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Se symbolförteckningen vid slutet av bipacksedeln.
AVSEDD ANVÄNDNING

Difco Vibrio cholerae-antisera rekommenderas för användning vid agglutinationstester på
objektglas, för identifiering och serotypning av Vibrio cholerae.
SAMMANFATTNING OCH FÖRKLARING
V. cholerae är det sjukdomsalstrande agens som orsakar kolera. Sjukdomen sprids
primärt via kontaminerat vatten och på fekal-oral väg. Om behandling inte sätts in, kan
patienter med svår kolera avlida inom fem timmar på grund av massiva vätske- och
elektrolytförluster.1 Då Vibrio spp. förekommer naturligt i vattenmiljöer, kan födoämnen
som rå fisk/skaldjur eller fisk/skaldjur som hanterats felaktigt bidra till sjukdomens
spridning.
De gastrointestinala symptomen på kolera innefattar ”risvattenliknande” diarréer, vilka
orsakas av ett potent enterotoxin. På människa tas primärt faecesprover. Fisk- och
skaldjursprodukter befinnes ofta vid testning utgöra smittkälla vid infektioner hos
människa.
Gardner och Ventkatraman2 har definierat identifiering av Vibrio cholerae såsom
igenkänning av det somatiska antigenet O1 (O-grupp 1), påvisat via agglutination med
O1 (polyvalent) -antiserum.
V. cholerae i O1-serogruppen delas in i följande serotyper: Ogawa, Inaba och Hikojima.1,3
De antigena faktorerna är:
Serotyp

O-antigenfaktorer

Ogawa

AB

Inaba

AC

Hikojima

ABC

V. cholerae är fakultativa anaerober som mikroskopiskt utgörs av gram-negativa böjda
eller raka stavar. Mikrororganismerna är antingen natriumkloridkrävande eller växer bäst i
närvaro av natriumklorid. Ett flertal olika specialmedier som utvecklats för selektion och
odling av denna mikroorganism används inom kliniska och livsmedelsmikrobiologiska
laboratorier och för miljöprovning.
PRINCIPER FÖR METODEN
Identifiering av V. cholerae innefattar isolering av mikroorganismen, biokemisk
identifiering och serologisk verifiering.
Serologisk verifiering innefattar den reaktion vid vilken mikroorganismen (antigenet)
reagerar med dess motsvarande antikropp. Vid denna in vitro-reaktion uppstår en
makroskopiskt synlig sammanklumpning, en process som kallas agglutination. En
önskvärd homolog reaktion är snabb, karaktäriseras av starka bindningar (hög affinitet)
och dissocierar ej (hög aviditet).
Eftersom en mikroorganism (antigenet) kan agglutinera med en antikropp som
producerats via reaktion mot något annat species kan heterologa reaktioner förekomma.
Dessa reaktioner sker långsamt och karaktäriseras av svaga bindningar. Sådana oväntade
och eventuellt oförutsägbara reaktioner kan leda till viss förvirring vid den serologiska
identifieringen. Den morfologiska och biokemiska identifieringen av mikroorganismen
bör därför stödjas av en positiv homolog agglutinationsreaktion. Homologa reaktioner
sker snabbt och är starka. Heterologa reaktioner sker långsamt och är svaga.
REAGENSER
Difco Vibrio cholerae-antisera består av stabila, frystorkade, polyklonala Vibrio cholerae
O1-antisera från kanin, innehållande cirka 0,04 % thimerosal som konserveringsmedel.
Difco Vibrio cholerae-antiserum Ogawa och Difco Vibrio cholerae-antiserum Inaba är
monospecifika absorberade antisera.
Difco Vibrio cholerae-antiserum, polyvalent, och de absorberade Difco Vibrio choleraeantiserum Ogawa och Difco Vibrio cholerae-antiserum Inaba innehåller följande
antikroppar:
Antiserum

