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Phadebact®
Staph Aureus Test
Bruksanvisning
MKL Diagnostics AB
Kung Hans Väg 3
SE-192 68 Sollentuna
Sweden
Sensibiliserade latexpartiklar med
plasmaprotein från människa och
svin

Agglutination
Mikroorganism med motsvarande
protein

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Phadebact® Staph Aureus Test är avsedd för att påvisa koagulas (clumping factor) och/eller Protein A från
Staphylococcus aureus från primärkulturer. Phadebact® Staph Aureus reagens reagerar med antingen båda
eller en av dessa två proteiner. Varje Phadebact® Staph Aureus Test kit innehåller reagens för 100, 200 eller 400
bestämningar.
SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
Staphylococcus aureus är potentiellt patogen och ﬁnns vanligen på hud, i näsöppningar och på slemhinnor. En
skada på någon av ställena betyder en möjlighet för dessa organismer att orsaka en infektion. S. aureus är ansvarig
för de ﬂesta infektioner som är ytliga och varbildande samt många matförgiftningar. S. aureus är också en orsak
till nosokomial infektion (1). Förekomst av koagulas och Protein A hos S. aureus tillåter identiﬁering av minst 98%
av denna bakterityp. Koagulas-negativa stafylokocker kan också orsaka infektion. Koagulas kan antingen vara
bunden (clumping factor) till stafylokocker eller fritt som ett obundet enzym. Koagulas omvandlar ﬁbrinogen och
bildar ett koagel när EDTA-plasma tillsätts till koagulas-positiva S. aureus. Differentialmedium har beskrivits för
odling av koagulas-positiva stafylokocker (2). Olika slags media har också beskrivits för andra enskilda egenskaper
hos patogena stafylokocker (3). De ﬂesta av de ovannämnda odlingsförsöken kräver många timmars prövning
och utvärdering för att nå resultat. Protein A är beroende av koagulas aktivitet och är en beståndsdel i cellväggen
hos S. aureus. Den binder till Fc delen av de ﬂesta IgG immunoglobuliner och fungerar som en andra markör. Till
skillnad från tidskrävande kulturprocedurer så utgör snabbheten, bekvämligheten och precisionen av Phadebact®
Staph Aureus Test ett fördelaktigt testalternativ. Snabba agglutinationstester har visats vara precis lika pålitliga som
koagulastest i rör i de ﬂesta fall (5).
ANALYSPRINCIP
De röda latexpartiklarna som används i Phadebact® Staph Aureus Latex reagensen är sensibiliserade med en
speciﬁk koncentration av plasmaprotein från människa och svin. När koagulas och/eller Protein A tillförs från
provet i mängder som är detekterbara så kommer de att interagera med de sensibiliserade partiklarna och bilda en
agglutination synlig för blotta ögat. Detta utgör ett positivt resultat.
REAGENS
Phadebact® Staph Aureus Test ﬁnns i kit med 100, 200 eller 400 bestämningar. Reagensen är rödfärgade för att
förenkla tydning av resultat.
Aktiva komponenter
Phadebact® Staph Aureus 100 Test
•
Phadebact® Staph Aureus Latex Reagent:
Röda latexpartiklar med protein från människa
och svin i en buffert med konserveringsmedel.
•
Phadebact® Staph Aureus Positive Control:
En blandning av avdödade S. aureus (ATCC 25923) i en
buffert med konserveringsmedel.
•
Phadebact® Staph Aureus Negative Control:
En blandning av avdödade S. epidermidis (CDC 3258) i en
buffert med konserveringsmedel.
Phadebact® Staph Aureus 100 Test Reagent
•
Phadebact® Staph Aureus Latex Reagent:
Röda latexpartiklar med protein från människa
och svin i en buffert med konserveringsmedel.
Phadebact® Staph Aureus 200 Test
•
Phadebact® Staph Aureus Latex Reagent:
Röda latexpartiklar med protein från människa
och svin i en buffert med konserveringsmedel.
•
Phadebact® Staph Aureus Positive Control:
En blandning av avdödade S. aureus (ATCC 25923) i en
buffert med konserveringsmedel.
•
Phadebact® Staph Aureus Negative Control:
En blandning av avdödade S. epidermidis (CDC 3258) i en
buffert med konserveringsmedel.
Phadebact® Staph Aureus 400 Test
•
Phadebact® Staph Aureus Latex Reagent:
Röda latexpartiklar med protein från människa
och svin i en buffert med konserveringsmedel.
FÄRDIGA ATT ANVÄNDAS
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Övriga komponenter
•
Dropphattar
•
Engångskort
•
Bruksanvisning
OBS! Phadebact® Staph Aureus 400 Test innehåller bara det speciﬁka Staph Aureus reagenset 4 ﬂaskor.
Phadebact® Staph Aureus 100 Test Reagent innehåller bara det speciﬁka Staph Aureus reagenset 1 ﬂaska.

