
HCV Ab PLUS
 34330

Alkalmazás Az Access HCV Ab PLUS teszt az Access immunvizsgálati rendszerek (Access, Access 2, UniCel®

DxI®) segítségével működő enzimimmunoassay módszer a hepatitis C vírussal szemben termelődő 
antitestek kimutatására, humán szérumban vagy plazmában.

In vitro diagnosztikai alkalmazásra

Az összes gyártott, és forgalomba hozott reagens teljes körű minőségbiztosítási rendszer ellenőrzése alatt 
áll, a nyersanyag átvételétől egészen a termék forgalomba hozataláig.

Minden egyes lot esetében minőség-ellenőrzést alkalmazunk, és a lotot csak akkor hozzuk forgalomba, 
ha megfelel az átvételi kritériumoknak.

A vállalaton belül megőrizzük a nyilvántartást minden egyes lotnak az előállításával és ellenőrzésével 
kapcsolatban.

Összegzés és 
magyarázat

A hepatitis C vírust (HCV) egyrészt a poszttranfúziós nem-A - nem-B hepatitis (NANBH) elsődleges 
okának tekintik, ugyanakkor nem transzfúziós, parenteralis úton (kábítószer-élvezők, hemodialízis 
kezelésben részesülő betegek, transzplantációs betegek) terjedő vírus1,2,3,4,5,6,7. Hepatitis C-vel 
fertőződött betegek ötven-hatvan százalékánál alakul ki krónikus hepatitis, valamint kockázata a cirrhosis 
vagy hepatocellularis carcinoma kialakulásának8,9.

Az összes véradóra kiterjedő, kötelező szűrés gyakorlata (amely anti-HCV antitestekre terjed ki) 
jelentősen csökkentette a fertőzött vérrel történő átadás kockázatát10,11. 

Az Access HCV Ab PLUS vizsgálat célja az anti-HCV antitestek kimutatása humán szérumban vagy 
plazmában, amely hozzájárul a parenteralis fertőzés megakadályozásához. Hasznos még a HCV-fertőzés 
diagnózisa esetén is. Az eredményeket mindkét esetben a klinikai adatokkal és egyéb szerológiai 
markerekkel együtt kell értelmezni. 

Az eljárás 
alapelve

Az Access HCV Ab PLUS indirekt enzimimmunoassay elven alapuló tesztkészlet. A mintát 
(szérum, plazma vagy kontroll) olyan reakcióedényben helyezik el, amely a kapszid régió 
immunodomináns epitópjait utánzó peptiddel és rekombináns fehérjékkel (NS3 és NS4) bevont 
paramágneses részecskéket tartalmaz. Az inkubáció során a mintában jelen lévő IgG-t és IgM-et egyaránt 
befogja a szilárd fázis. Az inkubációt követően a szilárd fázist mágneses mező segítségével összegyűjtik, 
majd a nem kötődött anyagokat egy sor mosás alkalmazásával eltávolítják. A második lépésben 
konjugátot (alkalikus foszfatázzal megjelölt, anti-humán IgG kecske antitest) helyeznek el a 
reakcióedényben. Az inkubáció után pedig megint egy sor mosás segítségével távolítják el a fölösleges 
konjugátot. Lumi-Phos 530* formájában kemilumineszcens szubsztrátot adnak hozzá, az enzimreakció 
által gerjesztett fotonokat pedig luminométer segítségével mérik. A kibocsátott jel intenzitása arányos a 
jelen lévő konjugát mennyiségével, és így a vizsgálati mintában jelen lévő anti-HCV antitestek titerével. 
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A teszt kalibrálása során kiszámított cut-off-értéknek a mintában jelen lévő jelhez való viszonyításával 
lehet meghatározni az anti-HCV antitestek jelenlétét vagy hiányát.

Termékis- 
mertető

Access HCV Ab PLUS reagenscsomag
Katalógusszám: 34330: 100 meghatározáshoz, 2 csomag, 50 teszt/csomag
• Használatkész állapotban szállítjuk.
• Függőleges helyzetben tárolandó, valamint +2 °C és +10 °C között hűtsük, mielőtt a műszeren 

használnák.
• Ilyen feltételek mellett a reagenscsomag a címkén látható lejárati időpontig stabil.
• A reagenscsomag első betöltésekor a csomag tartalmát a csomag többszöri óvatos forgatásával úgy 

kell összekeverni, hogy a részecskék újból teljesen szuszpendáljanak.
• Az első alkalmazást követően hagyják az anyagot rajta a műszeren, vagy tartsák hűtött állapotban 

(és függőleges helyzetben), ezt követően 28 napig felhasználható.
• Az esetleges tönkremenetel jele az, hogy megtörik a csomagon az elasztomer réteg, vagy a 

minőség-ellenőrzési értékek kívül esnek a megadott tartományon.

Figyelmezte- 
tések és 

óvintézkedések 

• A forgódobba való első berakáskor addig kell rázogatni a csomagot, amíg a részecskék újból teljesen 
nem szuszpendálnak.

• In vitro diagnosztikai alkalmazásra szolgál.
• A nátrium-azid reakcióba léphet a vízvezetékekben lévő ólommal és rézzel, amely így nagymértékben 

robbanékony fémazidokat képez. Kiöntésekor nagy mennyiségű ízzel kell leöblíteni, hogy az 
azidképződést megakadályozzák12.

• A ProClin** potenciális bőrszenzibilizáló hatású. Ez a reagens nem fröcscsenhet vagy csöpöghet 
bőrre, illetve a ruházatra. Azt a felületet, amely a reagenssel érintkezett, alaposan le kell öblíteni 
vízzel.

Mintavétel és 
-előkészítés

1. A javasolt minta szérum vagy plazma (heparin, EDTA vagy citrát).
2.  Vérminták kezelésekor és feldolgozásakor a következő standardokat kell alkalmazni13,14.

• Minden vérmintát a vénapunkcióra vonatkozó, rutinszerű óvintézkedések betartásával kell levenni.
• Lehetővé kell tenni, hogy a minták a centrifugálás előtt - legalább 1 órán át - megfelelően 

megalvadhassanak.
• A kémcsövek végig legyenek dugóval lezárva.
• A mintákat 15 percig kell legalább 1500 g-n centrifugálni.

3.  Vérminták tárolásakor a következő standardokat kell alkalmazni:13,14

• A mintát nem szabad 8 óránál tovább szobahőmérsékleten tárolni.
• Ha a vizsgálatot nem fejezik be 8 órán belül, akkor +2 °C és +10 °C között kell hűteni.
• Ha a vizsgálatot nem fejezik be 48 órán belül, vagy ha a mintákat szállítani kell, -20 °C -on kell 

fagyasztani a mintákat13.
• A mintákat csak egyszer szabad kiolvasztani, mégpedig olyan eljárás alkalmazásával, amely során 

azokat pár percig +40 °C-os vízfürdőben melegítik.
• A kiolvasztás után a mintát 15 percig kell 3000 g-n centrifugálni, majd át kell mérni a vizsgálati 

célra szolgáló reakcióedénybe, hogy eltávolíthassák azokat a szuszpendáló fibrin részecskéket 
vagy aggregátumokat, amelyek álpozitív eredményhez vezethetnek.

R1a: A rekombináns fehérjékkel (NS3/NS4) és a peptiddel (kapszid) bevont paramágneses 
részecskék < 0,1 % nátrium-azidot tartalmazó TRIS-pufferben vannak szuszpendálva.

R1b: < 0,1 % nátrium-azidot tartalmazó mintahígító.

R1c: Konjugáthígító, felületaktív anyaggal, < 0,1 % nátrium-aziddal.

R1d: Kecske anti-humán IgG alkalikus foszfatáz-konjugát, TRIS-pufferben, felületaktív 
anyaggal, < 0,1 % nátrium-aziddal és < 0,1 % ProClin**300-zal.
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4.  Az akár 200 mg/l bilirubint, akár 90 g/l albumint tartalmazó minták, a 36 g/l trioleint (triglicerid) 
tartalmazó lipaemiás minták, valamint az akár 5 g/l hemoglobint tartalmazó hemolizált minták nem 
befolyásolják az eredményeket.

Biztosított 
anyagok

R1 Access HCV Ab PLUS reagenscsomagok

Szükséges, 
de nem 

biztosított 
anyagok 

1. Access HCV Ab PLUS kalibrátorok a kalibráláshoz: Az anti-HCV antitestre negatív, illetve pozitív 
szérum
Katalógusszám: 34335

2.  Minőség-ellenőrzési anyagok: Access HCV Ab PLUS QC
Katalógusszám: 34339 - vagy más, kereskedelmi forgalomban kapható kontrollszérumok

3.  Access szubsztrát
Katalógusszám: 81906

4.  Access, Access 2:
Mosópuffer: Access mosópuffer II, katalógusszám: A16792

5.  UniCel DxI:
Mosópuffer: UniCel DxI mosópuffer II, katalógusszám: A16793

6.  Rendszerek/automaták:
Access, Access 2, UniCel DxI.

Az eljárással 
kapcsolatos 

megjegyzések

1. Lásd a megfelelő rendszer/készülék kézikönyvét és/vagy súgórendszerét a telepítés, indítás, működési 
elv, a rendszerteljesítményre vonatkozó jellemzők, az üzemeltetési utasítások, hitelesítési eljárások, 
üzemeltetési korlátozások és óvintézkedések, veszélyhelyzetek, karbantartás és hibaelhárítás 
specifikus ismertetése végett.

2.  Huszonöt (25) μl mennyiségű mintát alkalmazzunk minden egyes meghatározáshoz (a holttérfogaton túl).
3.  A vizsgálatra szolgáló anyagot +37 °C-on inkubáljuk, ami 55 percet igényel.

Eljárás Lásd a megfelelő rendszer kézikönyvét és/vagy súgórendszerét a minták kezelésével, a vizsgálatok 
konfigurálásával, illetve igénylésével, valamint az eredmények áttekintésével kapcsolatos tájékozódás 
végett.

Kalibrálási 
részletek 

Minden vizsgálathoz aktív kalibrációs görbére van szükség. A cut-off érték meghatározására szolgáló 
kalibrációs adatok 28 napig érvényesek. Következésképpen, az Access HCV Ab PLUS teszt 
vonatkozásában a kalibrálást 28 naponta meg kell ismételni az Access HCV Ab PLUS 
kalibrátorkészletből származó C0 és C1 segítségével. Lásd a megfelelő rendszer/készülék kézikönyvét 
és/vagy súgórendszerét a kalibrációs elméletre, a kalibrátorok konfigurálására, a kalibrációs teszt 
igénylésének a bevitelére, végül pedig a kalibrációs adatok áttekintésére vonatkozó adatokkal 
kapcsolatban.

Minőség- 
ellenőrzés 

Legalább 24 óránként javasoljuk a minőség-ellenőrzés végrehajtását, de szükség van erre a rendszer 
indításakor is, még a betegminták futtatása előtt. A javasolt Access HCV Ab PLUS QC terméket kell 
használni, vagy vonjanak be más eredetű kontrollszérumokat. Kövessék a gyártónak az újraoldásra és 
tárolásra vonatkozó utasításait. Mindegyik laboratóriumnak ki kell alakítania saját átlagértékét és 
elfogadható értéktartományát, hogy a teszt analitikai teljesítményét követni tudják. A nem az elfogadható 
tartományba eső kontrollszérum- eredmények érvénytelen teszteredményeket eredményezhetnek. 
Ha ez a helyzet, meg kell vizsgálni minden olyan teszteredményt, amely - erre az analitre nézve - az 
utolsó elfogadható minőség-ellenőrzési tesztpont óta keletkezett.

Optimális eredmények elérése érdekében a teszt kalibrálását és a betegminta vizsgálatát azonos 
hőmérsékleti körülmények között kell végezni. Ha a laboratórium környezeti hőmérséklete ± 5 °C-nál 
nagyobb mértékben változik a kalibrálás hőmérsékletéhez képest, vizsgálja felül a minőség-ellenőrzési 
eredményeket, és ha szükséges, kalibráljon újra.
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Lásd a megfelelő rend-szer/készülék kézikönyvét és/vagy súgórendszerét a kontrollszérumokra 
vonatkozó ered-mények áttekintésével kapcsolatos tájékozódás végett. 

Eredmények A betegekkel kapcsolatos teszteredményeket a rendszer szoftverje az aktív kalibrálással meghatározott 
cut-off érték [cut-off = pozitív kalibrátorok (RLU) átlaga x 0,23] alkalmazásával automatikusan számítja 
ki. Az eredményeket (jel/cut-off=S/CO) attól függően jelentik „reaktívként” vagy „nem reaktívként”, 
hogy annak milyen a viszonya a „cut-off”- fal (a jel nagyobb-e, illetve egyenlő-e, illetve kisebb-e mint a 
cut-off érték). Azonban a „cut-off értéknél” ~10 %-kal kisebb eredményeket óvatosan kell értelmezni, és 
duplikátban újra meg kell vizsgálni. Ezt a javasolt szürke zónát (0,9-től, kevesebb mint 1,0-ig terjedően) 
a felhasználónak a rendszer szoftverjében kell tárolni (lásd a megfelelő rendszer/készülék kézikönyvét 
és/vagy súgórendszerét a kvalitatív vizsgálat esetén a szürke zónára vonatkozó összes utasítással 
kapcsolatban). Így automatikusan megjelenik a jelentésben a megkülönböztető jel, amely gyors 
azonosítását teszi lehetővé a szürke zónában elhelyezkedő éredménynek. A betegek teszteredményeit a 
Sample Results (mintaeredmények) képernyő segítségével lehet áttekinteni. Lásd a megfelelő 
kézikönyvét és/vagy súgórendszerét az eredmények áttekintésével kapcsolatos összes utasítás 
vonatkozásában.

Minden, 0,9-nél kisebb (S/CO) arányú mintát olyannak kell tekinteni, mint amely nem reaktív az 
Access HCV Ab PLUS teszttel. Az 1-gyel egyenlő vagy annál nagyobb (S/CO) áranyú mintákat 
kezdetben olyannak kell tekinteni, amelyek reaktívak az Access HCV Ab US teszttel, és az említett 
mintákat - végleges értelmezés előtt - duplikátban újra meg kell vizsgálni.

Minden olyan mintát, amely eredetileg reaktív volt, vagy amelynek eredményei a szürke zónába estek, 
duplikátban újra be kell vizsgálni, mégpedig az Access HCV Ab PLUS segítségével:

• Ha a duplikátok eredménye < 1,0 S/CO, a mintát a HCV Ab PLUS vizsgálat szempontjából nem 
reaktívnak (negatívnak) kell tekinteni.

• Ha az eredmények valamelyike ≥ 1,0 S/CO, az eredeti eredmény nem megismételhető, a mintát az 
Access HCV Ab PLUS teszttel „reaktívnak” kell nyilvánítani.

Tanácsos azonban minden megismételhető reaktív mintát újra megvizsgálni második vonalbeli 
EIA-vizsgálattal, illetve megerősítő módszerrel, mert így biztosítható annak pozitivitása.

Az eljárás 
korlátai 

Az Access HCV Ab PLUS vizsgálat szigorúan az anti-HCV antitestek kimutatására szolgál, humán 
szérumban vagy plazmában. Az Access HCV Ab PLUS vizsgálattal kapott pozitív eredményt a klinikai 
adatokkal együtt kell mérlegelni, és további diagnosztikai vizsgálatok bevonásával is meg kell erősíteni, 
beleértve a megerősítő, konfirmáló módszert (immunoblot), még azelőtt, hogy a vizsgálatot pozitívként 
minősítenénk a leleten.

Hepatitis C vírussal fertőzött betegeknél immunológiai reakciók sokfélesége jelenik meg 
(különösen szerokonverziók alatt), emiatt bizonyos detektálási eltérések figyelhetők meg a vizsgálatok 
között, a különböző antigén fehérjék alkalmazásától függően. A szűrővizsgálattal kapott negatív 
eredmény nem zárja ki a hepatitis C vírusnak való kitettség, illetve az általa való megfertőződés 
lehetőségét.

A HCV Ab PLUS vizsgálat eredményeinek értelmezése

Eredmény
Arány: jel/cut-off

Értelmezés Kiegészítı vizsgálat

S/CO < 0,9 Nem reaktív

S/CO ≥ 1
Reaktív Duplikátban kell újra 

bevizsgálni

S/CO: 0,9 - 1,0
Szürke zóna Duplikátban kell újra 

bevizsgálni

Újbóli bevizsgálás: S/CO < 1 Nem reaktív

Újbóli bevizsgálás: ha a 2 eredmény valamelyike ≥ 1 Reaktív Megerısítı módszer
B29957C Access HCV Ab PLUS  

4/11



Minden ELISA-technika hajlamos fals pozitív reakciót produkálni. Ajánlatos ellenőrizni a reakció 
specificitását minden olyan minta esetében, amelyet megismételhetően pozitívnak találtak, miközben 
alkalmas módszer segítségével erősítik meg az anti-HCV antitestek jelenlétét.

Specifikus 
teljesít- 

ményjellemzők

Érzékenység
Az Access HCV Ab PLUS érzékenységének kiértékelésére 511 jól dokumentált pozitív minta 
tesztelésével került sor beleértve a következőket:

101 PCR pozitív szérum HCV-krónikus betegek nyomon követéséből, 145 pozitív minta HCV-vel 
fertőzött betegektől, BBI-ből származó 77 HCV RNS PCR pozitív plazma, 122 genotipizált HCV pozitív 
minta.

Az SFTS 97 panel 36 darab pozitív minta összetételű, ebből, 26 genotipizált pozitív minta és HCV RNS 
PCR pozitív minta; valamint - legalább 2 HCV Ab reaktivitású - 10 pozitív (PCR negatív) minta.

Beletartozott még 30 pozitív minta, amelyeket prospektív specificitásvizsgálatok során találtunk.

Az összes említett minta reprezentánsa a különböző szerotípusprofiloknak (izolált reaktivitás, 2 vagy 
3 reaktivitás), valamint a leginkább elterjedt, 1-től 4-ig számozott HCVgenotípusoknak plusz néhány 
ritkább 4c/d és 5 genotípusnak.

Az összes említett mintát pozitívnak találtuk Access HCV Ab PLUS alkalmazásakor.

Semmilyen nyilvánvaló eltérésre nem találtunk bizonyítékot a bevizsgált, különböző genotipizált HCV 
kimutatása során.

Az Access HCV Ab PLUS érzékenységét 74 szerokonverziós panel tesztelésével értékeltük ki.

A 29 bevizsgált, kereskedelmi forgalomban kapható panel körében emelkedett az Access HCV Ab 
PLUS-szal kimutatható anti-HCV Ab-k száma, amint a RIBA 3.0 kiegészítő vizsgálatra sor került, illetve 
rendkívül röviddel azután (itt pár napra gondolunk).

A szakértők által tesztelt 45 panel körében az Access HCV Ab PLUS teszt ugyanakkor pozitív volt 
(azaz pozitívnak bizonyult ugyanazzal a vérrel), mint az összehasonlításra használt érzékenyebb tesztek. 
Csak 2 szerokonverziót mutattunk ki pár nappal később, és - fordítva - 2 szerokonverzió bizonyult 
korábban pozitívnak az Access HCV Ab PLUS alkalmazásakor.

25 további friss (vérvétel után 1 napon belüli) HCV-pozitív mintát vizsgáltak, és valamennyit pozitívnak 
találták.

Specificitás
A teszt specificitását a következőképpen értékeltük ki:
• 99,83 %-ként (95 % CI: 99,7-99,9), 5995, nem kiválasztott véradótól származó minta által képzett 

populációnál.
• 472, kórházba utalt beteg által képzett populációnál 469-et találtunk negatívnak, 3-at pedig 

- akiket a Chiron Riba HCV 3.0 segítségével nem lehetett meghatározni - alacsony pozitívnak az 
Access HCV Ab PLUS alkalmazásával.

A hepatitis C vírushoz (hepatitis A vagy B, herpes, EBV, reumafaktor…) nem kapcsolódó különböző 
patológiás elváltozásokat mutató betegektől származó 108 minta vizsgálata során nem mutatott jelentős 
nem-specifikus keresztreaktivitást.
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Precízió 
Az Access HCV Ab PLUS pontosságát negatív és pozitív minták vizsgálatával határoztuk meg. 
A vizsgálaton belüli reprodukálhatóságot az ugyanazon a vizsgálati sorozaton belül 4 mintának 30-szor 
történő tesztelésével értékeltük ki, a vizsgálatok közötti reprodukálhatóságot pedig úgy értékeltük, 
hogy 4 mintát triplikátban teszteltünk naponta kétszer, 5 napon át. Az eredmények az alábbi táblázatokon 
szerepelnek:

A vizsgálaton belüli reprodukálhatóság

A C.V. kevesebb mint 5 %.

A vizsgálatok közötti reprodukálhatóság

A C.V. kevesebb mint 10 %.

Az Access, az UniCel és a Dxl a Beckman Coulter, Inc. védjegyei.
* A Lumi-Phos a Lumigen, Inc., a Beckman Coulter, Inc. leányvállalatának védjegye.
** A ProClin a Rohm and Haas Company-nak vagy leányvállalatainak, illetve társult vállalatainak a védjegye.

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Átlag (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243

SD 10202 43987 320857 309281

CV% 4,05 3,19 2,93 2,45

n = 30 NEG 1 NEG 2 POS 1 POS 2

Átlagarány
(minta/cut-off)

0,07 1,34 3,18 4,42

SD 0,01 0,09 0,21 0,39

CV% 9,9 6,89 6,64 8,78
B29957C Access HCV Ab PLUS  
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HCV Ab PLUS CALIBRATORS
 34335

Felhasználás Az Access HCV Ab PLUS kalibrátorokat az anti-HCV antitesteknek a humán szérumban és plazmában 
való kimutatására szolgáló Access HCV Ab PLUS vizsgálattal együttes alkalmazásra szánjuk, amely 
során Access immunvizsgálati rendszereket/készüléket használunk (Access, Access 2, UniCel® DxI®).

In vitro diagnosztikai alkalmazásra

Az összes gyártott, és forgalomba hozott reagens teljes körű minőségbiztosítási rendszer ellenőrzése alatt 
áll, a nyersanyag átvételétől egészen a termék forgalomba hozataláig.

Minden egyes lot esetében minőség-ellenőrzést alkalmazunk, és a lotot csak akkor hozzuk forgalomba, 
ha megfelel az átvételi kritériumoknak.

A vállalaton belül megőrizzük a nyilvántartást minden egyes lotnak az előállításával és ellenőrzésével 
kapcsolatban.

Összegzés és 
magyarázat

Az Access HCV Ab PLUS kalibrátorokat kalibrálás végrehajtására (a cut-off érték meghatározására) 
használjuk az Access HCV Ab PLUS vizsgálat esetében. Azáltal, hogy az egy minta révén gerjesztett 
fény intenzitását összehasonlítjuk a cut-off értékkel, lehetővé válik meghatározni az anti-HCV 
antitesteknek a mintában való jelenlétét vagy hiányát.

Termékismertető Access HCV Ab PLUS kalibrátorok
Katalógusszám: 34335: C0-C1, 1 ml/ampulla
• Használatra kész állapotban szállítjuk.
• +2 °C és +10 °C között tárolandók.
• