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A jelm agyarázat a használati utasítás végén található.

HASZNÁLATI JAVASLAT
A korongok a gram-negatív anaerob bacilusok antimikrobiális hatóanyagokkal szembeni eltérõ érzékenysége alapján
történõ elõzetes azonosítására használhatók. Ez az eljárás terápiás célra nem használható.
ÖSSZEGZÉS ÉS MAGYARÁZAT
Sutter és Finegold számolt be a speciális antibiotikumpotenciállal rendelkezõ korongok használatáról a Bacteroides és
a Fusobacterium fajok antibiotikumérzékenységének mintázata alapján történõ differenciálására.1 Ez a mintázat
a telepmorfológiával, a mikroszkopikus megfigyelésekkel és egy korlátozott számú biokémiai teszttel együtt, lehetõvé
teszi az anaerob bacilusok gyors elõzetes azonosítását. A Centers for Disease Control (CDC) hasonló differenciálási
protokollt fogadott el.2
Sutter et al. 1 mg-os kanamicin, 5 µg-os vankomicin és 10 µg-os kolisztin korongok használatát javasolja tiszta, Brucella
Blood Agar with Hemin and Vitamin K1 (Brucella véresagar heminnel és K1-vitaminnal) táptalajon szélesztett
tenyészetekkel, 10 mm-es gátlási zónakorlát mellett, amely az érzékenység, illetve a rezisztencia meglétét jelzi.3 A CDC
protokoll 2 egység penicilllin, 15 µg-os rifampin és 1 mg-os kanamicin korongokat használ CDC Anaerobe Blood Agar
(Anaerob véresagar), heminnel és K1-vitaminnal dúsított tápközegen, tágabb gátlási zónakorláttal.2 A BBL
tesztprotokoll ezt az öt korongot alkalmazza a két táptalaj egyikén, 10 mm-es gátlási zónakorláttal.
AZ ELJÁRÁS MÛKÖDÉSI ELVE
Ezeket a korongokat a gram-negatív anaerob bacilusok differenciálására használják, amikor kiválasztott antimikrobiális
hatóanyagokkal in vitro, korongdiffúziós módszerrel vizsgálnak tiszta tenyészeteket. A mikroorganizmus szaporodását
gátolja a korongból kidiffundáló hatóanyag, ezért a korong körül egy gátlási zóna jön létre. A differenciálás alapját
a meglévõ 10 mm-es, vagy annál nagyobb (érzékenység), illetve a 10 mm-nél kisebb (rezisztencia) gátlási zóna
kialakulása adja.
A TERMÉK LEÍRÁSA
Ezek az 1/4 (6,4 mm) átmérõjû korongok kiváló minõségû itatós papírból készültek, amelyet pontosan meghatározott
mennyiségû antimikrobiális hatóanyaggal impregnáltak. A korongokat 50 korongonként kazettákba csomagolva
szállítják. Minden kazettában az utolsó korongon X jelölés látható és a kód szerinti hatóanyagot tartalmazza.
A kazettákat a BBL korongadagolókkal lehet használni.
Figyelmeztetés:
In vitro diagnosztizáláshoz.
A Taxo Kanamycin 1 mg és a Taxo Rifampin 15 µg korongok terápiás antibiotikumérzékenységi vizsgálatokhoz
nem használhatók.
Dolgozzon aszeptikusan, és vegye figyelembe az összes munkafolyamathoz elõírt óvintézkedést a mikrobiológiai veszélyek
elkerülése végett. Használat után a tesztlemezeket és az egyéb, szennyezett anyagokat autoklávozással sterilizálni kell.
Tárolási feltételek:
1.

Kézhez vétel után tárolja a korongokat -20°C és +8°C között. Amennyiben a laboratóriumi hûtõ ajtaját gyakran
nyitják és csukják, és az állandó hõmérséklet nem biztosítható, úgy oda mindig csak egy heti adagot készítsen elõ.

2.

A tartályok felnyitása elõtt hagyja azokat szobahõmérsékletre felmelegedni. A korongok adagolásának
befejeztével a fel nem használt korongokat tegye vissza a hûtõbe.

3.

A legrégebbi korongokat használja fel elsõként.

4.

