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AVSEDD ANVÄNDNING
Dessa lappar rekommenderas för presumptiv identifiering av gramnegativa anaeroba bakterier på basis av
skillnader i känslighet för antimikrobiella medel. Detta förfarande är ej avsett att användas för terapeutiska syften.
SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
Sutter och Finegold har rapporterat om värdet av antibiotikalappar med särskild potens för differentiering av
Bacteroides och Fusobacterium spp., på basis av antibiotiska hämningsmönster.1 Dessa mönster, i kombination med
observation av kolonierna och mikroskopi samt ett begränsat antal biokemiska tester, möjliggör en snabb,
presumptiv identifiering av anaeroba bakterier. Ett liknande protokoll för differentiering har antagits av Centers for
Disease Control (CDC).2
Sutter et al. rekommenderar användning av lappar med kanamycin 1 mg, vancomycin 5 µg samt colistin 10 µg,
tillsammans med renkulturer utstrukna på Brucella-blodagar med hemin och vitamin K1, med en zongräns på 10 mm
för rapportering av känslighet respektive resistens.3 I CDC-protokollet används lappar med penicillin 2 enheter,
rifampicin 15 µg samt kanamycin 1 mg på CDC anaerob blodagar, ett berikat medium med tillsats av hemin och
vitamin K1, och bredare zongränser.2 I BBL-testprotokollet används dessa fem lappar på något av dessa medier och
en zongräns på 10 mm.
PRINCIPER FÖR METODEN
Dessa lappar används för differentiering av gramnegativa anaeroba bakterier på basis av in vitro-testning av
renkulturer med selekterade antibiotika, med användning av agardiffusionsmetoden. Mikroorganismernas växt
hämmas eventuellt av det antimikrobiella medlet som diffunderar ut ur lappen, vilket resulterar i en hämningszon
runt lappen. Differentieringen baseras på förekomsten av hämningszoner på lika med eller större än 10 mm
(känsliga) eller mindre än 10 mm (resistenta).
PRODUKTBESKRIVNING
Dessa 6 mm-lappar är tillverkade av absorberande papper av hög kvalitet och impregnerade med noggrant
bestämda mängder antibiotikum. De tillhandahålles i kassetter med 50 lappar i varje kassett. Den sista lappen i varje
kassett är märkt X och innehåller läkemedel enligt kodningen. Kassetterna är avsedda att användas i BBL
lappdispenserare.
Varningar och försiktighetsbeaktanden:
Avsedda för in vitro-diagnostik.
Taxo Kanamycin 1 mg och Taxo Rifampin 15 µg lappar är ej avsedda för resistensbestämning i syfte att fastställa
lämplig behandling.
Iakttag aseptisk teknik och vedertagna infektionsförebyggande försiktighetsåtgärder under samtliga förfaranden.
Efter användning måste alla plattor och övrigt kontaminerat material steriliseras i autoklav.
Förvaringsanvisningar:
1. Förvara lappbehållarna vid -20  +8 °C efter leverans. Om kylskåpet på laboratoriet öppnas och stängs ofta, så
att lämplig temperatur inte upprätthålls, skall endast så många lappar som går åt på en vecka förvaras i
kylskåpet.
2. Låt behållarna värmas upp till rumstemperatur innan de öppnas. Lägg tillbaka oanvända lappar i kylskåpet efter
att du är färdig med appliceringen av lapparna.
3. Använd de äldsta lapparna först.
4. Lappar som passerat utgångsdatum skall kasseras. Kassetter ur vilka lappar ofta tagits ut under en veckas tid
skall också kasseras. Lappar som legat framme över natten på laboratoriet skall kastas eller funktionstestas.
5. Om oriktiga hämningszoner bildas omkring lapparna med de rekommenderade kontrollorganismerna skall hela
förfarandet kontrolleras; oriktiga hämningszoner kan bero på lappen, inokuleringen, odlingsmediets beredning
eller djup eller andra faktorer.
Utgångsdatum gäller för lappar i intakt behållare vid förvaring enligt anvisningarna.
PROVER
Dessa lappar skall ej användas direkt med kliniska prover eller annat material innehållande blandflora. Den
organism som skall identifieras presumptivt måste först isoleras i form av separata kolonier, via utstryk av provet på
plattor med lämpligt odlingsmedium.
FÖRFARANDE
Tillhandahållet material: Denna förpackning innehåller lappar för differentiering av gramnegativa anaeroba
bakterier enligt märkningen.
Material som krävs men ej medföljer: Extra odlingsmedier, reagenser, organismer för kvalitetskontroll och sådan
laboratorieutrustning som krävs för denna metod.
Testförfarande:
1. Beredning av inokulat av test- och kontrollkulturer.
a.

Före inokulering, lossa locket på ett rör med odlingsbuljong, t.ex. Schaedler Broth med vitamin K1 eller
annat lämpligt odlingsmedium och värm det i ett vattenbad med kokande vatten så att oxygenet drivs ut,
dra åt locket igen och låt röret svalna till rumstemperatur, eller reducera odlingsbuljongen över natten i
anaerob behållare.

b. Utför Gram-färgning. Använd endast renkulturer.
c.

Välj ut tre till fyra kolonier av likartat utseende och inokulera odlingsbuljongen.

d. Inkubera anaerobt vid 35 °C i 18  24 h eller tills kraftig grumling observeras; justera grumligheten till en
nivå jämförbar med McFarland bariumsulfatstandard 1.
2.

Inokulering
a.

