% Difco Listeria Antisera and Antigens
(Antysurowice i antygeny Difco Listeria)
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PRZEZNACZENIE
Antysurowice Difco Listeria O Antiserum Types 1, 4 i Poly s³u¿¹ do identyfikacji
Listeria monocytogenes w szkie³kowym teœcie aglutynacji.
Antygeny Difco Listeria O Antigen Types 1 i 4 s³u¿¹ jako kontrole dodatnie
w szkie³kowym teœcie aglutynacji.
STRESZCZENIE I OBJAŒNIENIE
Listeria monocytogenes zosta³a opisana po raz pierwszy w 1926 roku przez
Murray’a, Webba i Swanna1. Organizm ten stanowi powszechny problem
publicznej opieki zdrowotnej oraz przemys³u spo¿ywczego. Mo¿e on powodowaæ
u ludzi choroby i œmieræ, zw³aszcza w przypadku osób o os³abionej odpornoœci
oraz kobiet w ci¹¿y.2 Pierwsza zanotowana epidemia listeriozy przenoszonej
przez ¿ywnoœæ mia³a miejsce w 19853 roku i od tej pory mikrobiologiczne oraz
epidemiologiczne dowody przypadków sporadycznych i epidemii listeriozy wykaza³y,
¿e podstawow¹ drog¹ przenoszenia tej choroby jest spo¿ywanie ¿ywnoœci ska¿onej
L. monocytogenes.4
Organizm izolowano z próbek pobranych w komercyjnych zak³adach mleczarskich
i przetwarzaj¹cych inne rodzaje ¿ywnoœci i jest on rozpowszechniony w przyrodzie —
wystêpuje w wielu rodzajach nieprzetworzonej ¿ywnoœci oraz glebie, œciekach,
kiszonkach i wodzie rzecznej.5
Listeria spp. roœnie w zakresie pH 4,4 – 9,6 i jest w stanie przetrwaæ w produktach
spo¿ywczych poza tym zakresem.6 Listeria spp. to mikroaerofilne, Gram-dodatnie,
nie wytwarzaj¹ce spor, otoczek i rozga³êzieñ, regularne, krótkie i ruchliwe pa³eczki.
Ruchliwoœæ jest najwiêksza w temperaturze 20°C.
Szczepy Listeria spp. dziel¹ siê na serotypy w oparciu o antygeny komórkowe (O)
i wiciowe (H).7 Znanych jest trzynaœcie serotypów L. monocytogenes. Wiêkszoœæ
chorób u ludzi powoduj¹ serotypy 1/2a, 1/2b oraz 4b.8
ZASADY PROCEDURY
Identyfikacja L. monocytogenes obejmuje potwierdzenie biochemiczne
i serologiczne.
Potwierdzenie serologiczne wymaga, aby mikroorganizm (antygen) reagowa³
z odpowiednim przeciwcia³em. Ta reakcja in vitro skutkuje makroskopowym
zlepianiem siê zwanym aglutynacj¹. Po¿¹dana reakcja homologiczna jest szybka, nie
dysocjuje (wysoka awidnoœæ) i wykazuje mocne wi¹zanie (wysokie powinowactwo).
Poniewa¿ mikroorganizm (antygen) mo¿e aglutynowaæ z przeciwcia³em
wytwarzanym w odpowiedzi na inne gatunki, mo¿liwe s¹ reakcje heterologiczne.
Cechuj¹ siê one ma³¹ si³¹ lub powolnym formowaniem. Takie nieoczekiwane
i przypuszczalnie nieprzewidywalne reakcje mog¹ prowadziæ do pewnych
w¹tpliwoœci w identyfikacji serologicznej. Dodatni¹ reakcjê aglutynacji
homologicznej powinna uzupe³niaæ identyfikacja morfologiczna i biochemiczna
mikroorganizmu.
Aglutynacja antygenu somatycznego w teœcie szkie³kowym pojawia siê jako wyraŸne
zbijanie grudkowate. Reakcje homologiczne zachodz¹ szybko i s¹ silne (3+). Reakcje
heterologiczne zachodz¹ wolno i s¹ s³abe.
ODCZYNNIKI
Antysurowice Difco Listeria O Antiserum Types 1, 4 i Poly to liofilizowane,
poliklonalne antysurowice królicze, zawieraj¹ce jako œrodek konserwuj¹cy oko³o
0,1% azydku sodu. Antysurowice Listeria O Antiserum Types 1 i 4 s¹ swoiste wobec
odpowiednich serotypów L. monocytogenes, natomiast antysurowica Listeria
O Antiserum Poly zawiera aglutyniny dla serotypów 1 i 4 L. monocytogenes.
Antygeny Difco Listeria O Antigen Types 1 i 4 (Slide) to zawiesiny odpowiednich
serotypów L. monocytogenes zawieraj¹ce jako œrodek konserwuj¹cy oko³o
0,3% formaldehydu. W przypadku stosowania zgodnie z sugerowan¹ procedur¹
odczynniki posiadaj¹ nastêpuj¹c¹ wydajnoœæ:
Odczynnik

