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HCV Ab PLUS
ΑΝΑΦ. 34330

Προβλεπόμενη
χρήση

Η δοκιμή Access HCV Ab PLUS χρησιμοποιεί μία ανοσοενζυμική χημειοφωταυγή τεχνική με παραμαγνητικά
σωματίδια για την ανίχνευση των αντισωμάτων κατά του ιού της ηπατίτιδας C στον ορό ή το πλάσμα του ανθρώπου,
μέσω των Συστημάτων Ανοσοπροσδιορισμού Access (Access, Access 2, UniCel®DxI®).

Για διαγνωστική χρήση In Vitro

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο από την εταιρεία Bio-Rad υποβάλλονται σε όλες
τις διεργασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την
εμπορευματοποίηση των τελικών προϊόντων. 

Κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος υποβάλλεται σε έλεγχο ποιότητας και διατίθεται στο εμπόριο μόνον όταν
συμμορφώνεται με τα κριτήρια αποδοχής. 

Η τεκμηρίωση σχετικά με την παραγωγή και τον έλεγχο της κάθε παρτίδας τηρείται εντός της εταιρίας.

Περίληψη και
Επεξήγηση

Ο ιός της ηπατίτιδας C (HCV) θεωρείται, επί του παρόντος, υπεύθυνος για την πλειοψηφία των μεταδιδόμενων λόγω
μεταμετάγγισης ηπατίτιδων non-Α non -Β (HNANB), καθώς και για τις μεταδιδόμενες διά της παρεντερικής οδού
ηπατίτιδες (τοξικομανείς, αιμοδιύλιση, μεταμοσχεύσεις). 1,2,3,4,5,6,7 Το χαρακτηριστικό των ηπατίτιδων αυτού του
τύπου έγκειται στο γεγονός ότι 50% έως 60% των προσβεβλημένων ασθενών είναι επιρρεπείς στην προσβολή από
χρόνια ηπατίτιδα με κίνδυνο εξέλιξης σε κίρρωση και καρκίνωμα του ήπατος. 8,9 

Η καθιέρωση της υποχρεωτικής δοκιμής προσδιορισμού των αντισωμάτων anti-HCV σε κάθε αιμοδοσία οδήγησε σε
σημαντική μείωση των σχετιζόμενων με τη μετάγγιση κινδύνων. 10,11.

Η δοκιμή Access HCV Ab PLUS προορίζεται για την ανίχνευση των αντισωμάτων anti-HCV που ενδέχεται να
υπάρχουν στον ορό ή το πλάσμα του ανθρώπου, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην πρόληψη των
παρεντερικών μολύνσεων. Συν τοις άλλοις, χρησιμοποιείται για τη διάγνωση της μόλυνσης από τον ιό της
ηπατίτιδας C (HCV). Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται σε συνδυασμό με τα κλινικά
δεδομένα και άλλους ορολογικούς δείκτες.

Αρχές της
δοκιμής

Η δοκιμή Access HCV Ab PLUS είναι μια έμμεση ανοσοενζυμική δοκιμή προσδιορισμού τύπου EIA. Στο πλαίσιο
της δοκιμής αυτής, ένα δείγμα (ορός, πλάσμα ή μάρτυρας) έρχεται σε επαφή, εντός μιας κυβέτας όπου λαμβάνει
χώρα η αντίδραση, με μαγνητικά σωματίδια ευαισθητοποιημένα με ένα πεπτίδιο που μιμείται τα ανοσοκυρίαρχα
επίτοπα της περιοχής του καψιδίου και τις ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες των περιοχών NS3 και NS4. Κατά την
επώαση, τα IgG και IgM που υπάρχουν στο δείγμα συλλαμβάνονται από τη στερεά φάση. Μετά την επώαση, ο
διαχωρισμός εντός μαγνητικού πεδίου και οι πλύσεις επιτρέπουν την απόρριψη των προϊόντων που δεν δεσμεύτηκαν
στη στερεά φάση. Σε μια δεύτερη φάση, προστίθεται στη κυβέτα ένα συζυγές που περιέχει αντιανθρώπινα
αντισώματα IgG αίγας, τα οποία είναι δεσμευμένα από την αλκαλική φωσφατάση. Μετά από νέα επώαση, το
πλεονάζον συζυγές απορρίπτεται με πλύση. Προστίθεται χημειοφωταυγές υπόστρωμα (Lumi-Phos 530*) και τα
φωτόνια που εκπέμπονται από την ενζυμική αντίδραση μετριούνται με τη βοήθεια φωτομέτρου. Η ένταση του
εκπεμπόμενου φωτεινού σήματος είναι ανάλογη της ποσότητας του ενζυμικού συζυγούς που προκύπτει στο τέλος
της αντίδρασης, και ως εκ τούτου ανάλογη των αντισωμάτων anti-HCV που υπάρχουν στο υπό δοκιμή δείγμα. Η
σύγκριση του εκπεμπόμενου φωτεινού σήματος με την τιμή κατωφλίου που καθορίστηκε κατά τη βαθμονόμηση της
δοκιμής επί του οργάνου επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την παρουσία ή την απουσία, στο
συγκεκριμένο δείγμα, αντισωμάτων anti-HCV.
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Πληροφορίες
σχετικά με το

προϊόν

Συσκευασία Αντιδραστηρίων Access HCV Ab PLUS
Κωδικός 34330: Κουτί 100 δοκιμών προσδιορισμού, 2 Συσκευασίες αντιδραστηρίων των 50 δοκιμών
• Παρέχονται έτοιμα προς χρήση.
• Αποθηκεύστε τις συσκευασίες σε όρθια θέση και διατηρήστε τις εντός ψυγείου στους 2 έως 10°C προ της 