Förvärm plattor med CDC anaerob blodagar eller Brucella-blodagar med hemin och vitamin K1 till
rumstemperatur. Agarytorna skall vara jämna och fuktiga.

b. Inom 15 min efter det att inokulatets grumlighet har justerats skall en steril odlingspinne doppas i det
korrekt spädda inokulatet och pressas och vridas ordentligt mot rörets övre insida flera gånger, så att
överskottsvätska pressas ut.
c.

Inokulera plattans hela agaryta tre gånger, och vrid plattan 60° mellan utstryken för en jämn inokulation.

d. Sätt tillbaka locket på plattan och låt den stå 3  5 min vid rumstemperatur så att fukten från inokulatet
hinner absorberas.
e.

Lägg ut lapparna på jämna avstånd från varandra på den inokulerade agarytan med hjälp av en steril pincett
eller lappdispenserare, och tryck försiktigt ned dem med en steril nål eller pincett så att de är i fullständig
kontakt med odlingsmediets yta.

f.

Inkubera omedelbart vid 35 ºC under anaeroba förhållanden.

g. Undersök plattorna efter 48 h. Mät och anteckna varje hämningszon med en millimeters noggrannhet:
mindre än 10 mm innebär resistens; lika med eller större än 10 mm innebär känslighet.
Kvalitetskontroll utförd av användaren: Kontrolltester med kända kulturer bör ingå i varje resistensbestämning.
Följande organismer rekommenderas:
Organism

Kanamycin
K

Antibiotikum och kod
Rifampicin
Penicillin Vancomycin
RA
P-2
Va-5

Colistin
CL-10

Bacteroides fragilis
ATCC 25285
R
K
R
R
R
Fusobacterium mortiferum
ATCC 9817
K
R
K
R
K
K = Känslig (zoner > 10 mm)
R = Resistent (zoner < 10 mm)
Kvalitetskontroll måste utföras i enlighet med gällande bestämmelser eller ackrediteringskrav samt laboratoriets
etablerade procedurer för kvalitetskontroll. Det rekommenderas att användaren konsulterar tillämpliga NCCLSriktlinjer och CLIA-föreskrifter för lämpliga kvalitetskontrollförfaranden.

RESULTAT
Jämför reaktionsmönstren med mönstren i tabellen.
Hämning av Bacteroides och Fusobacterium spp.
med antibiotikalappar

Organism
B. fragilis- gruppen*
P. melaninogenica
P. buccalis och P. veroralis
B. ureolyticus
F. mortiferum
F. varium
F. necrophorum
F. nucleatum

Kanamycin
K
R
RK
R
K
K
K
K
K

Antibiotikum och kod
Rifampicin
Penicillin
Vancomycin
RA
P-2
Va-5
K
R
R
K
K
RK
K
K
RK
K
K
R
R
Kr
R
R
Kr
R
K
K
R
K
K
R

Colistin
CL-10
R
Kr
Kr
K
K
K
K
K

K = Känslig (zoner > 10 mm); Kr = de flesta stammar är känsliga.
R = Resistent (zoner < 10 mm); RK = de flesta stammar är resistenta.
 Data har erhållits med användning av CDC anaerob blodagar och Brucella-blodagar med hemin och vitamin K1.
* B. fragilis -gruppen inkluderar B. fragilis, B. distasonis, B. ovatus, B. thetaiotaomicron, B. vulgatus och B. uniformis.
METODENS BEGRÄNSNINGAR
Se referenserna för ett fullständigt schema över morfologiska och biokemiska karaktäristika som, i kombination
med dessa antibiotikahämningsmönster, möjliggör en presumptiv identifiering.1-4 Efter den presumptiva
identifieringen bör förfaranden för definitiv identifiering utföras för validering av den presumptiva identifieringen.
Se lämpliga referenser för ytterligare information.2-8
KLINISKA PRESTANDA
Samtliga partier BBL Taxo Anaerobe Differentiation Discs testas med avseende på specifika produktegenskaper
innan de släpps för försäljning. Prover analyseras med avseende på koncentrationen av varje antimikrobiellt medel
i satsen.
Dessutom inokuleras plattor innehållande CDC anaerob blodagar med 5 % fårblod samt plattor innehållande
Brucella-blodagar med hemin och vitamin K1 med hjälp av odlingspinne, med kulturer av Bacteroides fragilis (ATCC
25285) och Fusobacterium mortiferum (ATCC 9817). Proverna placeras på de inokulerade plattorna och inkuberas
vid 35 ± 2 ºC under anaeroba förhållanden. Efter 48 h inkubering avläses plattorna med avseende på
hämningszonerna runt varje lapp. B. fragilis är resistent (< 10 mm) mot kanamycin, penicillin, vancomycin och
colistin, och känslig (> 10 mm) för rifampicin. F. mortiferum är resistent (< 10 mm) mot rifampicin och vancomycin,
och känslig (> 10 mm) för kanamycin, penicillin och colistin.
TILLGÄNGLIGHET
Kat. nr.
Beskrivning
231651
BBL Taxo Anaerobe Differentiation Discs Set, ett set med 5 kassetter
Setets komponenter  en kassett med 50 lappar innehållande vart och ett av följande antibiotika:
BBL Taxo kanamycin, 1 mg
BBL Taxo rifampicin, 15 µg
Sensi-Disc penicillin, 2 enheter
Sensi-Disc vancomycin, 5 µg
Sensi-Disc colistin, 10 µg
231562
BBL Taxo kanamycin, lappar 1 mg, singelkassetter med 50 lappar
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ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection.
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