Fiolka

Liczba testów

Listeria O Antiserum

1 mL

400 testów szkie³kowych

Listeria O Antigen (Slide)

5 mL

100 testów szkie³kowych

Ostrze¿enia i œrodki ostro¿noœci
Do stosowania w diagnostyce in vitro.
Opakowanie niniejszego produktu zawiera suchy kauczuk naturalny.
Wykonywanie wszystkich procedur wymaga przestrzegania technik aseptycznych
i œrodków ostro¿noœci zwi¹zanych z zagro¿eniem mikrobiologicznym. Gotowe
próbki, pojemniki, szkie³ka, probówki i inny ska¿ony materia³ po u¿yciu nale¿y
wysterylizowaæ w autoklawie. Nale¿y œciœle przestrzegaæ instrukcji u¿ytkowania.

OSTRZE¯ENIE. Niniejszy produkt zawiera azydek sodu. Azydek sodu jest toksyczny
w wypadku przedostania siê do dróg oddechowych, kontaktu ze skór¹ lub
po³kniêcia. Przy kontakcie z kwasem azydek uwalnia bardzo toksyczny gaz. Po
kontakcie ze skór¹, nale¿y j¹ jak najszybciej zmyæ obfit¹ iloœci¹ wody. Azydek sodu
mo¿e reagowaæ z o³owiem i miedzi¹ wchodz¹cymi w sk³ad rur kanalizacyjnych,
tworz¹c bardzo wybuchowe azydki metali. Podczas usuwania nale¿y sp³ukaæ odpady
odczynnika du¿¹ objêtoœci¹ wody, aby zapobiec gromadzeniu siê azydków.
Przechowywanie: Liofilizowane i uwodnione antysurowice Difco Listeria
O Antiserum nale¿y przechowywaæ w temperaturze 2 – 8°C.
Antygeny Difco Listeria O Antigen (Slide) nale¿y przechowywaæ w temperaturze
2 – 8°C.
D³ugotrwa³e nara¿enie odczynników na temperatury inne ni¿ okreœlone jest
szkodliwe dla produktów.
Obni¿enie jakoœci produktu: Data wa¿noœci dotyczy produktu w nienaruszonym
pojemniku, przechowywanego zgodnie z instrukcj¹. Nie u¿ywaæ, je¿eli produkt jest
zbrylony, przebarwiony lub wykazuje inne oznaki obni¿enia jakoœci. Przed u¿yciem
nale¿y sprawdziæ fiolki antygenów pod k¹tem aglutynacji. Zawiesiny z aglutynacj¹
nie nadaj¹ siê do u¿ytku i nale¿y je wyrzuciæ. Jeœli antysurowice s¹ mêtne b¹dŸ po
uwodnieniu lub podczas przechowywania pojawi siê w nich osad, nale¿y je wyrzuciæ.
POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE PRÓBEK
Próbki kliniczne: Bakterie z rodzaju Listeria mo¿na wyhodowaæ na wybiórczych
pod³o¿ach ró¿nicuj¹cych, takich jak agar Oxford Agar, Modified Oxford Agar,
agar LPM lub pod³o¿e PALCAM Medium. Okreœlone zalecenia dotycz¹ce izolacji
rodzaju Listeria z próbek klinicznych znajduj¹ siê w odpowiednich materia³ach
referencyjnych.8-10 Nale¿y okreœliæ, czy uzyskano czyst¹ hodowlê mikroorganizmu,
a reakcje testów biochemicznych s¹ spójne z identyfikacj¹ organizmu jako gatunku
L. monocytogenes. Po spe³nieniu tych kryteriów mo¿na przeprowadziæ identyfikacjê
serologiczn¹.
Próbki spo¿ywcze lub mleczarskie: Bakterie z rodzaju Listeria mo¿na wyhodowaæ
po poddaniu próbek obróbce w celu uzyskania os³abionych mikroorganizmów
oraz unikniêcia przerostu mikroorganizmów konkurencyjnych. Procedury zalecane
do izolacji rodzaju Listeria z ¿ywnoœci znajduj¹ siê w odpowiednich materia³ach
referencyjnych.6,11,12 Po wykonaniu zatwierdzonego protoko³u nale¿y wyizolowaæ
czyst¹ hodowlê mikroorganizmu i potwierdziæ, ¿e reakcje testów biochemicznych
s¹ spójne z identyfikacj¹ organizmu jako L. monocytogenes. Po spe³nieniu tych
kryteriów mo¿na przeprowadziæ identyfikacjê serologiczn¹.
PROCEDURA
Dostarczane materia³y: Difco Listeria O Antiserum Type 1, Difco Listeria O Antiserum
Type 4, Difco Listeria O Antiserum Poly, Difco Listeria O Antigen Type 1 (Slide),
Difco Listeria O Antigen Type 4 (Slide).
Materia³y wymagane, ale niedostarczane:
Test szkie³kowy: Difco FA Buffer (Dried), szkie³ka do aglutynacji, bagietki, ³aŸnia
wodna (80 – 100°C), zakraplacze.
Przygotowanie odczynnika: Przed przeprowadzeniem testów nale¿y doprowadziæ
temperaturê wszystkich materia³ów do temperatury pokojowej. Nale¿y upewniæ siê,
¿e szk³o laboratoryjne i pipety s¹ czyste oraz ¿e nie zawieraj¹ pozosta³oœci, takich jak
detergenty.
Antysurowice Listeria O Antiserum: W celu uwodnienia dodaæ do ka¿dej fiolki 1 mL
sterylnej oczyszczonej wody. Delikatnie obracaæ w celu ca³kowitego rozpuszczenia
zawartoœci.
Antygeny Listeria O Antigens (Slide) s¹ gotowe do u¿ycia.
Procedura testowa
Test szkie³kowy
1. Uwodniæ odczynnik Difco FA Buffer zgodnie ze wskazówkami na etykiecie.
2. Zawiesiæ pe³n¹ objêtoœæ ezy kolonii badanego izolatu z pod³o¿a agarowego
niezawieraj¹cego inhibitorów w oko³o 5 mL odczynnika Difco FA Buffer.
3. Ogrzewaæ zawiesinê organizmu w temperaturze 80 – 100°C (³aŸnia wodna)
przez 1 h.
4. Odwirowaæ zawiesinê przy 2000 – 5000 RCF przez 15 – 20 min i usun¹æ wiêkszoœæ
supernatantu.
5. Ponownie zawiesiæ organizm w pozosta³ej czêœci supernatantu.
6. Przygotowaæ rozcieñczenie w stosunku 1:20 ¿¹danej antysurowicy Difco Listeria
Antiserum w roztworze 0,85% NaCl.
7. Na szkie³ko do aglutynacji nanieœæ 1 kroplê ¿¹danej rozcieñczonej antysurowicy
Difco Listeria Antiserum w ka¿dym z dwóch oddzielnych miejsc. Nanieœæ 1 kroplê
odczynnika Difco FA Buffer w trzecim miejscu tego samego szkie³ka. Pierwsza
kropla antysurowicy pos³u¿y do badania izolatu, a druga do wykonania kontroli
dodatniej. Kropla odczynnika Difco FA Buffer zostanie u¿yta jako kontrola
ujemna.
8. Dodaæ 1 kroplê zawiesiny organizmu z etapu 5 do pierwszej kropli antysurowicy.
9. Kontrola dodatnia: Dodaæ 1 kroplê homologicznego antygenu Difco Listeria
O Antigen (Slide) do drugiej kropli antysurowicy.
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10. Kontrola ujemna: Nanieœæ 1 kroplê zawiesiny organizmu z etapu 5 do kropli
odczynnika Difco FA Buffer na szkie³ko do aglutynacji.
11. Ko³ysaæ szkie³ko przez 1 – 2 minuty i odczytaæ aglutynacjê.
Kontrola jakoœci przez u¿ytkownika: Podczas stosowania nale¿y sprawdziæ dzia³anie
antysurowicy, technik i metodyki poprzez przeprowadzenie testu z u¿yciem kontroli
antygenowych daj¹cych wynik dodatni i ujemny. Jeœli wyniki kontroli dodatniej lub
ujemnej nie s¹ zgodne z opisem, test jest niewiarygodny i nie mo¿e byæ zg³oszony.
Nale¿y spe³niaæ wymagania kontroli jakoœci zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa lokalnego, stanowego i/lub federalnego, z wymaganiami akredytacji
i standardowymi procedurami kontroli jakoœci danego laboratorium. Zaleca siê,
aby u¿ytkownik stosowa³ siê do odpowiednich wytycznych CLSI (dawniej NCCLS)
i przepisów CLIA dotycz¹cych metod kontroli jakoœci.
WYNIKI
Test szkie³kowy
1. Odczytaæ i odnotowaæ wyniki w nastêpuj¹cy sposób:
4+ 100% aglutynacji, t³o jest przejrzyste do lekko mêtnego.
3+ 75% aglutynacji, t³o jest lekko mêtne.
2+ 50% aglutynacji, t³o jest umiarkowanie mêtne.
1+ 25% aglutynacji, t³o jest mêtne.
– Brak aglutynacji
2. Dla testowanego izolatu aglutynacja 3+ lub wiêksza w ci¹gu 1 – 2 minut jest
wynikiem dodatnim.
3. Aglutynacja czêœciowa (poni¿ej 3+) lub opóŸniona powinna byæ traktowana jako
wynik ujemny.
OGRANICZENIA PROCEDURY
1. Techniki serologiczne wykorzystuj¹ce antysurowice Difco Listeria O Antiserum
s³u¿¹ jako dowód potwierdzaj¹cy identyfikacjê L. monocytogenes. Ostatecznej
identyfikacji nie mo¿na dokonaæ bez uwzglêdnienia charakterystyki
morfologicznej, serologicznej i biochemicznej.
2. Nadmierne ciep³o pochodz¹ce ze Ÿróde³ zewnêtrznych (gor¹ca eza
bakteriologiczna, p³omieñ palnika, Ÿród³o œwiat³a itp.) mog¹ uniemo¿liwiæ
równomierne zawieszenie mikroorganizmu b¹dŸ spowodowaæ odparowanie lub
wytr¹cenie mieszaniny testowej. Mog¹ wyst¹piæ reakcje fa³szywie dodatnie.
3. Wystêpuj¹ce szorstkie izolaty hodowli aglutynuj¹ spontanicznie, powoduj¹c
aglutynacjê kontroli ujemnej (autoaglutynacja). Je¿eli dochodzi do
autoaglutynacji, hodowla jest szorstka i nie mo¿e byæ badana. Wykonaæ posiew
pochodny na pod³o¿u niezawieraj¹cym inhibitorów, inkubowaæ i ponownie
przebadaæ organizm.
4. Reakcje aglutynacji 3+ lub wiêkszej w teœcie szkie³kowym s¹ interpretowane
jako reakcje dodatnie. Reakcje krzy¿owe daj¹ce aglutynacjê 1+ lub 2+ s¹
prawdopodobne, poniewa¿ istniej¹ antygeny somatyczne wspólne dla ró¿nych
organizmów, takich jak gronkowce, enterokoki i rodzaj Bacillus.10
5. D³ugotrwa³e nara¿enie odczynników na temperatury inne ni¿ okreœlone jest
szkodliwe dla produktów.
6. Nara¿enie antygenów Listeria O Antigens na temperatury poni¿ej 2°C mo¿e
spowodowaæ autoaglutynacjê. Zawiesiny antygenów musz¹ byæ klarowne
i jednorodne. Przed u¿yciem nale¿y sprawdziæ fiolki antygenów pod k¹tem
aglutynacji. Zawiesiny z aglutynacj¹ nie nadaj¹ siê do u¿ytku i nale¿y je wyrzuciæ.
7. Jeœli antysurowice Difco Listeria O Antiserum s¹ mêtne b¹dŸ po uwodnieniu lub
podczas przechowywania pojawi siê w nich osad, nale¿y je wyrzuciæ.
CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŒCIOWA
1. Kontrola dodatnia z u¿yciem odpowiedniego antygenu Listeria O Antigen
powinna wykazywaæ w teœcie szkie³kowym aglutynacjê 3+ lub wiêksz¹.
2. Kontrola dodatnia z u¿yciem odpowiedniego antygenu Listeria O Antigen
powinna wykazywaæ przy rozcieñczeniu w stosunku 1:320 w teœcie
probówkowym aglutynacjê 2+ lub wiêksz¹.
3. Kontrola ujemna nie powinna wykazywaæ aglutynacji.
Czu³oœæ antysurowic Difco Listeria O Antiserum Types 1, 4 i Poly jest okreœlana
przez wykazanie odpowiedniej reaktywnoœci definiowanej w teœcie szkie³kowym,
któr¹ zdefiniowano w czêœci „Wyniki”, wobec odpowiedniego homologicznego
antygenu Difco Listeria O Antigen. Swoistoœæ jest okreœlana przez wykazanie braku
reaktywnoœci wobec niespokrewnionych (heterologicznych) antygenów Difco
Listeria O Antigen.
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DOSTÊPNOŒÆ
Nr kat.
223001
223011
223021
223031
223041
223143
223142

Opis
Difco Listeria O Antiserum Type 1, 1 mL
Difco Listeria O Antiserum Type 4, 1 mL
Difco Listeria O Antiserum Poly, 1 mL
Difco Listeria O Antigen Type 1 (Slide), 5 mL
Difco Listeria O Antigen Type 4 (Slide), 5 mL
Difco FA Buffer, Dried, 6 x 10 g
Difco FA Buffer, Dried, 100 g
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