φόρτωσής τους ή της αποθήκευσής τους επί της συσκευής.
• Τα αντιδραστήρια παραμένουν σταθερά έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα.
• Κατά την πρώτη φόρτωση στο φορεα αντιδραστηριων, ανακινήστε το κουτί έως την πλήρη επαναιώρηση των 

σωματιδίων.
• Μετά το άνοιγμα, αφήστε τη συσκευασία φορτωμένη στον αναλυτή ή διατηρήστε την σε θερμοκρασία ψύξης (σε 

όρθια θέση) και χρησιμοποιήστε την εντός των 28 επόμενων ημερών.
• Ενδείξεις πιθανής αποσύνθεσης οφείλονται και παρατηρούνται στη καταστροφή του στρώματος της συσκευασίας 

από ελαστομερές ή στις τιμές μαρτύρων που δεν εμπίπτουν στο εύρος τιμών του ορίου εμπιστοσύνης.

Προειδο-
ποιήσεις και
Προφυλάξεις

• Κατά την πρώτη φόρτωση στο φορέα αντιδραστηρίων, ανακινήστε το κουτί έως την πλήρη επαναιώρηση των 
σωματιδίων.

• Για διαγνωστική χρήση in vitro.
• Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με τις μολυβδούχες ή χάλκινες σωληνώσεις δημιουργώντας 

μεταλλικά αζίδια τα οποία είναι άκρως εκρηκτικά. Κατά την απόρριψη των υγρών, ξεπλύνετε με άφθονο νερό 
προς αποφυγή της δημιουργίας μεταλλικών αζιδίων.12

• Το ProClin 300** είναι αλλεργιογόνο. Αποφεύγετε το πιτσίλισμα αντιδραστηρίου στο δέρμα ή τα ρούχα. Σε 
περίπτωση επαφής με το αντιδραστήριο, ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Συλλογή και
προετοιμασία
του δείγματος

1. Σύνθεση του δείγματος: ορός ή πλάσμα (ηπαρίνη, EDTA ή κιτρικό οξύ).
2. Όσον αφορά τον χειρισμό και την επεξεργασία των δειγμάτων αίματος, εφαρμόστε τις ακόλουθες πρότυπες 

διαδικασίες:13, 14

• Συλλέξτε τα δείγματα αίματος τηρώντας τις συνήθεις προφυλάξεις φλεβοπαρακέντησης.
• Αφήστε τα δείγματα ορού να πήξουν πλήρως προ της φυγοκέντρησης, για 1 τουλάχιστον ώρα.
• Διατηρείτε πάντα τους σωλήνες σφραγισμένους με πώμα.
• Φυγοκεντρίστε το δείγμα για 15 λεπτά στα 1500g τουλάχιστον.

3. Όσον αφορά τη διατήρηση των δειγμάτων αίματος, εφαρμόστε τις ακόλουθες πρότυπες διαδικασίες:13, 14

• Εντός δύο ωρών, κατόπιν της φυγοκέντρησης, μεταφέρετε τουλάχιστον 500 μΙ του δείγματος χωρίς κύτταρα 
σε έναν σωλήνα διατήρησης ο οποίος να είναι καλά σφραγισμένος με πώμα.

• Μην φυλάσσετε τα δείγματα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος για περισσότερο από 8 ώρες.
• Εάν η δοκιμή δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 8 ωρών, διατηρήστε το δείγμα εντός ψυγείου στους 2 έως 10°C.
• Εάν η δοκιμή δεν έχει ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών, ή για την αποστολή των δειγμάτων, διατηρήστε εντός 

καταψύκτη στους -20°C.13

• Υποβάλλετε άπαξ τα δείγματα σε ταχεία απόψυξη, μέσω θέρμανσης για μερικά λεπτά σε υδατόλουτρο 
θερμοκρασίας 40°C, προκειμένου να περιοριστεί η ιζηματοποίηση του ινώδους.

• Μετά την απόψυξη, φυγοκεντρίστε εκ νέου το δείγμα για 15 λεπτά στα 3.000g και μεταφέρετε το σε ποτηράκι 
δείγματος, προκειμένου να διεξάγετε τη δοκιμή, και αυτό για να απομακρύνετε τα αιωρούμενα 
συσσωματώματα ή ινώδη σωματίδια που ενδέχεται να προκαλέσουν πλασματικά θετικά αποτελέσματα.

4. Δείγματα τα οποία περιέχουν 200 mg/L χολυρεθρίνης, 90 g/L αλμπουμίνης, δείγματα τα οποία περιέχουν έως και 
36 g/L τριελαΐνης (τριγλυκερίδιο), και δείγματα τα οποία έχουν υποστεί αιμόλυση και τα οποία περιέχουν έως και 
5 g/L αιμοσφαιρίνης δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα της δοκιμής.

Παρεχόμενο
υλικό

R1 Συσκευασίες Αντιδραστηρίων Access HCV Ab PLUS

R1a: Παραμαγνητικά σωματίδια ευαισθητοποιημένα με ανασυνδυασμένες πρωτεΐνες (NS3 και
NS4) και ένα πεπτίδιο (Καψίδιο) σε αιώρημα ρυθμιστικού διαλύματος Tris, καθώς και με
αζίδιο του νατρίου (<0,1%).

R1b: Αραιωτικό δείγματος, το οποίο περιέχει αζίδιο του νατρίου (< 0,1%)

R1c: Αραιωτικό συζυγούς το οποίο περιέχει επιφανειοδραστικό και αζίδιο του νατρίου (< 0,1%)

R1d: Συζυγές = αντιανθρώπινα αντισώματα (αίγας) IgG/αλκαλική φωσφατάση (βόεια) τα οποία
βρίσκονται σε μορφή αιωρήματος σε ρυθμιστικό διάλυμα Tris και περιέχουν
επιφανειοδραστικό και αζίδιο του νατρίου (< 0,1%) και ProClin 300** (< 0,1%)
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Απαραίτητο
αλλά μη

παρεχόμενο
υλικό

1. Μάρτυρες Βαθμονόμησης Access HCV Ab PLUS Calibrators: Αποτελούνται από έναν ορό αρνητικό και έναν 
ορό θετικό στα αντισώματα anti-HCV.
Κωδικός 34335

2. Υλικό ελέγχου ποιότητας: Access HCV Ab PLUS QC
Κωδικός 34339 ή άλλοι οροί μάρτυρες που διατίθενται στο εμπόριο

3. Υπόστρωμα Access
Κωδικός 81906

4. Access, Access 2 :
Ρυθμιστικό Διάλυμα Πλύσης: Access Wash Buffer II, Κωδικός Α16792

5. UniCel DxI:
Ρυθμιστικό Διάλυμα Πλύσης: UniCel DxI Wash Buffer II, Κωδικός Α16793

6. Συστήματα:
Access, Access 2, UniCel DxI.

Σχόλια σχετικά
με τη

διαδικασία

1. Ανατρέξτε στα ανάλογα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για αναλυτική περιγραφή των 
ακόλουθων: εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, αρχές λειτουργίας, χαρακτηριστικά επιδόσεων συστήματος, 
οδηγίες λειτουργίας, διαδικασίες βαθμονόμησης, όρια και προφυλάξεις κατά το χειρισμό, συντήρηση και 
αντιμετώπιση προβλημάτων.

2. Για κάθε δοκιμή προσδιορισμού χρησιμοποιούνται είκοσι πέντε (25) μL δείγματος (πέραν του νεκρού όγκου).
3. Η δοκιμή διεξάγεται σε θερμοκρασία 37°C και διαρκεί 55 λεπτά.

Διαδικασία Ανατρέξτε στα ανάλογα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη
διαχείριση δειγμάτων, την επαλήθευση δοκιμών, την απαίτηση διεξαγωγής δοκιμών και την εκ νέου οπτική
απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

Λεπτομέρειες
σχετικά με τη
βαθμονόμηση

Για όλες τις δοκιμές απαιτείται καμπύλη βαθμονόμησης. Τα δεδομένα για τη βαθμονόμηση, τα οποία καθορίζουν την
τιμή κατωφλίου της δοκιμής, ισχύουν για διάστημα 28 ημερών. Ως εκ τούτου, η δοκιμή Access HCV Ab PLUS
απαιτεί την πραγματοποίηση, κάθε 28 ημέρες, βαθμονόμησης βάσει των μέσων βαθμονόμησης C0 και C1 του κιτ
HCV Ab PLUS. Ανατρέξτε στα ανάλογα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες
σχετικά με τη θεωρία βαθμονόμησης, τη ρύθμιση των παραμέτρων των μέσων βαθμονόμησης, την καταχώρηση
αιτήματος δοκιμής μέσων βαθμονόμησης και την εκ νέου οπτική απεικόνιση των δεδομένων βαθμονόμησης.

Έλεγχος
ποιότητας

Συνιστάται η διεξαγωγή ελέγχων ποιότητας κάθε 24 ώρες τουλάχιστον, καθώς και κατά την εκκίνηση του
συστήματος προ της επεξεργασίας των δειγμάτων των ασθενών. Χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο προϊόν "Access
HCV Ab PLUS QC" ή συμπεριλάβετε ορούς ελέγχου ποιότητας διαφορετικής προέλευσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες
του κατασκευαστή σχετικά με την αποθήκευση και τυχόν ανασύσταση. Κάθε εργαστήριο πρέπει να ορίσει μία μέση
τιμή, καθώς και διαστήματα εμπιστοσύνης για την παρακολούθηση των αναλυτικών επιδόσεων της δοκιμής. Τα
αποτελέσματα των ορών μαρτύρων που δεν εμπίπτουν εντός των τιμών του διαστήματος εμπιστοσύνης ενδέχεται να
υποδεικνύουν εσφαλμένα αποτελέσματα δοκιμής. Στην περίπτωση αυτή, εξετάστε όλα τα αποτελέσματα των
δοκιμών, που διεξήχθησαν μετά από τον τελευταίο έγκυρο έλεγχο ποιότητας, για τη συγκεκριμένη παράμετρο.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, η βαθμονόμηση του εξοπλισμού της δοκιμασίας και η ανάλυση του δείγματος του
ασθενή θα πρέπει να πραγματοποιούνται στις ίδιες συνθήκες θερμοκρασίας. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος
εργαστηρίου διαφέρει κατά περισσότερο από ± 5°C από τη θερμοκρασία της βαθμονόμησης, επανεξετάστε τα
αποτελέσματα ποιοτικού ελέγχου και προχωρήστε σε νέα βαθμονόμηση, όπως απαιτείται.

Ανατρέξτε στα ανάλογα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με εκ νέου
οπτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων των ορών μαρτύρων.

Αποτελέσματα Τα αποτελέσματα των δοκιμών στις οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς υπολογίζονται αυτόματα μέσω του λογισμικού
του συστήματος, το οποίο χρησιμοποιεί την "τιμή κατωφλίου" [τιμή κατωφλίου = μέση τιμή των θετικών μαρτύρων
(RLU) x 0,23] που ορίζεται από τη βαθμονόμηση. Ένα αποτέλεσμα (Σήμα/Τιμή Κατωφλίου = S/CO) ερμηνεύεται
ως "αντιδρόν" ή "μη αντιδρόν" βάσει της σχέσης του με την "τιμή κατωφλίου" (σήμα μεγαλύτερο, ίσο ή μικρότερο
από την "τιμή κατωφλίου"). τελικής τους ερμηνείας. Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα που είναι μικρότερα από
την "τιμή κατωφλίου" κατά 10% θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Ως εκ τούτου, συνιστάται η εκ νέου εις
διπλούν εξέταση των αντίστοιχων δειγμάτων. Η γκρίζα αυτή ζώνη (από 0,9 έως λιγότερο από 1,0) θα πρέπει να
αποθηκεύεται στο λογισμικό του συστήματος από το χρήστη (για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη γκρίζα ζώνη
ενός ελέγχου ποιότητας, ανατρέξτε στα ανάλογα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας). Κατ' αυτόν
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τον τρόπο, η αυτόματη εμφάνιση ενός διακριτικού σημαδιού επιτρέπει την ταχεία πρόσβαση σε ένα αποτέλεσμα που
περιλαμβάνεται στη γκρίζα ζώνη. Τα αποτελέσματα των δοκιμών στις οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς μπορούν να
απεικονιστούν εκ νέου μέσω της οθόνης "Sample Results" (Αποτελέσματα Δείγματος). Ανατρέξτε στα ανάλογα
εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εκ νέου οπτική
απεικόνιση των αποτελεσμάτων.

Δείγματα με λόγο (S/CO) μικρότερο από 0,9 θεωρούνται μη αντιδρώντα  με τη δοκιμή Access HCV Ab PLUS.
Δείγματα με λόγο S/CO) ίσο ή μεγαλύτερο από 1 θεωρούνται αρχικά αντιδρώντα με τη δοκιμή Access HCV Ab
PLUS και θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου εις διπλούν εξέταση προ της τελικής τους ερμηνείας.

Όλα τα δείγματα τα οποία θεωρούνται αρχικά αντιδρώντα ή παρουσιάζουν αποτελέσματα στη γκρίζα ζώνη θα
πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου εις διπλούν εξέταση χρησιμοποιώντας τη δοκιμή Access HCV Ab PLUS:

• Εάν τα αποτελέσματα των επαναλαμβανόμενων εξετάσεων είναι <1,0 S/CO, το δείγμα πρέπει να θεωρηθεί μη 
αντιδρόν (αρνητικό) σύμφωνα με τη δοκιμή HCV Ab PLUS.

• Εάν ένα εκ των 2 αποτελεσμάτων είναι ≥1,0 S/CO, το αρχικό αποτέλεσμα θεωρείται ότι δεν επαναλαμβάνεται 
και το δείγμα δηλώνεται "αντιδρόν" σύμφωνα με τη δοκιμή Access HCV Ab PLUS. 

Ωστόσο, συνιστάται η διεξαγωγή νέας εξέτασης επαναλαμβανόμενου αντιδρώντος δείγματος μέσω μίας δεύτερης
μεθόδου δοκιμής EIA και μέσω μίας μεθόδου επιβεβαίωσης για τη σαφή στοιχειοθέτηση της θετικότητας του
δείγματος.

Όρια
διαδικασίας

Η δοκιμή Access HCV Ab PLUS περιορίζεται αυστηρά στην ανίχνευση των αντισωμάτων anti-HCV στον ορό και το
πλάσμα του ανθρώπου. Τυχόν θετικό αποτέλεσμα που ελήφθη με τη δοκιμή Access HCV Ab PLUS πρέπει να
υποβάλλεται σε αντιπαραβολή με τα κλινικά στοιχεία και να επιβεβαιώνεται με τη βοήθεια άλλων διαγνωστικών
δοκιμών, συμπεριλαμβανομένης μίας μεθόδου επιβεβαίωσης (ανοσοαποτύπωση Blot) πριν θεωρηθεί θετικό για
μόλυνση. 

Δεδομένου του ποικίλου χαρακτήρα των ανοσολογικών αντιδράσεων των ασθενών που έχουν μολυνθεί με τον ιό της
Ηπατίτιδας C (ειδικά κατά τη διάρκεια ορομετατροπών), ενδέχεται να παρατηρηθούν ορισμένες διαφορές στον
τρόπο ανίχνευσης μεταξύ των δοκιμών ανάλογα με το είδος των αντιγονικών πρωτεϊνών που χρησιμοποιούνται. Ένα
αρνητικό αποτέλεσμα με δοκιμή ελέγχου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο έκθεσης ή μόλυνσης από τον Ιό της
Ηπατίτιδας C.

Όλες οι τεχνικές τύπου ELISA ενδέχεται να παράγουν ψευδείς θετικές αντιδράσεις. Συνιστάται ο έλεγχος της
ειδικότητας της αντίδρασης για κάθε επαναλαμβανόμενα θετικό δείγμα που εντοπίζεται με τη χρήση της κατάλληλης
μεθόδου για να αποδειχθεί η παρουσία αντισωμάτων anti-HCV.

Ειδικά χαρα-
κτηριστικά
επιδόσεων

Ευαισθησία
Η ευαισθησία της δοκιμής αξιολογήθηκε επί 511 τεκμηριωμένων δειγμάτων εκ των οποίων:

101 θετικοί οροί PCR προερχόμενοι από παρακολουθούμενους ασθενείς προσβεβλημένους από χρόνια ηπατίτιδα C,
145 θετικά δείγματα ασθενών προσβεβλημένων από τον HCV, 77 δείγματα BBI θετικά σε HCV RNA PCR, και 122
δείγματα γονοτύπων θετικά στον HCV.

Συμπεριλήφθηκε, επίσης, το πάνελ SFTS 97 αποτελούμενο από 36 θετικά δείγματα, εκ των οποίων 26 γονότυποι και
HCV RNA PCR θετικά δείγματα. 10 θετικά δείγματα (PCR αρνητικό) με 2 τουλάχιστον αντισώματα HCV
αντιδρώντα στα αρνητικά PCR. 

Ομοίως, συμπεριλήφθηκαν τα 30 δείγματα που βρέθηκαν θετικά κατά τη διεξαγωγή των προοπτικών μελετών. 

Όλα αυτά τα δείγματα είναι αντιπροσωπευτικά των διάφορων προφίλ ορροτύπων (μεμονωμένη ενεργότητα, 2 ή 3
ενεργότητες), των συχνότερα απαντώμενων γονοτύπων 1 έως 4, καθώς και των σπανιότερων γονοτύπων 4c/d και 5.

Τα δείγματα αυτά βρέθηκαν στο σύνολό της θετικά με τη δοκιμή Access HCV Ab PLUS.

Ερμηνεία αποτελεσμάτων της δοκιμής HCV Ab PLUS

Αποτέλεσμα
Λόγος: Σήμα/Τιμή Κατωφλίου Ερμηνεία Συμπληρωματικές δοκιμές

S/CO < 0.9 Μη αντιδρόν
S/CO ≥ 1 Αντιδρόν Εκ νέου εξέταση εις διπλούν

S/CO:  0.9 - 1.0 Γκρίζα ζώνη Εκ νέου εξέταση εις διπλούν
Εκ νέου εξέταση: S/CO< 1 Μη αντιδρόν

Εκ νέου εξέταση: εάν ένα εκ των 2 αποτελεσμάτων είναι ≥ 1 Αντιδρόν Μέθοδος επιβεβαίωσης
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Δεν παρατηρήθηκε καμία διαφορά κατά την ανίχνευση των υπό δοκιμή γονοτύπων. 

Η ευαισθησία της δοκιμής Access HCV Ab PLUS αξιολογήθηκε επί 74 πάνελ ορομετατροπής.

Μεταξύ των 29 πάνελ ορομετατροπής που διατίθενται στο εμπόριο και τα οποία υποβλήθηκαν σε δοκιμή, το Access
HCV Ab PLUS ανιχνεύει τα αντισώματα anti-HCV με πρωιμότητα ισοδύναμη με αυτήν της δοκιμής RIBA 3.0 ή με
καθυστέρηση μερικών ημερών.

Μεταξύ των 45 πάνελ που υποβλήθηκαν σε δοκιμή από τους εμπειρογνώμονες, αποδείχθηκε ότι το Access HCV Ab
PLUS παρέχει τα ίδια θετικά αποτελέσματα επί των ίδιων δειγμάτων τα οποία βρέθηκαν θετικά με τις καλύτερες
διαθέσιμες δοκιμές. Μόνο δύο ορομετατροπές ανιχνεύθηκαν με 2 ημέρες καθυστέρηση και, αντιστρόφως, 2
ορομετατροπές ανιχνεύθηκαν πρωιμότερα με το Access HCV Ab PLUS.

Ειδικότητα
Η ακρίβεια της δοκιμής εκτιμήθηκε στο:

• 99,83 % (95% διαστήματος εμπιστοσύνης: 99,7-99,9) επί πληθυσμού 5995 αιμοδοτών
• επί πληθυσμού 472 νοσηλευόμενων ασθενών, 469 βρέθηκαν αρνητικά και 3 δείγματα μη προσδιορισμένα με τη 

δοκιμή Chiron RIBA HCV 3.0 βρέθηκαν με το Αccess HCV Ab PLUS ελαφρώς θετικά. 
Σύμφωνα με την ανάλυση 108 δειγμάτων ασθενών προσβεβλημένων από άλλες ιικές μολύνσεις οι οποίες δεν
σχετίζονται με τον ιό της Ηπατίτιδας C (ηπατίτιδα Α ή Β, έρπης, EBV, ρευματοειδής παράγοντας...) δεν
παρατηρήθηκε καμία μη ειδική αντίδραση.

Ακρίβεια
Η ακρίβεια του κιτ Αccess HCV Ab PLUS προσδιορίστηκε μέσω ανάλυσης αρνητικών και θετικών δειγμάτων. Η
επαναληψιμότητα αξιολογήθηκε μέσω της ανάλυσης 4 δειγμάτων που υποβλήθηκαν 30 φορές στην ίδια δοκιμή, ενώ
η αναπαραγωγιμότητα αξιολογήθηκε μέσω της ανάλυσης 4 δειγμάτων που υποβλήθηκαν εις τριπλούν σε δοκιμή επί
5 διαφορετικές ημέρες, με δύο ανεξάρτητες δοκιμές ημερησίως. Τα αποτελέσματα κατηγοριοποιούνται στους
ακόλουθους πίνακες:

Επαναληψιμότητα (στο πλαίσιο της ίδιας δοκιμής)

Οι συντελεστές είναι μικρότεροι από 5%.

Αναπαραγωγιμότητα (στο πλαίσιο σειράς δοκιμών)

Οι συντελεστές είναι μικρότεροι από 10%.

Τα Access, UniCel και DxI είναι εμπορικά σήματα της Beckman Coulter, Inc.

* Το Lumi-Phos είναι σήμα κατατεθέν της Lumigen, μια θυγατρική της Beckman Coulter, Inc.

** Το ProClin είναι σήμα κατατεθέν της Rohm και Haas Company ή των θυγατρικών της.

n = 30 ΑΡΝ 1 ΑΡΝ 2 ΘΕΤ 1 ΘΕΤ 2

Μέση τιμή (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243
S.D. 10202 43987 320857 309281

Σ.Μ. % 4.05 3.19 2.93 2.45

n = 30 ΑΡΝ 1 ΑΡΝ 2 ΘΕΤ 1 ΘΕΤ 2

Μέση τιμή λόγων 
(Σήμα/Τιμή κατωφλίου)

0.07 1.34 3.18 4.42

S.D. 0.01 0.09 0.21 0.39
Σ.Μ. 9.9 6.89 6.64 8.78
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HCV Ab PLUS CALIBRATORS
ΑΝΑΦ. 34335

Προβλεπόμενη
χρήση

Τα μέσα βαθμονόμησης Access HCV Ab PLUS χρησιμοποιούνται με τη δοκιμή Access HCV Ab PLUS για την
ανίχνευση των αντισωμάτων κατά του ιού της ηπατίτιδας C στον ανθρώπινο ορό ή πλάσμα, μέσω των Συστημάτων
Ανοσοπροσδιορισμού Access (Access, Access 2, UniCel®DxI®).

Για διαγνωστική χρήση In Vitro

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο από την εταιρεία Bio-Rad υποβάλλονται σε όλες
τις διεργασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την
εμπορευματοποίηση των τελικών προϊόντων. 

Κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος υποβάλλεται σε έλεγχο ποιότητας και διατίθεται στο εμπόριο μόνον όταν

συμμορφώνεται με τα κριτήρια αποδοχής. 

Η τεκμηρίωση σχετικά με την παραγωγή και τον έλεγχο της κάθε παρτίδας τηρείται εντός της εταιρείας.

Περίληψη και
Επεξήγηση

Τα μέσα βαθμονόμησης Access HCV Ab PLUS χρησιμοποιούνται για τη χάραξη της καμπύλης βαθμονόμησης
(προσδιορισμός τιμής κατωφλίου) ενόψει της δοκιμής Access HCV Ab PLUS. Συγκρίνοντας την ένταση του φωτός
που παράγεται από ένα δείγμα, με την τιμή κατωφλίου, διαπιστώνεται η παρουσία ή η απουσία, στο δείγμα,
αντισωμάτων κατά του ιού της ηπατίτιδας C.

Πληροφορίες
σχετικά με το

προϊόν

Access HCV Ab PLUS Calibrators
Κωδικός 34335 CO-C1, 1 mL/φιαλίδιο
• "Παρέχεται έτοιμο προς χρήση.
• "Φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 10°C.
• "Ανακινήστε ελαφρά πριν από τη χρήση ώστε να ομοιογενοποιήσετε το περιεχόμενο. Αποφεύγετε τη δημιουργία 

αφρού.
• "Μετά από το άνοιγμα τους, και εφόσον διατηρούνται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 και 10°C, τα μέσα 

βαθμονόμησης παραμένουν σταθερά έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες των φιαλιδίων.
• "Οι τιμές του ποιοτικού ελέγχου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο εύρος τιμών του διαστήματος εμπιστοσύνης 

αποτελούν ένδειξη πιθανής αλλοίωσης του προϊόντος.
r

C0: Ανθρώπινος ορός αρνητικός σε αντισώματα anti-HCV, αζίδιο (< 0,1% NaN3)

C1: Ανθρώπινος ορός θετικός σε αντισώματα anti-HCV, αζίδιο (< 0,1% NaN3), ο
οποίος κατέστη ανενεργός μέσω φωτοχημικής τεχνικής

Χάρτης 
"γραμμωτοί 
κώδικες":

1
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Προειδο-
ποιήσεις και
Προφυλάξεις

• "Για διαγνωστική χρήση in vitro
• "Το υλικό ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του αρνητικού μάρτυρα υποβλήθηκε 

σε δοκιμή και βρέθηκε μη αντιδρόν στο επιφανειακό αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας Β (Ag HBs), στα 
αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C (αντι- HCV) και στα αντισώματα κατά του ιού της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (αντι-HIV-1 και αντι-HIV-2). Το υλικό ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή του θετικού μέσου βαθμονόμησης, υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε μη αντιδρόν στο επιφανειακό 
αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας Β (Ag HBs) και στα αντισώματα κατά του ιού της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (αντι-HIV-1 και αντι-HIV-2). Δεδομένου ότι καμία γνωστή μέθοδος δοκιμής δεν μπορεί να 
εγγυηθεί με απόλυτη βεβαιότητα την απουσία μολυσματικών παραγόντων, τα εν λόγω αντιδραστήρια καθώς και 
τα δείγματα των ασθενών πρέπει να θεωρούνται ως δυνητικά λοιμογόνα και κατά τη χρήση τους να λαμβάνονται 
οι δέουσες προφυλάξεις.

• "Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με τις μολυβδουχες ή χάλκινες σωληνώσεις δημιουργώντας 
μεταλλικά αζίδια τα οποία είναι άκρως εκρηκτικά. Κατά την απόρριψη των υγρών, ξεπλύνετε με μεγάλη 
ποσότητα νερού προς αποφυγή της δημιουργίας μεταλλικών αζιδίων.12

Διαδικασία Για τις διαδικασίες βαθμονόμησης, ανατρέξτε στα ανάλογα εγχειρίδια συστήματος και/ή στο σύστημα Βοήθειας.

