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1. TILTENKT BRUK

Wellcogen™ N. meningitidis ACY W135 er en hurtig latextest til 
bruk ved kvalitativ påvisning av antigen fra Neisseria meningitidis 
(meningococcus) gruppe A, C, Y og W135, som finnes i 
kroppsvæske som følge av infeksjon eller i blodkulturer.

MERK: Tester som utføres direkte på kliniske prøver er beregnet for 
screeningformål og skal forsterke, ikke erstatte, kulturprosedyrer. 
Resultater må brukes i forbindelse med andre data, f.eks. 
symptomer, resultater av andre tester, kliniske inntrykk osv.

2. SAMMENDRAG

Cerebrospinal meningitt og meningokokkemi er vanlige 
manifestasjoner av meningokokksykdom, som er endemisk 
i mange områder og opptrer epidemisk over hele verden4. 
Tidlig diagnostisering er svært viktig9 for å bidra til valg av riktig 
behandling. De infiserende organismene bærer gruppespesifikke 
polysakkaridoverflateantigener, hvorav en andel diffunderer inn 
i kroppsvæsker som serum og cerebrospinalvæske (CSF)2,5 og 
skilles ut i urin3. Antigenet i disse kroppsvæskene kan påvises ved 
hjelp av sensitive immunologiske metoder inkludert motstrøms 
immunelektroforese og latexagglutinasjon3,6,7,11. De serologiske 
gruppene som oftest assosieres med meningokokkinfeksjoner 
inkluderer A, B, C, Y og W1354. Gruppe Bantigenet er vanskeligere 
å påvise6 enn de andre og inngår ikke i polyvalentreagenset.

3. TESTENS PRINSIPP

Wellcogen N. meningitidis ACY W135-reagenset består av 
polystyrenlatexpartikler som er belagte med antistoffer 
spesifikke for meningokokk gruppe A-, C-, Y- og W135-antigener. 
Disse latexpartiklene agglutinerer i nærvær av tilstrekkelig med 
homologt antigen.

Enkelte kroppsvæsker forårsaker ikke-spesifikk aggregasjon 
av latexpartikler og et kontroll-latexpreparat følger med for å 
identifisere disse prøvene.
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 Negativ kontroll

  En pipetteflaske (hvit hette) som inneholder 
glysinsaltløsningsbuffer, pH 8,2, med 0,05 % 
Bronidox® som konserveringsmiddel.

6. FORSIKTIGHETSREGLER

Reagensene er kun for bruk ved in vitro-diagnostikk.

Kun til profesjonell bruk.

Forsiktig: Dette produktet inneholder tørr naturgummi.

Se HMS-databladet og produktets merking for informasjon om 
potensielt farlige komponenter.

INFORMASJON OM SIKKERHET OG HELSE

6.1 Test- og kontroll-latexen inneholder 0,1 % natriumazid. 
Azider kan reagere med kobber og bly som brukes i noen 
avløpssystemer og kan danne eksplosive salter. Mengdene 
som brukes i dette settet er lave, men likevel skal materialer 
som inneholder azider skylles bort med store mengder 
vann når de helles ut.

6.2 I samsvar med prinsippene for god laboratoriepraksis 
(GLP) anbefales det på det sterkeste at kroppsvæsker blir 
behandlet som potensielt smittefarlige og at de håndteres 
med alle nødvendige forholdsregler.

6.3 Ved håndtering av radioaktivt blodkulturmedium skal de 
grunnleggende reglene for strålingssikkerhet følges. Disse 
inkluderer:

 a)  Radioaktivt materiale skal oppbevares i et spesifisert 
område i en godkjent beholder.

 b)  Håndtering av radioaktivitet skal finne sted i et 
spesifisert område. 

 c)  Det skal ikke utføres munnpipettering av radioaktivt 
materiale.

 d)  Det skal ikke spises, drikkes eller røykes i det 
spesifiserte området.

 e)  Hendene skal vaskes grundig etter omgang med 
radioaktivt materiale.

 f)  Det skal rådføres med den lokale 
strålingssikkerhetsansvarlige når det gjelder krav i 
forbindelse med avfallshåndtering.

