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Liofilizowane osocze królicze do  
wykrywania koagulazy 

 
Informacje dla użytkownika 

 
Opis 
Liofilizowane osocze królicze do oznaczania koagulazy wolnej 
oraz koagulazy związanej (clumping factor) jest wyrobem do 
stosowania in vitro i służy do identyfikacji gronkowców koagula-
zo-dodatnich (w tym Staphylococcus aureus). Osocze znajduje 
się w szklanej fiolce z korkiem oraz kapslem. Jedna fiolka zawie-
ra 2 ml osocza króliczego. Produkt przed użyciem należy uwod-
nić zgodnie z instrukcją producenta. 
 

 
Zastosowanie 
Liofilizowane osocze królicze służy do oznaczania koagulazy 
wolnej oraz koagulazy związanej (clumping factor) wytwarzanej 

przez Staphylococcus aureus.  
 

Skład 
Osocze królicze do identyfikacji gronkowców koagulazo-
dodatnich jest wykonane z krwi króliczej pobranej na antykoagu-
lant, a następnie kontrolowane z zestawem szczepów wzorco-
wych i terenowych gronkowców koagulazo-dodatnich oraz koa-
gulazo-ujemnych, dzięki czemu pozwala na uzyskanie rzetelnych 
wyników badań. Następnie osocze jest liofilizowane. Produkt jest 
jałowy, nie zawiera konserwantów.  
 

Właściwości  
Koagulaza jest enzymem produkowanym przez niektóre szczepy 
gronkowców - tzw. gronkowce koagulazo-dodatnie (w tym Sta-
phylococcus aureus). Koagulaza u gronkowców występuje w 
dwóch postaciach - wolnej (uwalnianej do środowiska) oraz 
związanej ze ścianą komórkową bakterii. Koagulazę wolną ozna-
cza się w teście metodą probówkową, mieszając w  probówce 
uwodnione osocze z hodowlą bakteryjną. Po odpowiednim cza-
sie inkubacji odczytuje się wynik. Pojawienie się w probówce 
skrzepu świadczy o wyniku dodatnim. Koagulazę związaną na-
tomiast (clumping factor) oznacza się w teście metodą szkiełko-
wą. W kropli soli fizjologicznej, znajdującej się na szkiełku pod-
stawowym, zawiesza się świeżą hodowlę bakteryjną, a następnie 
dodaje ezą osocze królicze. Pojawienie się charakterystycznych 
kłaczków w kropli z osoczem króliczym świadczy o wyniku do-
datnim. 

 
Sposób postępowania: 
 

1. Przygotowanie hodowli bakteryjnej 
Do badania koaguazy wolnej metodą probówkową należy prze-
siać wybrany szczep na podłoże płynne, namnażające np. bulion 
wzbogacony i inkubować przez 24h w temp. 37°C. 
Do badania koagulazy związanej metodą szkiełkową należy 
przesiać wybrany szczep na podłoże stałe namnażające (agaro-
we) i inkubować przez 24h w temp. 37°C. 
 

2. Przygotowanie osocza  
Osocze przed użyciem należy uwodnić, dodając, jałowo, do fiolki 
z osoczem, 2 ml jałowej dejonizowanej wody. Następnie osocze 
należy delikatnie wymieszać, aż do jego całkowitego rozpusz-
czenia. 

 
3. Procedura - oznaczanie koagulazy wolnej 
metodą probówkową 

I. Do jałowej probówki należy dodać 500 µl uwodnionego osocza. 
Następnie dodać 500 µl szczepu z hodowli bulionowej.  

II. Probówki inkubować 24h w temp. 37°C. 
III. Wynik należy odczytywać po  2h, 4h, 6h oraz 24h od rozpoczęcia 

inkubacji. 
IV. Pojawienie się w probówce skrzepu świadczy o wyniku dodatnim 

reakcji. Brak skrzepu w probówce oznacza wynik ujemny. 
 
UWAGA: Niektóre szczepy Staphylococcus aureus wytwarzają 
fibrynolizynę - enzym, który rozkłada skrzep. Może to spowodo-
wać powstawanie wyników fałszywie ujemnych po 24h, dlatego 
też probówki należy obserwować nie tylko po 24h, ale także po 2, 
4, 6h od rozpoczęcia inkubacji.  
Szczepy Staphylococcus aureus powodują koagulację osocza 
króliczego w czasie od pół godziny do 24h. Zwykle osocze jest 
całkowicie skrzepnięte (postać stała w probówce) ale jakikolwiek 
stopień krzepnięcia plazmy należy uznać za wynik dodatni. 
 

4. Procedura - Clumping factor  
I. Na szkiełko podstawowe należy nakropić obok siebie dwie krople 

roztworu soli fizjologicznej.  
II. W obu kroplach zawiesić tą samą hodowlę bakteryjną pobraną z 

płytki. Zawiesina powinna być gęsta i jednorodna. 
III. Do jednej z kropli dodać ezą z oczkiem o pojemności 10 µl 

osocze królicze i delikatnie wymieszać.  
IV. Kołysać lekko szkiełkiem, ruchem kolistym. Obserwować wynik 

reakcji. 

V. Jeśli w ciągu 60 sekund od dodania osocza króliczego pojawią 
się charakterystyczne kłaczki (wytrącenia), to wynik należy uznać 
za dodatni. 
  
UWAGA: Kontrola negatywna (zawiesina bakterii bez dodatku 
osocza) powinna pozostać jednorodna. W przeciwnym przypad-
ku badany szczep wykazuje autoaglutynację, co oznacza, że nie 
można oznaczyć clumping factor. 
Aglutynacja jest lepiej widoczna, jeśli wynik reakcji obserwuje się 
nad ciemnym tłem. 
 

Ograniczenia metody 
Oprócz Staphylococcus aureus, do bakterii koagulazo-dodatnich, 

które mogłyby wejść w reakcję z osoczem króliczym można zali-

czyć inne bakterie z rodzaju Staphylococcus, takie jak S. anae-

robius, S. delphini, S. hyicus, S. intermedius, S. lutrae i S. schlei-

feri subsp. coagulans. Są to jednak bakterie znacznie rzadziej 

spotykane niż Staphylococcus aureus, są one głównie odpowie-

dzialne za infekcje u zwierząt. 

Przechowywanie i środki ostrożności 
Liofilizowane osocze należy przechowywać w temperaturze od 2 
do 8°C. Nie należy używać osocza po terminie ważności okre-
ślonym przez producenta. 
Transport do 3 dni w temperaturach  dodatnich  nie przekracza-
jących 15-250C  nie pogarsza właściwości produktu.  
  
Uwodnione osocze należy przechowywać w temperaturze od 2 
do 8°C nie dłużej niż 14 dni od daty uwodnienia. 
Nie używać osocza w przypadku zmętnienia, pojawienia się 
skrzepu. Chronić od światła. 
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Zakład Badawczo-Wdrożeniowy Ośrodka Salmonella  
“IMMUNOLAB Sp. z o.o.” 
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Tel/Fax:  58 781 44 91 
E-mail: info@immunolab.com.pl 
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