O-antikroppar

Difco Vibrio Cholerae-antiserum, Polyvalent

ABC

Difco Vibrio Cholerae-antiserum, Ogawa

B

Difco Vibrio Cholerae-antiserum, Inaba

C
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Efter rekonstituering och vid användning enligt anvisningarna räcker varje ampull
Difco Vibrio cholerae-antisera till cirka 20 agglutinationstester.
Varningar och försiktighetsbeaktanden:
Avsedd för in vitro-diagnostik.
Denna produkts förpackning innehåller torrt naturgummi.
Iakttag aseptisk teknik och vedertagna infektionsförebyggande försiktighetsåtgärder under
samtliga förfaranden. Alla prover, behållare, objektglas, provrör och annat kontaminerat
material skall steriliseras i autoklav efter användning. Följ bruksanvisningen noga.
Förvaring: Frystorkade och rekonstituerade Difco Vibrio cholerae-antisera skall förvaras
vid 2 – 8 °C.
Långvarig exponering av reagenserna för andra temperaturer än de specificerade skadar
produkterna.
Rekonstituerat Difco Vibrio cholerae-antiserum som är grumligt eller innehåller fällning
under någon fas av användningen skall kasseras.
Nedbrytning av produkten
Utgångsdatum gäller för produkt i intakt behållare vid förvaring enligt anvisningarna.
Använd inte produkten om den är sammanklumpad, missfärgad eller visar andra tecken
på nedbrytning.
PROVTAGNING OCH -FÖRBEREDELSE
Kliniska prover:
V. cholerae kan påvisas vid odling av kliniska prover på selektiva medier, såsom TCBSagar (thiosulfate-citrate-bile salts-sucrose agar). Se tillämpliga referenser avseende
specifika rekommendationer.4-6 Kontrollera att en renodling av mikroorganismen har
erhållits och att reaktionerna vid biokemiska tester är förenliga med identifiering av
organismen såsom V. cholerae. Efter att dessa kriterier har uppfyllts kan serologisk
identifiering utföras.
Livsmedelsprover:
V. cholerae kan påvisas i en rad olika födoämnen, i synnerhet fisk/skaldjur, förutsatt att
proverna behandlas så att överväxt av kompetitiva mikroorganismer förhindras och att
selektiva odlingsmedier används som främjar växt av denna mikroorganism. Vissa
odlingsmedier för isolering har utvecklats speciellt för livsmedelsindustrin. Konsultera
lämpliga referenser avseende rekommenderade förfaranden för test av livsmedelsprover.7,8
Efter att ett fastställt protokoll har följts skall det kontrolleras att en renkultur av
mikroorganismen har erhållits och att reaktionerna vid biokemiska tester är förenliga
med identifiering av organismen såsom V. cholerae. Efter att dessa kriterier har uppfyllts
kan serologisk identifiering utföras.
Isolatet som skall testas serologisk bör odlas vidare från ett selektivt medium på en
oselektiv agar, som t.ex. Nutrient Agar.
FÖRFARANDE
Tillhandahållet material: Difco Vibrio Cholerae Antiserum Poly, Difco Vibrio Cholerae
Antiserum Ogawa och Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba.
Material som krävs men ej medföljer: Objektglas för agglutination, applikatorpinnar
och steril 0,85 % koksaltlösning.
Rekonstituering/förberedelse av reagenser:
Vänta tills samtliga material uppnått rumstemperatur innan testerna utförs. Se till att alla
glasföremål och pipetter är rena och fria från rester av rengöringsmedel och andra ämnen.
Rekonstituera Difco Vibrio cholerae-antiserum genom att tillsätta 3 mL 0,85 %
koksaltlösning och snurra ampullen försiktigt tills innehållet har löst sig fullständigt.
Testa isolatet för autoagglutination:
1. Överför en ögla full med bakteriekultur som skall testas, från det oselektiva mediet
till en droppe (cirka 35 µL) steril 0,85 % koksaltlösning på ett rent objektglas och
emulgera organismen.
2. Snurra objektglaset i 1 min och läs sedan av för agglutination.
3. Om agglutination (autoagglutination) uppstår, är kulturen ojämn och kan inte testas.
Renodla på oselektiv agar, inkubera och testa organismen igen enligt anvisningarna i
steg 1 och 2.
4. Om ingen agglutination inträffar kan testningen av organismen fortsätta.
Testförfarande
Använd Difco Vibrio cholerae-antiserum, polyvalent, för att screena möjliga
V. cholerae-isolat. Fortsätt testningen med Difco Vibrio cholerae-antiserum Ogawa och
Difco Vibrio cholerae-antiserum Inaba.
1. Dispensera en droppe av det Difco Vibrio cholerae-antiserum som skall användas för
testen på ett objektglas för agglutination.
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2. Överför en ögla full med testorganism till droppen av antiserum och blanda noga.
3. Snurra objektglaset i 1 min och avläs för agglutination.
Kvalitetskontroll utförd av användaren
Vid användningstillfället skall både positiva och negativa antigenkontroller användas för
att kontrollera funktionen hos antiserat, använda tekniker och metodologin.
Kvalitetskontroll måste utföras i enlighet med gällande bestämmelser eller
ackrediteringskrav samt laboratoriets etablerade procedurer för kvalitetskontroll. Det
rekommenderas att användaren konsulterar tillämpliga NCCLS-riktlinjer och CLIAföreskrifter för lämpliga kvalitetskontrollförfaranden.
RESULTAT
1. Avläs och anteckna resultaten enligt följande:
4+ 100 % agglutination: klar till något suddig bakgrund
3+ 75 % agglutination: bakgrunden är lätt grumlig
2+ 50 % agglutination: bakgrunden är måttligt grumlig
1+ 25 % agglutination: bakgrunden helt grumlig
-

Ingen agglutination

2. Den positiva kontrollen bör uppvisa agglutination av grad 3+ eller högre.
3. Den negativa kontrollen bör inte uppvisa någon agglutination.
4. Positivt resultat för testisolaten utgörs av agglutination av grad 3+ eller högre inom
1 min.
TOLKNING AV RESULTAT
1. Positiv agglutination med användning av Difco Vibrio cholerae-antiserum, polyvalent,
i kombination med typiska biokemiska testresultat innebär att V. cholerae O1
presumtivt identifierats.
2. Kulturer med positiv agglutination i Difco Vibrio cholerae-antiserum, polyvalent, kan
serotypas med hjälp av Difco Vibrio cholerae-antiserum Ogawa och Difco Vibrio
cholerae-antiserum Inaba. Positiv agglutination i bägge antisera är sällsynt och tolkas
vanligen, när det förekommer, som identifiering av V. cholerae serotyp Hikojima.9
V. cholerae serotyp Hikojima är en sällsynt serotyp, vilken bör sändas vidare till ett
referenslaboratorium för fortsatt analys.
3. En positiv agglutination sker omedelbart och är uttalad. Den starkaste och snabbaste
reaktionen bör användas för identifiering av serotyp, eftersom V. cholerae O1stammar ofta svagt eller långsamt korsreagerar i monospecifikt antiserum för den
andra serotypen.
4. Isolat med svag eller långsam agglutination i Difco Vibrio cholerae-antiserum,
polyvalent, och ingen agglutination i Difco Vibrio cholerae-antiserum Inaba eller
Difco Vibrio cholerae-antiserum Ogawa anses vanligen utgöra V. cholerae non-O1.
Isolatet kan sändas vidare till ett referenslaboratorium för fortsatt analys.
METODENS BEGRÄNSNINGAR
1. Korrekt tolkning av de serologiska reaktionerna är avhängiga av en ren kultur och av
morfologiska karakteristika och biokemiska reaktioner förenliga med identifiering av
mikroorganismen såsom V. cholerae.
2. Enbart serologiska metoder är inte tillräckliga för identifiering av isolatet som
V. cholerae.
3. Kraftig värme från externa källor (heta odlingsöglor, lågor, ljuskällor, m.m.) kan
förhindra bildning av en jämn suspension av mikroorganismen eller orsaka
avdunstning eller utfällning av testblandningen. Falskt positiva reaktioner kan
förekomma.
4. Ojämna kulturisolat kan förekomma, vilka agglutinerar spontant och ger
agglutination av de negativa kontrollerna (autoagglutination). Vid serologiska tester
bör släta kolonier väljas och testas.
5. Difco Vibrio cholerae-antisera har testats med användning av ospädda
bakteriekulturer hämtade från agarmedier. Dessa antisera har inte testats med
antigensuspensioner i fysiologisk koksaltlösning eller andra spädningsmedier. Om
användaren gör ändringar i de rekommenderade stegen måste varje parti antiserum
testas med kända kontrollkulturer för att verifiera att förväntade resultat kommer att
erhållas vid det modifierade förfarandet.
6. Rekonstituerat Difco Vibrio cholerae-antiserum som är grumligt eller innehåller
fällning under någon fas av användningen skall kasseras.
KLINISKA PRESTANDA
Sensitiviteten hos Difco Vibrio cholerae-antisera bestäms genom påvisning av adekvat
reaktivitet, enligt beskrivningen i avsnittet ”Resultat”, gentemot ett batteri
välkaraktäriserade homologa Vibrio cholerae-kulturer med känd antigenreaktivitet (se
tabellen nedan). Specificiteten bestäms genom påvisning av icke-reaktivitet gentemot
orelaterade (heterologa) Vibrio cholerae-kulturer.
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Kat. nr.

Produkt

224321

Vibrio Cholerae
Antiserum Poly

224311

Vibrio Cholerae
Antiserum Ogawa

224301

Vibrio Cholerae
Antiserum Inaba

Testade Homologe Kulturer
Hikojima 18
Hikojima 18ss
Ogawa Bu93
Ogawa 1321 CDC
Ogawa 20-A-11
Ogawa 11 CDC
Ogawa VRL 628
Inaba 6
Inaba 11 CDC
Inaba 35 A3NIH
Inaba 6 CDC
Ogawa Bu93
Ogawa 1321 CDC
Ogawa 20-A-11
Ogawa 11 CDC
Ogawa VRL 628
Inaba 6
Inaba 11 CDC
Inaba 35 A3NIH
Inaba 6 CDC

TILLGÄNGLIGHET
Kat. nr.

Beskrivning

224321

Difco Vibrio Cholerae Antiserum Poly, 3 mL

224311

Difco Vibrio Cholerae Antiserum Ogawa, 3 mL

224301

Difco Vibrio Cholerae Antiserum Inaba, 3 mL
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