A lejárt korongokat dobja ki. Azokat a kazettákat is dobja ki, amelyekbõl egy hét alatt gyakran vettek ki
korongokat. Dobja ki az éjszakára kint hagyott korongokat is, illetve ellenõrizze azok mûködõképességét.

5.

Ha a korong az elõírt kontroll mikroorganizmussal nem szabályos gátlási zónákat hoz létre, úgy az egész eljárást
ellenõrizni kell. A hibás zónaméretet okozhatja a korong, az inokuláció, a táptalaj elkészítése vagy magassága, illetve
egyéb tényezõk.

A szavatossági idõ a sértetlen tartályban, az elõírásoknak megfelelõen tárolt korongokra vonatkozik.
MINTÁK
A korongokat nem lehet közvetlenül klinikai, illetve más, vegyes flórájú mintákkal használni. Az elõzetes azonosításra
szánt mikroorganizmust a megfelelõ tenyésztáptalajon szélesztéses módszerrel elõször izolálni kell.
ELJÁRÁS
Szállított anyagok: Ebben a csomagban a címkén feltüntetett anaerob gram-negatív bacilusok differenciálására
alkalmas korongok találhatók.
Szükséges, de nem szállított anyagok: Kiegészítõ táptalajok, reagensek, mikroorganizmusok a minõségellenõrzéshez
és laboratóriumi eszközök, az elõírásoknak megfelelõen.
A teszt kivitelezése:
1. Inokulum készítése a teszt és a kontrol tenyészetekkel
a.

Inokulálás elõtt lazítsa meg a tenyésztápleves csövének kupakját (például Schaedler tápleves K1-vitaminnal,
vagy más megfelelõ tápközeg) és melegítse fel forró vízben, hogy az oxigén eltávozzon. Zárja vissza a kupakot
és hagyja a csövet szobahõmérsékletûre lehûlni. Ezen eljárás helyett választhatja azt is, hogy az inokuláló
táplevest egy éjszakán át egy anaerob kamrában redukálja.

b. Végezzen el egy Gram-festést. Kizárólag tiszta tenyészeteket használjon.
c.

Válasszon ki három vagy négy hasonló telepet, és inokulálja a táplevest.

d. Inkubálja a táplevest anaerob körülmények között 35°C-on 1824 órára, illetve mindaddig, amíg turbiditást
nem észlel; állítsa be a turbiditást az 1-es McFarland bárium-szulfát standardnak megfelelõen.
2.

Inokulálás
a.

Melegítsen elõ szobahõmérsékletûre CDC Anaerobe Blood Agar vagy Brucella Blood Agar with Hemin and
Vitamin K1 lemezeket. Az agar felszíne legyen sima és nedves.

b. Legfeljebb 15 perccel az inokulum turbiditásának beállítása után, merítsen bele egy steril mintavételi tampont
a megfelelõen hígított inokulumba, majd néhányszor görgesse meg azt a kémcsõ belsõ széléhez nyomva, hogy
a felesleges nedvességet kipréselje.
c.

Inokulája az agar teljes felületét három alkalommal úgy, hogy az egyenletes szélesztés érdekében minden
inokulálás után 60°-os szöggel elfordítja a lemezt.

d. Helyezze vissza a lemez fedelét, és hagyja a lemezt 35 percig szobahõmérsékleten állni, hogy az inokulum
nedvessége fel tudjon szívódni.
e.

Helyezze el a korongokat a táptalaj felületén egymástól egyenlõ távolságban egy steril csipesz vagy egy
korongadagoló segítségével, és egy steril tûvel vagy csipesszel nyomkodja le a korongokat, úgy, hogy azok
a teljes felületükkel érintkezzenek a táptalajjal.

f.