6.4 Utstyr til gjenbruk skal steriliseres med korrekt prosedyre 
etter bruk, den foretrukne metoden er autoklavering i 
15 minutter ved 121 °C. Engangsutstyr skal autoklaveres 
eller brennes. Søl av potensielt smittefarlige materialer 
skal fjernes omgående med absorberende papirduk 
og de kontaminerte områdene tørkes med et standard 
bakterielt desinfeksjonsmiddel eller 70 % alkohol. IKKE 
bruk natriumhypokloritt. Materialer som har vært brukt til 
å rengjøre søl, inkludert hansker, skal kastes som biologisk 
farlig avfall.

6.5 Ikke pipetter med munnen. Bruk engangshansker og 
øyevern mens du håndterer prøver og utfører analysen. 
Vask hendene grundig når du er ferdig.

6.6 Når de leverte reagensene brukes i samsvar med 
prinsippene for god laboratoriepraksis (GLP), gode 
normer for arbeidshygiene og instruksjonene i denne 
bruksanvisningen, blir de ikke ansett for å utgjøre en 
helsefare.

ANALYTISKE FORSIKTIGHETSREGLER

6.7 Ikke bruk reagensene etter den påførte utløpsdatoen.

6.8 Latexreagensene skal romtempereres (18 til 30 °C) før 
bruk. Latexreagenser som viser tegn til aggregasjon eller 
‘klumping’ før bruk kan ha vært frosne og må ikke brukes.

6.9 Når du bruker pipetteflasker, er det viktig at de holdes 
vertikalt og at dråpen formes på spissen av dysen. Hvis 
dysen blir våt, vil volumet som danner seg rundt enden, 
og ikke rundt spissen, være feil. Hvis dette skjer, tørk dysen 
før du fortsetter.

6.10 Reagensene som leveres med hvert kit er tilpasset i ytelse 
og skal ikke brukes sammen med reagenser fra et kit som 
har et annet partinummer (lot-nummer).

6.11 Ikke berør reaksjonsområdene på kortene.

6.12 Mekaniske rotatorer kan brukes i denne analysen. Følgende 
egenskaper er påvist å være tilfredsstillende:

 i)  Orbitale rotatorer (også kjent som dimensjonelle 
rotatorer) drives ved 25 rpm med omtrentlig 
rotasjonsvinkel på mellom 9 og 10,5 grader eller drives 
ved 18 opm med en rotasjonsvinkel på mellom 16 og 
17,5 grader.

6.13 Unngå mikrobiologisk kontaminasjon av reagensene, da 
dette kan føre til feilaktige resultater.

7. INNSAMLING OG OPPBEVARING AV PRØVER

7.1 Prøver av kroppsvæsker (f.eks. CSF, serum, urin) skal testes 
så raskt som mulig etter innsamling. Hvis væsken ikke kan 
testes omgående, kan den oppbevares over natten mellom 
2 og 8 °C, eller frossen over lengre perioder mellom -15 og 
-25 °C. Dersom det skal utføres bakteriologiske analyser på 
prøven, skal disse settes opp før latekstesten utføres for å 
unngå at prøven blir kontaminert.

7.2 Blodkulturer kan tas og testes etter 18 til 24 timers 
inkubasjon ved 37 °C og/eller så snart det observeres 
bakteriell vekst.

8. TESTPROSEDYRE

NØDVENDIGE MATERIALER SOM MEDFØLGER

Se Innhold i kitet, avsnitt 5.