Λεπτομέρειες
σχετικά με τη
βαθμονόμηση

Τα μέσα βαθμονόμησης HCV Ab PLUS Calibrators παρέχονται σε δύο μορφές: αρνητικό μέσο βαθμονόμησης C0
και θετικό μέσο βαθμονόμησης C1, οι οποίοι παρασκευάζονται με βάση δεξαμενές ανθρώπινων ορών θετικών και
αρνητικών σε αντισώματα anti-HCV, οι οποίοι κατέστησαν ανενεργοί μέσω φωτοχημικής τεχνικής.

Για τη δοκιμή HCV Ab PLUS απαιτείται καμπύλη βαθμονόμησης (προσδιορισμός της τιμής κατωφλίου). Η
καμπύλη βαθμονόμησης μίας μόνο παρτίδας αντιδραστηρίων, αναγνωρίσιμης μέσω του γραμμωτού της κώδικα,
είναι "ενεργή" επί της Αυτόματης Συσκευής Access για διάστημα 28 ημερών. Μετά την παρέλευση 28 ημερών ή σε
περίπτωση που στο αυτόματο φορτώνεται διαφορετική παρτίδα αντιδραστηρίων, η καμπύλη καθίσταται αυτομάτως
άκυρη, κάθε 28 ημέρες να υπάρχει πάντα μια πρόσφατη βαθμονόμηση. 

Για τη βαθμονόμηση της δοκιμής Access HCV Ab PLUS απαιτούνται περίπου 225 μL (5 σταγόνες)/ποτηράκι
δείγματος (Access / Access 2) ή 305 μL (7 σταγόνες)/ποτηράκι δείγματος (UniCelDxI) για κάθε έναν εκ των 2
μέσων βαθμονόμησης (τιμή κατωφλίου = RLU C1 x 0,23). Η προγραμματιζόμενη διαδικασία βαθμονόμησης για τη
δοκιμή Access HCV Ab PLUS θα ελέγξει τα C0 και C1 τρεις φορές.

Τα Access, UniCel και DxI είναι εμπορικά σήματα της Beckman Coulter, Inc.
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HCV Ab PLUS QC
ΑΝΑΦ. 34339

Προβλεπόμενη
χρήση

Το Access HCV Ab PLUS QC είναι ένας ορός ελέγχου ποιότητας ο οποίος επιτρέπει στα εργαστήρια να
παρακολουθούν την αναλυτική ακρίβεια της δοκιμής Access HCV Ab PLUS.

Για διαγνωστική χρήση In Vitro

Όλα τα προϊόντα που κατασκευάζονται και διατίθενται στο εμπόριο από την εταιρεία Bio-Rad υποβάλλονται σε όλες
τις διεργασίες του συστήματος διασφάλισης ποιότητας, από την παραλαβή των πρώτων υλών έως την
εμπορευματοποίηση των τελικών προϊόντων. 

Κάθε παρτίδα τελικού προϊόντος υποβάλλεται σε έλεγχο ποιότητας και διατίθεται στο εμπόριο μόνον όταν

συμμορφώνεται με τα κριτήρια αποδοχής. 

Η τεκμηρίωση σχετικά με την παραγωγή και τον έλεγχο της κάθε παρτίδας τηρείται εντός της εταιρείας.

Περίληψη και
Επεξήγηση

Το Access HCV Ab PLUS QC χρησιμοποιείται ως ορός ελέγχου της ποιότητας για την παρακολούθηση, στο
εργαστήριο, της αναλυτικής ακρίβειας της δοκιμής HCV Ab PLUS, ή άλλων ορολογικών μεθόδων που αποσκοπούν
στον προσδιορισμό αντισωμάτων anti-HCV. Η εφαρμογή ενός ελέγχου ποιότητας ενδείκνυται για την ανίχνευση και
τη διόρθωση σφαλμάτων διαδικασίας, εγγενών του χειρισμού του κιτ, της ποιότητάς του ή των χρησιμοποιούμενων
οργάνων, και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των ορθών εργαστηριακών πρακτικών.15, 17, 16, 19, 21, 22. Παρέχεται ένας
αρνητικός και ένας ελαφρώς θετικός μάρτυρας, ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθηση των επιδόσεων της
δοκιμής εντός του εύρους της πλέον σημαντικής περιοχής του αναλυτικού φάσματος της.

Πληροφορίες
σχετικά με το

προϊόν

Access HCV Ab PLUS QC
Κωδικός 34339: 2,5 mL/φιαλίδιο
• "Παρέχεται έτοιμο προς χρήση. 
• "Ανακινήστε ελαφρά πριν από τη χρήση ώστε να ομοιογενοποιήσετε το περιεχόμενο. Αποφεύγετε τη δημιουργία 

αφρού. 
• "Το υλικό για τον έλεγχο της ποιότητας, και εφόσον διατηρείται σε θερμοκρασία μεταξύ 2 έως 10°C, παραμένει 

σταθερό έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στις ετικέτες των φιαλιδίων. 
• "Μετά το άνοιγμα τους, τα φιαλίδια παραμένουν σταθερά επί 30 ημέρες, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται 

δεόντως και υφίστανται κατάλληλο χειρισμό.

QC 1: Ανθρώπινος ορός και αζίδιο (< 0,1% NaN3). Αρνητικός (μη αντιδρών) στα αντισώματα
anti-HCV.

QC 2: Ανθρώπινος ορός και αζίδιο (< 0,1% NaN3). Θετικός (αντιδρών) στα αντισώματα
anti-HCV, ο οποίος κατέστη ανενεργός μέσω φωτοχημικής διαδικασίας.