Försiktighetsåtgärder
Endast tillämpning inom in vitro diagnostik.
Varning! Reagensen innehåller konserveringsmedlet natriumazid (NaN3). Natriumazid kan reagera med bly och
koppar och bilda mycket explosiva metallazider. Vid kassation, spola rikligt med vatten för att förhindra ackumulering
av azid. De mänskliga serumkomponenterna har testats negativa för HIV-1, HIV-2, HCV antikroppar och HBsAg.
Detta försäkrar inte total frånvaro av dessa organismer. Kontrollerna har testats negativa för stafylokockväxt.
REAGENSEN BÖR BEHANDLAS SOM OM DE VORE POTENTIELLT SMITTFARLIGA.
Förberedelse reagens
Reagensen är FÄRDIGA ATT ANVÄNDAS.
Utgångsdatum och förvaring
Utgångsdatum står på ytteretiketten och på ﬂasketiketterna. Det rekommenderas att kitet förvaras mellan 2-8°C.
Reagens får ej frysas.
PROVHANTERING
För information och hantering av prov så hänvisas till standardlitteratur. Odling på primärplatta över natten ger nya
och tillräckligt stora kolonier (ungefär 2 mm). Plocka kolonin med en steril ögla. Om primärplattan misstänks vara
kontaminerad så rekommenderas det att en andra odling görs på närings- eller fårblodagar. Hanteringsprocessen
är identisk med den som användes på primärplattan. Det rekommenderas att kolonin gramfärgas för att bekräfta
bakteriens morfologi och gram-positiva egenskaper.
METOD
Tillhandahållet material
Se REAGENS.
Material som behövs utöver det tillhandahållna materialet
•
Primärkultur
•
Engångsöglor för ympning eller liknande
•
Klocka med lätt avläsbar sekundvisare
Metodparametrar
Reaktionstemperatur
Reagensvolym
Kontrollvolym
Reaktionstid

rumstemperatur
en droppe
en droppe
60 sekunder (10 sekunder blandning och 50 sekunder vicka på kort)
eller kortare om agglutination bildas.

Förberedelse prov
För information om hantering av primärkulturer så hänvisas till standardlitteratur.
Test protokoll
OBS! Låt reagensen nå rumstemperatur. Blanda reagenser grundligt genom att skaka ﬂaskorna innan användning.
Märk en oval för varje prov och
kontroll som ska testas. Tillsätt
en droppe latex och en droppe
kontroll till motsvarande märkta
ovaler. Fig. 1.

Fig. 1

Använd en engångsögla
eller liknande och plocka
en koloni. Fig. 2.

Fig. 2

Tillsätt kolonin till ovalen med
latexreagens och blanda i ca
10 sekunder. Vid blandning,
undvik att skrapa kortytan med
öglan. Fig. 3.

Fig. 4
Fig. 3
Efter blandningen, vicka kortet fram och
tillbaka. Om en synlig agglutination framträder
inom 60 sekunder från blandningens första
skede så visar provet ett positivt resultat.
Fig. 4.
Stabilitet på den slutliga reaktionsblandningen
Agglutinationsreaktionen är stabil men enligt god laboratoriesed skall resultaten avläsas inom 60 sekunder
(observera att det ﬁnns en risk av uttorkning av reagensen som kan misstolkas som en reaktion).
Kalibrering
Ingen kalibrering är nödvändig.
Kvalitetskontroll
Positiv kontroll och negativ kontroll
En positiv och en negativ kontroll ﬁnns med i kiten med 100 och 200 bestämningar (ej i Phadebact® Staph Aureus
100 Test Reagent).