NØDVENDIGE MATERIALER SOM IKKE MEDFØLGER

Kokende vannbad

Laboratoriesentrifuge eller membranfiltre (0,45 μm)

Rotator (valgfritt – se Forsiktighetsregler, avsnitt 6)

KLARGJØRING AV KLINISKE PRØVER

8.1 Prøver av kroppsvæsker må oppvarmes1 før testing med 
Wellcogen-prosedyren for å minimalisere ikke-spesifikke 
reaksjoner. Følgende prosedyrer anbefales:

 a)  For CSF og urin, varm opp prøven i 5 minutter i et 
kokende vannbad. Avkjøl prøven til romtemperatur 
(18 til 30 °C) og klar den med sentrifugering eller 
membranfiltrering (0,45 μm) før testing. For maksimal 
sensitivitet kan urinprøvene konsentreres opptil 25 
ganger i en Minicon® B-15-konsentrator. Klar den som 
over før testing.

 b)  For serum, tilsett 3 volum 0,1 M dinatrium-
etylendiaminetetraacetat (EDTA) pH 7,4 per 1 volum 
serum, varm opp prøven i 5 minutter i et kokende 
vannbad, avkjøl til romtemperatur (18 til 30 °C) og 
klar den som over. En egnet EDTA-løsning (10 ml) er 
tilgjengelig (kodenr. ZL29/R30164501).

8.2 Blodkulturer. Sentrifuger en prøve på 1 til 2 ml for å pelletere 

5. INNHOLD I KITET, KLARGJØRING FØR BRUK OG 
OPPBEVARING

Wellcogen N. meningitidis ACY W135-kitet inneholder 
tilstrekkelige reagenser til å utføre 30 tester.

Se også Forsiktighetsregler, avsnitt 6.

Alle komponentene skal oppbevares mellom 2 og 8 °C. Under 
disse betingelsene vil de bevare sin aktivitet til kitets utløpsdato.

Før bruk, bring alle reagensene til romtemperatur (18–30 °C), og 
bland. Sett ubrukte reagenser tilbake i kjøleskapet etter bruk.

 Bruksanvisning

  Reaksjonskort til engangsbruk (1 pakke) 
Blandepinner til engangsbruk (2 bunter) 
Pipetter til engangsbruk (1 beholder) 
Svart gummitut (1)

 Testlatex

  En pipetteflaske (grå hette) som inneholder en 
0,5 % suspensjon med polysterenlatexpartikler 
i en glysinsaltløsningsbuffer, pH 8,2 med 0,1 
% natriumazid som konserveringsmiddel. 
Latexpartiklene er belagte med antistoff fra 
kanin mot N. meningitidis-antigener for gruppe 
A, C, Y og W135.

 Kontroll-latex

  En pipetteflaske (mørkeblå hette) som inneholder 
en 0,5 % suspensjon med polysterenlatexpartikler 
i en glysinsaltløsningsbuffer, pH 8,2 med 0,1 
% natriumazid som konserveringsmiddel. 
Latexpartiklene er belagte med ikke-immune 
globuliner fra kanin.

  Latexsuspensjonene leveres klare til bruk og må 
oppbevares mellom 2 og 8 °C i stående stilling, til 
kitets utløpsdato. Etter lengre tids oppbevaring 
kan det oppstå aggregasjon eller tørking av 
latex rundt flasketoppen. Dersom dette skjer, 
må flasken med latex omrystes kraftig i et par 
sekunder til resuspensjonen er fullstendig. MÅ 
IKKE FRYSES.

 Polyvalent positiv kontroll

  En flaske (blå hette) som inneholder frysetørket 
bakterieekstrakt inkludert antigen fra en 
representativ stamme av N. meningitidis gruppe 
C. Inneholder 0,01 % bronopol før rekonstitusjon 
og 0,004 % når rekonstituert.

  Rekonstituer med 3,6 ml sterilt destillert vann. 
La flasken stå i noen få minutter etter at vannet 
er tilsatt, og roter for å blande. Oppbevar 
rekonstituert antigen mellom 2 og 8 °C i opptil 6 
måneder.