Χάρτης 
"Ελέγχου 
Ποιότητας":

1
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Προ-
ειδοποιήσεις

και
Προφυλάξεις

• "Για διαγνωστική χρήση in vitro
• "Το υλικό ανθρώπινης προέλευσης που χρησιμοποιείται στην παρασκευή του αρνητικού μάρτυρα ποιότητας 

υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε μη αντιδρών στο επιφανειακό αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας Β (Ag HBs), 
στα αντισώματα κατά της ηπατίτιδας C (αντι- HCV) και στα αντισώματα κατά του ιού της ανθρώπινης 
ανοσοανεπάρκειας (αντι-HIV-1 και αντι-HIV-2). Το υλικό ανθρώπινηςπροέλευσης που χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή του θετικού μάρτυρα ποιότητας, υποβλήθηκε σε δοκιμή και βρέθηκε μη αντιδρόν στο επιφανειακό 
αντιγόνο του ιού της ηπατίτιδας Β (Ag HBs) και στα αντισώματα κατά του ιού της ανθρώπινης ανοσο- 
ανεπάρκειας (αντι-HIV-1 και αντι-HIV-2). Δεδομένου ότι καμία γνωστή μέθοδος δοκιμής δεν μπορεί να 
εγγυηθεί με απόλυτη βεβαιότητα την απουσία μολυσματικών παραγόντων, τα εν λόγω αντιδραστήρια καθώς και 
τα δείγματα των ασθενών πρέπει να θεωρούνται ως δυνητικά λοιμογόνα και κατά τη χρήση τους να λαμβάνονται 
οι δέουσες προφυλάξεις.

• Το αζίδιο του νατρίου μπορεί να αντιδράσει με τις μολυβδούχες ή χάλκινες σωληνώσεις δημιουργώντας 
μεταλλικά αζίδια τα οποία είναι άκρως εκρηκτικά. Κατά την απόρριψη των υγρών, ξεπλύνετε με μεγάλη 
ποσότητα νερού προς αποφυγή της δημιουργίας μεταλλικών αζιδίων.12

Διαδικασία Οι μάρτυρες ποιότητας Access HCV Ab PLUS QC πρέπει να υφίστανται χειρισμό κατά παρόμοιο τρόπο με αυτόν
για τα δείγματα ασθενών και να δοκιμάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες οι οποίες περιέχονται στο κιτ που συνοδεύει
το όργανο. 
Σημείωση: Όσον αφορά τα Συστήματα Ανοσοπροσδιορισμού Access, ανατρέξτε στα ανάλογα εγχειρίδια
συστήματος και στο σύστημα Βοήθειας για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση των παραμέτρων του αιτήματος
δοκιμής σε δείγμα των μαρτύρων ποιότητας QC και την επεξεργασία των δεδομένων ελέγχου. Για να εφαρμόσετε
στο σύστημα Ανοσοπροσδιορισμού Access τον έλεγχο ποιότητας με το Access HCV Ab PLUS QC, απαιτείται
ελάχιστος όγκος 175 μL (4 σταγόνες) / ποτηράκι δείγματος (Access / Access 2) ;h ή 255 μL (6 σταγόνες) / ποτηράκι
δείγματος (UniCel DxI) για κάθε έναν εκ των δύο μαρτύρων (για προσδιορισμό που διεξάγεται άπαξ).

Όρια
διαδικασίας

Εάν στο φιαλίδιο διαπιστώνετε μικροβιακή μόλυνση ή υπερβολική κροκκίδωση, μην χρησιμοποιείτε το φιαλίδιο.

Αναμενόμενες
τιμές

Οι αναμενόμενες τιμές του μάρτυρα ποιότητας για τη δοκιμή Access HCV Ab PLUS απεικονίζονται, για κάθε παρτίδα,
στο χάρτη Ποιοτικού Ελέγχου (QC) που περιέχεται στη συσκευασία του HCV Ab PLUS QC. Οι τιμές που προκύπτουν
στα εργαστήρια τα οποία τον χρησιμοποιούν, πρέπει να εμπεριέχονται στο υποδεικνυόμενο διάστημα εμπιστοσύνης.
Ωστόσο, κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθορίζει τη δική του μέση τιμή και διαστήματα εμπιστοσύνης, αφού διεξαχθεί
επαρκής αριθμός μετρήσεων.18

Για τις άλλες δοκιμές (διαφορετικές από την Access), το ποσοστό ειδικής ενεργότητας μπορεί να ποικίλλει μεταξύ
κατασκευαστών αντιδραστηρίων, διαδικασιών, παρτίδων ή, ακόμη, εργαστηρίων και, συνεπώς, το κάθε εργαστήριο θα
πρέπει να καθορίζει το δικό του ποσοστό ειδικής ενεργότητας και τα δικά του διαστήματα εμπιστοσύνης. 18, 19, 20, 21 Το
διάστημα εμπιστοσύνης θα μπορούσε να ορισθεί βάσει όλων των τιμών μεταξύ ± 2 SD σε σχέση με τη μέση τιμή των
20 βαθμών, που αντιστοιχούν σε 20 διαφορετικές μετρήσεις οι οποίες διεξήχθησαν σε περίοδο 30 ημερών.22

Η BIO-RAD ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΕΤΙΚΕΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. Η BIORAD ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ
ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΤΡΟΠΟ.
Η BIORAD, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

Τα Access, UniCel και DxI είναι εμπορικά σήματα της Beckman Coulter, Inc.
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