Kvalitetskontroll av latexreagens med positiv och negativ kontroll:
1.
Skaka om ﬂaskan med latexreagens igen och tillsätt en droppe vardera i två separata identiﬁerade ovaler på
kortet.
2.
Skaka om kontrollﬂaskan igen och tillsätt en droppe av den positiva kontrollen och en droppe av den negativa
kontrollen i de identiﬁerade ovalerna på kortet.
3.
Använd en engångsögla eller liknande och för varje kombination, blanda kontrollen med det röda latexreagenset
under 10 sekunder.
4.
Vicka kortet fram och tillbaka i 50 sekunder.
5.
Under vickningsaktivitet, titta efter framträdande av agglutination i de två ovalerna.
6.
En tydlig agglutination ska synas på den positiva kontrollen. Den negativa kontrollen ska inte framkalla en
agglutination inom 60 sekunder.
7.
Meddela din distributör eller MKL Diagnostics AB om kvalitetskontrollen inte fungerar som förväntat.
8.
Denna kvalitetskontroll bör utföras så ofta som laboratoriet föreskriver.
God laboratoriesed innebär följande:
1.
Läs bruksanvisningen som medföljer.
2.
Låt reagens nå rumstemperatur innan användning.
3.
Skaka ﬂaskorna igen innan droppar tillsätts till ovaler på kortet.
4.
En oval används bara en gång.
5.
Använd en ren ögla för varje prov.
6.
Följ lämpliga mikrobiologiska procedurer när det gäller hantering och kassering av testmaterial.
7.
Sätt på rätt dropphatt på respektive ﬂaskor.
8.
Alternativt, och speciellt vid 400 test kit och Phadebact® Staph Aureus 100 Test Reagent kit, använd
etablerade laboratoriestammar av S. aureus (t ex ATCC 25923) eller S. epidermidis (t ex ATCC 12228) som
positiv respektive negativ kontroll. Kontrollstammarna behandlas precis som den oidentiﬁerade stammen i
testmetoden.
PROTOKOLL PROCEDURER
(FÖRSÄKRA DIG OM ATT REAGENSER HAR NÅTT RUMSTEMPERATUR)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Utför kvalitetskontroll som beskrivits ovan innan nya koloniprover testas.
Blanda det röda latexreagenset grundligt genom att skaka ﬂaskan innan användning. Håll ﬂaskan i en vertikal
position precis över en identiﬁerad oval på kortet. Placera en droppe av latexreagenset på ovalen. Tillsätt en
droppe för varje prov som ska testas i separata ovaler.
Använd en ny ögla för varje prov. Håll öglan VINKELRÄT mot agarytan och plocka upp en nyodlad koloni
(ca 2 mm).
I 10 SEKUNDER, blanda organismen med latexreagenset ordentligt genom att lätt gnugga öglan mot kortet
inom ovalens gränser. OBS! Undvik att trycka för hårt med öglan under blandningen eftersom kortets yta kan
förstöras.
Kassera öglan i desinfektionsmedel efter detta steg.
I 50 SEKUNDER, vicka på kortet och vänta på reaktion i kombinationerna. Undvik överdriven vickning och se
till så att varje blandning håller sig inom sina ovalgränser.
De ﬂesta S. aureus stammar visar en agglutination tillsammans med det röda latexreagenset. Agglutination av
latex kommer vanligen successivt att öka under tiden kortet vickas fram och tillbaka under 50 SEKUNDER om
S. aureus ﬁnns i provet som testas (se Resultat). Skriv ner resultatet.
Kassera kortet i desinfektionsmedel.
Synbild av en reaktion

Ingen reaktion
Positiv reaktion
RESULTAT
Positivt resultat
Resultatet är positivt när agglutination och/eller synlig klumpning av latex med samtidig observation av uppklarad
bakgrund observeras inom 60 SEKUNDER i det röda latexreagenset på den vita bakgrunden. Detta efter att ett
PROV har blandats med latexreagenset. Fastän agglutination med S. aureus kan bildas redan efter initial blandning,
kommer agglutination/klumpning successivt att öka under de 50 sekunderna som kortet vickas fram och tillbaka.
Om tydlig latexagglutination observeras inom denna period så ﬁnns koagulas och/eller Protein A i provet och provet
antas därmed innehålla S. aureus. Det röda latexreagenset kommer att ge en synlig klumpning som i sin tur gör
bakgrunden klarare med en svagt rosa färg.
Negativt resultat
När ingen agglutination/klumpning observeras i det röda latexreagenset inom 60 sekunder så antas testet vara
negativt. Ett spår av grynighet av latexpartiklar kan observeras tillsammans med ett koagulas-negativt prov. Vanligtvis
så ger provet en homogen rödfärgad bakgrund vid de ﬂesta negativa resultaten. Ett negativt resultat indikerar att
provet inte innehåller koagulas och Protein A.
PROCEDURENS BEGRÄNSNINGAR
1.
Ojämn, trådig och icke-tydbart resultat kan observeras om provet har odlats på ett medium med hög salthalt
och om kulturen är äldre än 48 timmar eller när för mycket material används. Vid dessa tillfällen så kan
koncentrationen av koagulas och Protein A minska och resultatet visar då mycket svaga agglutinationsmönster.
2.
Buljongkulturer bör odlas ut på fårblodagar över natt innan användning i testet.
3.
Subkulturer av stafylokockspecies har visats ge biologiska förändringar hos organismen. De senare
testresultaten är därmed annorlunda än de verkliga resultaten från organismen som testats som det
ursprungliga kliniska isolatet.
4.
Bara nyodlade kolonier bör användas i testet. Kolonin bör gram-färgas för att bekräfta morfologi och de
gram-positiva egenskaperna hos S. aureus. Andra tester kan inkludera syraproduktion från provet i färgade
agarplattor innehållande kolhydrater och anaerob syraproduktion genom att använda mannitol som substrat
(3, 6).
5.
Fastän andra koagulas-positiva stafylokocker som S. hyicus och S. intermedius kan agglutinera latexreagenset,
så associeras de sällan med mänskliga infektioner. Dessa species kan differentieras genom tillväxt på
modiﬁerade näringsagarplattor (7).
FÖRVÄNTADE VÄRDEN
Agglutination/klumpning i det röda latexreagenset som blandats tillsammans med PROVET inom 60 sekunder efter
första blandning betyder ett positivt resultat. När provet som testats är S. aureus, så bör en gradvis ökande av
agglutination observeras under den period som kortet vickas fram och tillbaka. Om ingen agglutination observeras
inom 60 sekunder efter första blandning så betyder det att inget koagulas och/eller Protein som associeras med
S. aureus ﬁnns i mätbara nivåer. Provet är negativt.
TEST PRESTANDA
Phadebact® Staph Aureus latexreagens utvärderades av oberoende laboratorier som använde 836 odlade prover
med misstänkt förekomst av stafylokocker (8). Utvärderingen bestod av Phadebact® Staph Aureus Test som
jämfördes med det traditionella koagulastestet i rör. Proverna bestod av kliniska prover och laboratoriestammar.
Bland stafylokockproven som testades så fanns methicillin-resistanta eller methicillin-känsliga S. aureus och
koagulas-negativa stafylokocker. Förekomst av meticillinresistens interfererade ej vid påvisning av koagulas/Protein
A hos stafylokocker. Flera mediatyper, som tryptic-soy agar, chokladagar, får-eller hästblodagar, Mueller-Hinton agar
eller colistin-nalidixic acid agar användes för odling över natt. Resultatet summeras i tabellen.

Koagulastest
+

-

Phadebact®

+

549

3

Staph Aureus

-

5

279

Phadebact® Staph Aureus latexreagens gav en relativ sensitivitet på 99.1% och en relativ speciﬁcitet på 98.9%. Det
röda latexreagenset är ett mycket bra sätt för att lättare kunna tyda latexklumpning som bildas av koagulas-positiva
stafylokocker.
GARANTI
De data som presenteras här har erhållits genom användning av den angivna metoden. Ändringar eller modiﬁeringar
av metoden som inte har rekommenderats av MKL Diagnostics AB kan påverka resultaten av analysen. MKL Diagnostics AB kan då inte
längre ge den garanti som är uttryckt, implicerad eller lagstadgad. MKL Diagnostics AB och dess auktoriserade distributörer ska
i sådana fall inte vara ansvariga för skador som kan uppstå, vare sig de är direkta eller indirekta.
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PRODUKTER
Phadebact COA System
Phadebact® Streptococcus Tests
Phadebact® Streptococcus Respiratory Test
Phadebact® Strep A Test
Phadebact® Strep B Test
Phadebact® Strep D Tests
Phadebact® Strep F Test
Phadebact® Strep Positive Controls
Phadebact® Pneumococcus Test
Phadebact® Haemophilus Test
Phadebact® GC Positive Controls
Phadebact® CSF Test
Phadebact® CSF Positive Controls
Phadebact® Extraction Solutions
Phadebact® Monoclonal GC Test
Phadebact® ETEC-LT Test
Phadebact® Salmonella Test
Phadebact® Staph Aureus
Near Patient Testing
Strep A
Phadirect®
Phadirect®
Rapid CRP Test
På andra språk: www.mkldiagnostics.com
For other languages: www.mkldiagnostics.com
Für andere Sprachen: www.mkldiagnostics.com
Para otros idiomas: www.mkldiagnostics.com
Per altre lingue: www.mkldiagnostics.com
Pour d'autres langues: www.mkldiagnostics.com
Andre sprog, se venligst: www.mkldiagnostics.com
Гια άλλες γλώσσες: www.mkldiagnostics.com