Figur 1 Figur 2

I en negativ reaksjon agglutinerer ikke latexen og det melkeaktige 
utseendet holder seg stort sett uendret gjennom hele testen 
(figur 2).

Merk imidlertid at det kan påvises svake spor av kornethet i 
negative mønstre, avhengig av operatørens synsskarphet.

TOLKNING AV RESULTATER

Positivt resultat

Tydelig agglutinasjon av testlatexen ledsaget av 
manglende agglutinasjon av kontroll-latexen indikerer 
forekomst av meningokokkantigen i kroppsvæsken eller 
blodkultursupernatanten.

Negativt resultat

Manglende agglutinasjon i begge reagenser betyr at ingen 
meningokokkantigener av gruppe A, C, Y eller W135 kan 
påvises i testvæsken – men det eliminerer ikke muligheten for 
meningokokkinfeksjon, og hvis symptomene vedvarer kan det 
være gunstig å utføre testen på etterfølgende eller alternative 
prøver eller etter konsentrering av urinprøven.

Ikke-tolkbart resultat

Synlig agglutinasjon av kontroll-latexen, uansett om den er 
sterkere eller svakere enn testlatexen, indikerer en ikke-spesifikk 
reaksjon. I de fleste tilfeller kan ikke-spesifikke reaksjoner 
elimineres ved at prøven varmes opp og klares (se Klargjøring av 
kliniske prøver, avsnitt 8). Hvis en ikkespesifikk reaksjon oppstår 
med en blodkultursupernatant, varm opp prøven i et kokende 
vannbad i 5 minutter, avkjøl til romtemperatur (18 til 30 °C), klar 
den med sentrifugering og gjenta testen.

11. YTELSESBEGRENSNINGER

11.1 Et positivt resultat i testen avhenger av nærværet av et 
påviselig nivå av antigen i medium fra kroppsvæske eller 
blodkultur.

11.2 Det foreligger ingen kliniske data for påvisning av antigen 
i urin med dette reagenset. Det er imidlertid rapportert 
antigen i urinprøver3.

11.3 Det er rapportert noen få eksempler på ubeslektede 
bakterier som har felles antigener og, som for alle 
immunologiske testsystemer, kan man ikke utelukke 
muligheten for at det oppstår kryssreaksjoner i 
latextesten8,10.

12. FORVENTEDE RESULTATER

Prøver som inneholder et påviselig nivå av N. meningitidis A, C, Y 
eller W135-antigen gir en agglutinasjonreaksjon med testlatexen.

13. YTELSESEGENSKAPER

Det er utført kliniske studier i 12 laboratorier ved bruk av prøver 
av kroppsvæsker (ferske og frosne) og blodkultursupernatanter. 
Både tradisjonelle og radiometriske teknikker ble brukt i studiene 
av blodkultur.

SENSITIVITET

Sensitiviteten til Wellcogen N. meningitidis ACY W135 ble fastslått 
fra tester på prøver påvist kulturpositive for de homologe 
organismene. Wellcogen N. meningitidis ACY W135 påviste 
antigen i 32/46 (70 %) kroppsvæskeprøver og 7/7 (100 %) 
blodkulturprøver (tabell 1).

SPESIFISITET

Spesifisiteten til Wellcogen N. meningitidis ACY W135 ble 
evaluert ved hjelp av kroppsvæske (fersk og frossen) og prøver av 
blodkultur fra pasienter med bakteriell eller aseptisk meningitt og 
andre ubeslektede tilstander.

Organismene isolert fra de infiserte kroppsvæskeprøvene var 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae type b, N. 
meningitidis gruppe B, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Mycobacterium tuberculosis og Enterobacter aerogenes.

