturami
a.

Pøed inokulací povolte uzávìr zkumavky s inokulaèním ivným bujónem (napøíklad bujónem Schaedler Broth s
vitamínem K1 nebo jiným vhodným médiem) a zahøejte ji ve vroucí lázni, abyste vypudili kyslík. Poté uzávìr
opìt utáhnìte a nechejte zkumavku zchladit pøi pokojové teplotì, pøípadnì nechejte inokulaèní ivný bujón
zchladit pøes noc v anaerobní nádobì.

b. Proveïte Gramovo barvení. Pouívejte pouze èisté kultury.
c.

Vyberte tøi nebo ètyøi podobné kolonie a inokulujte inokulaèním ivným bujónem.

d. Po dobu 18 a 24 hodin nebo do té doby, ne zpozorujete silný zákal, inkubujte v anaerobní atmosféøe pøi
teplotì 35 °C; upravte turbiditu tak, aby odpovídala standardu è. 1 (barytová bìloba) McFarlandovy kály.
2.

Inokulace
a.

Misky s krevním agarem CDC Anaerobe Blood Agar nebo krevním agarem Brucella Blood Agar s heminem a
vitamínem K1 pøedehøejte na pokojovou teplotu. Povrch agaru by mìl být hladký a vlhký.

b. Do 15 minut od úpravy zakalení inokula ponoøte do øádnì rozputìného inokula sterilní tampón a nìkolikrát
jím ráznými pohyby otáèejte proti horní vnitøní stìnì zkumavky, aby se vylouèilo nadmìrné mnoství tekutiny.
c.

Celý povrch misky s agarem inokulujte tøikrát a mezi jednotlivými nátìry otáèejte miskou o 60° tak, aby bylo
dosaeno rovnomìrné inokulace.

d. Pøekryjte misku víèkem a nechejte stát 3 a 5 minut pøi pokojové teplotì, aby dolo k absorpci vlhkosti z
inokula.
e.

Sterilní pinzetou nebo pomocí dávkovaèe pro jednodiskovou aplikaci aplikujte disky rovnomìrnì na povrch
inokulovaného agaru a sterilní jehlou nebo pinzetou disk stlaète tak, aby se zcela dotýkal povrchu média.

f.

Za anaerobních podmínek pøi teplotì 35 °C okamitì inkubujte.

g. Po 48 hodinách misky prohlédnìte. Kadou inhibièní zónu zmìøte a zaznamenejte (s pøesností na milimetr):
ménì ne 10 mm = rezistentní; vìtí nebo rovno 10 mm = citlivý.
Kontrola jakosti uivatelem: Pøi kadém testu citlivosti proveïte rovnì kontrolní testy se známými kulturami.
Doporuèujeme pouít tyto organismy:
Antimikrobiální látka a její kód
Organismus
Bacteroides fragilis
ATCC 25285
Fusobacterium mortiferum
ATCC 9817
C = citlivost (zóny ≥ 10 mm)

Kanamycin
K

Rifampin
RA

Penicilin
P-2

Vankomycin
Va-5

Kolistin
CL-10

R

C

R

R

R

C

R

C

R

C

R = rezistence (zóny < 10 mm)

Poadavky na kontrolu jakosti musí být splnìny v souladu s platnými místními, státními a federálními zákony nebo
poadavky na akreditaci a se standardními postupy kontroly jakosti vaí laboratoøe. Doporuèujeme, aby si uivatel
prostudoval informace o správném provádìní kontroly jakosti v pøísluných smìrnicích NCCLS a pøedpisech CLIA.

VÝSLEDKY
Porovnejte vzorce reaktivity se vzorci v tabulce.
Inhibice Bacteroides sp. a Fusobacterium sp. s antibiotickými disky
Antimikrobiální látka a její kód
Organismus
B. fragilis skupina*
P. melaninogenica
P. buccalis a P. veroralis
B. ureolyticus
F. mortiferum
F. varium
F. necrophorum
F. nucleatum

Kanamycin
K
R
RC
R
C
C
C
C
C

Rifampin
RA
C
C
C
C
R
R
C
C

Penicilin
P-2
R
C
C
C
Cr
Cr
C
C

Vankomycin
Va-5
R
RC
RC
R
R
R
R
R

Kolistin
CL-10
R
Cr
Cr
C
C
C
C
C

C = citlivost (zóny ≥ 10 mm); Cr = citlivost u vìtiny kmenù.
R = rezistence (zóny < 10 mm); RC = rezistence u vìtiny kmenù.
 Data byla získána na krevním agaru CDC Anaerobe Blood Agar a krevním agaru Brucella Blood Agar s heminem a
vitamínem K1.
* Skupina B. fragilis zahrnuje B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus a B. uniformis.
OMEZENÍ POSTUPU
Celkové schéma morfologických a biochemických vlastností, které spolu s tìmito vzorci antibiotické inhibice umoòují
provádìní nepøímé identifikace, najdete v odborné literatuøe.1-4 Po dokonèení nepøímé identifikace je nutné pro
ovìøení její platnosti provést postupy koneèné identifikace. Dalí informace naleznete v pøísluné literatuøe.2-8
SPECIFICKÉ VLASTNOSTI ÚÈINNOSTI
Pøed uvedením na trh jsou vechny are diferenciaèních diskù BBL Taxo Anaerobe Differentiation Discs testovány z
hlediska úèinnosti. Vzorky jakou analyzovány z hlediska potence kadé antimikrobiální látky obsaené v sadì.
Dále se na miskách s agarem s 5 % ovèí krve CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar a krevním agarem Brucella Blood
Agar s heminem a vitamínem K1 provede inokulace pomocí kultur Bacteroides fragilis (ATCC 25285) a Fusobacterium
mortiferum (ATCC 9817). Vzorky se umístí na inokulované misky a inkubují pøi teplotì 35 °C (± 2 °C) za anaerobních
podmínek. Po 48 hodinové inkubaci se misky odeètou z hlediska pøítomnosti inhibièních zón okolo kadého disku. B.
fragilis je rezistentní (< 10 mm) vùèi kanamycinu, penicilinu, vankomycinu a kolistinu a citlivý (≥ 10 mm) na rifampin. F.
mortiferum je rezistentní (< 10 mm) vùèi rifampinu a vankomycinu a citlivý (≥ 10 mm) na kanamycin, penicilin a kolistin.
DOSTUPNOST
Kat. èíslo
231651

231562

Popis
BBL Taxo Anaerobe Differentiation Discs Set, jedna sada s 5 zásobníky
Souèásti sady  jeden zásobník s 50 disky pro kadé následující antimikrobiální èinidlo:
BBL Taxo Kanamycin, 1 mg
BBL Taxo Rifampin, 15 µg
Sensi-Disc Penicillin, 2 jednotek
Sensi-Disc Vancomycin, 5 µg
Sensi-Disc Colistin, 10 µg
BBL Taxo Kanamycin, 1mg disky, jeden zásobník po 50 discích
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