Azonnal inkubálja a lemezeket 35°C-on anaerob körülmények között.

g. 48 óra elteltével ellenõrizze a lemezeket. Mérjen le és jegyezzen fel minden gátlási zónát milliméterre
kerekítve: a 10 mm-nél kisebb gátlási zóna rezisztenciát, a legalább 10 mm-es zóna érzékenységet jelent.
Felhasználói minõségellenõrzés: Minden egyes gyógyszerérzékenységi vizsgálatnál ismert tenyészeteket is be kell
vonni kontrollként a vizsgálatba. Ehhez a következõ törzsek ajánlottak:

Mikroorganizmus
Bacteroides fragilis
ATCC 25285
Fusobacterium mortiferum
ATCC 9817
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R = Rezisztens (gátlási zóna 10 mm-nél kisebb)

A minõségellenõrzési követelményeknek a helyi, állami és/vagy szövetségi szabályozásoknak és akkreditációs
követelményeknek megfelelõen, illetve a laboratórium standard minõségellenõrzési módszereivel összhangban kell
eleget tenni. A megfelelõ minõségellenõrzési gyakorlat kialakításánál tanácsos figyelembe venni az érvényes NCCLS
elõírásokat és a CLIA szabályzatot.

EREDMÉNYEK
Az aktivitási mintázatot hasonlítsa össze a táblázatban található mintázatokkal.
A Bacteroides és Fusobacterium fajok gátlása
antibiotikumos korongokkal

Mikroorganizmus
B. fragilis csoport*
P. melaninogenica
P. buccalis és P. veroralis
B. ureolyticus
F. mortiferum
F. varium
F. necrophorum
F. nucleatum

Antimikrobiális hatóanyagok és kódok
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Vancomycin
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É = Érzékeny (gátlási zóna legalább 10 mm); Ér = a törzsek többsége érzékeny.
R = Rezisztens (gátlási zóna 10 mm-nél kisebb); RÉ = a törzsek többsége rezisztens.
 Az adatokat CDC Anaerobe Blood Agar és Brucella Blood Agar with Hemin and Vitamin K1 lemezeken mérték.
* A B. fragilis csoportba tartozik a B. fragilis, a B. distasonis, a B. ovatus, a B. thetaiotaomicron, a B. vulgatus és a B. uniformis.

AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI
Az irodalomjegyzékben szereplõ dokumentumokat az összes morfológiai és biokémia jellemzõre nézve át kell
tanulmányozni, hogy a teszt eredményeként kapott gátlási mintázat alapján az elõzetes azonosítás elvégezhetõ
legyen.1-4 Az elõzetes azonosítást követõen végleges azonosítási eljárásokkal kell megállapítani az elõzetes azonosítás
helyességét. További információkat az idevonatkozó szakirodalomban talál.2-8
TELJESÍTMÉNYJELLEMZÕK
Forgalomba hozatal elõtt minden BBL Taxo Anaerobe Differentiation Discs gyártási sorozat specifikus termékjellemzõit
ellenõrzik. Mintavétel után a készletben található minden antimikrobiális hatóanyag potenciáját megvizsgálják.
Ezenkívül CDC Anaerobe 5% Sheep Blood Agar és Brucella Blood Agar with Hemin and Vitamin K1 lemezeket tamponnal
Bacteroides fragilis (ATCC 25285) és Fusobacterium mortiferum (ATCC 9817) tenyészetekkel inokulálnak. A mintákat az
inokulált lemezekre helyezik, majd azokat 35 ± 2°C-on anaerob körülmények között inkubálják. 48 órás inkubáció után
a lemezeken minden korong esetében leolvassák a gátlási zónák méretét. A B. fragilis rezisztens (10 mm-nél kisebb zóna)
kanamicinre, penicillinre, vancomicinre és kolisztinre nézve, és érzékeny (legalább 10 mm-es zóna) rifampinra nézve.
A F. mortiferum rezisztens (10 mm-nél kisebb zóna) rifampinra és vancomicinre nézve, és érzékeny (legalább 10 mm-es
zóna) kanamicinre, penicillinre és kolisztinre nézve.
ELÉRHETÕSÉG
Kat. sz.
231651

231562

Leírás
BBL Taxo Anaerobe Differentiation Discs Set, 5 kazettás készlet
Készlet alkotórészei  egy kazetta a következõ antimikrobiális hatóanyagok mindegyikébõl 50 koronggal:
BBL Taxo Kanamycin, 1 mg
BBL Taxo Rifampin, 15 µg
Sensi-Disc Penicillin, 2 egység
Sensi-Disc Vancomycin, 5 µg
Sensi-Disc Colistin, 10 µg
BBL Taxo Kanamycin, 1 mg Discs, 50 korongos kazetta
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