Spesifisiteten til Wellcogen N. meningitidis ACY W135 mht. 
påvisning av bakterielt antigen i alle testede kroppsvæsker var 99,7 
% (686/688) og 99,9 % (1613/1615) for blodkulturer. Et positivt 
resultat ble oppnådd fra to CSF-prøver, E. coli ble isolert fra én og 
Klebsiella aerogenes fra den andre. Organismene isolert fra de to 
blodkulturene som ga positive reaksjoner var Strep. sanguis og 
Staphylococcus epidermidis blandet med en enterokokk.

Tabell 1

Resultater fra kliniske studier på Wellcogen 
N. meningitidis ACY W135

 Sensitiviteta	 Spesifisitetb

Prøve  Ant. testet  Ant. positive  Ant. testet  Ant. positive
CSF  41c  29  423  2d

Serum  5 3 36 0
Urin  0 – 229e 0
Blodkultur 7 7 1615 2f

a  N. meningitidis gruppe A, C, Y eller W135 isolert/indisert.

b   Andre bakterier enn N. meningitidis gruppe A, C, Y eller 
W135; ingen vekst.

c   Inkluderer 8 gruppe A, 25 gruppe C og 1 gruppe Y (de 
resterende ble ikke gruppert).

d  K. aerogenes; E. coli isolert.

e  Fem ekstra urinprøver ga ikke-spesifikke reaksjoner.

f  Strep. sanguis; Staph. epidermidis + enterokokk isolert.
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de røde blodcellene, for eksempel ved 1000 g i 5 til 10 
minutter. Utfør latextesten på supernatanten. Hvis en ikke-
spesifikk reaksjon oppstår med en blodkultursupernatant 
(se Tolkning av resultatene, avsnitt 10), varm opp prøven i 
et kokende vannbad i 5 minutter, avkjøl til romtemperatur 
(18 til 30 °C), klar den med sentrifugering og gjenta testen.

PROSEDYRE

Det anbefales at avsnittet om Forsiktighetsregler, avsnitt 6, leses 
grundig før testen utføres.

MERK: Dersom det kun er en begrenset mengde prøvemateriale 
tilgjengelig, bør den brukes med testlatex først, og hvis det 
oppnås et positivt resultat, bør prøven testes med kontroll-latex. 
Hvis tilstrekkelig prøvemateriale er tilgjengelig, bør det testes mot 
både test- og kontrolllatexene samtidig.

Trinn 1   Prosesser prøven som beskrevet nedenfor 
Klargjøring av kliniske prøver, avsnitt 8.

Trinn 2  Rist latexreagensene.

Trinn 3   For hver prøve, plasser 1 dråpe testlatex  1 dråpe 
i én sirkel på et reaksjonskort og 1 dråpe kontroll-
latex i en separat sirkel. Påse at pipetteflaskene 
holdes vertikalt for å dispensere en nøyaktig 
dråpe. (Se Forsiktighetsregler, avsnitt 6).

Trinn 4   Ved bruk av en engangspipette,  1 dråpe 
dispenser 1 dråpe (ca. 40 μl) prøve 
ved siden av hver dråpe latex.

Trinn 5   Bland innholdet i hver sirkel med en blandepinne 
og fordel for å dekke hele sirkelens område. 
Bruk en separat pinne for hver sirkel, og kast 
den for sikker avfallshåndtering etter bruk.

Trinn 6   Vugg kortet langsomt, og observer for  3 min. 
agglutinasjon i 3 minutter, idet kortet holdes i 
normal avlesningsavstand (25 til 35 cm) fra øynene. 
Ikke bruk forstørrelsesglass. Mekanisk rotasjon (3 
minutter) kan brukes (se Forsiktighetsregler, avsnitt 
6). Mønstrene som avtegner seg er klare i kantene 
og kan gjenkjennes under alle normale lysforhold.

Trinn 7   Kast det brukte reaksjonskortet for 
sikker avfallshåndtering.

9. KVALITETSKONTROLL

Følgende prosedyrer skal utføres innledende for hver leveranse 
med testkit og før hver kjøring av prøver. I praksis kan en kjøring 
defineres som en testperiode på opptil 24 timer. Alle avvik fra de 
forventede resultatene indikerer at det kan være et problem med 
reagensene, som må løses før videre bruk med kliniske prøver.

VISUELL INSPEKSJON

Latexsuspensjoner skal alltid inspiseres for aggregasjon når 
de dryppes på testkortet, og hvis det foreligger klumping før 
prøven tilsettes, må suspensjonen ikke brukes. Etter lengre tids 
oppbevaring kan det oppstå aggregasjon eller tørking rundt 
flasketoppen. Dersom dette observeres, må flasken omrystes 
kraftig i et par sekunder til resuspensjonen er fullstendig.

PROSEDYRE FOR POSITIV KONTROLL

Testens reaktivitet kan bekreftes ved å tilsette polyvalent positiv 
kontroll til en reaksjonssirkel der prøven ikke har agglutinert 
testlatexen etter 3 minutters rotasjon.

Trinn 1   Bruk en engangspipette for å tilsette  1 dråpe 
1 dråpe positiv kontroll Kontroller sirkelen 
som inneholder testlatexen og prøven.

Trinn 2   Bland med en blandepinne og kast 
den for sikker avfallshåndtering.

Trinn 3   Vugg kortet manuelt eller med en rotator i  3 min. 
ytterligere 3 minutter. Etter denne tiden skal 
klar agglutinasjon være synlig i testlatexen.

Trinn 4   Kast det brukte reaksjonskortet for 
sikker avfallshåndtering.

PROSEDYRE FOR NEGATIV KONTROLL

Hvis minst én testprøve i en kjøring gir et negativt resultat med 
test- og kontroll-latexene (eller det kun er brukt testlatex der 
det ikke ble brukt kontroll-latex), utgjør dette en gyldig negativ 
kontroll for reagensene og ingen ytterligere testing er nødvendig.

Hvis en prøve gir agglutinasjon med testlatex og ingen 
agglutinasjon med kontroll-latex, bør testlatexen testes enten 
med negativ kontroll eller uinokulert blodkulturmedium, etter 
hva som passer (se nedenfor).

Trinn 1   Plasser 1 dråpe testlatex i en 1 dråpe 
sirkel på et reaksjonskort.

Trinn 2   Dispenser 1 dråpe negativ kontroll eller  1 dråpe  
uinokulert blodkulturmedium 
ved siden av testlatexen.

Trinn 3   Bland med en blandepinne og kast 
den for sikker avfallshåndtering.

Trinn 4   Vugg kortet manuelt eller med en  3 min. 
rotator i ytterligere 3 minutter. Etter 
denne tiden skal det ikke være noen 
betydelig agglutinasjon i testlatexen.

Trinn 5   Kast det brukte reaksjonskortet for 
sikker avfallshåndtering.

For tester med prøver av kroppsvæsker skal den negative 
kontrollen som følger med i kitet, brukes.

For tester med blodkulturer skal det brukes en prøve av uinokulert 
blodkulturmedium fra den samme kilden som prøven, som negativ 
kontroll. Merk: Det er viktig å teste uinokulert medium ettersom 
det kan oppstå falskt positive prøver med noen sammensetninger 
av blodkulturmedier.

MERK: Tidligere analyserte positive og negative prøver, alikvotert 
og oppbevart mellom -15 og -25 °C eller under, kan brukes som 
henholdsvis positive eller negative kontroller, hvis ønsket. Den 
positive kontrollen kan også brukes istedenfor prøven.

10. RESULTATER

AVLESNING AV RESULTATER

En positiv reaksjon indikeres ved at det utvikles et agglutinert 
mønster innen 3 minutter når man blander latex med prøven, 
som klart viser synlig klumping av latexpartikler (figur 1).

Hvor raskt dette opptrer og kvaliteten på agglutinasjonen 
avhenger av antigenets styrke og varierer fra store klumper som 
opptrer innen et par sekunders blanding til små klumper som 
utvikler seg heller langsomt.
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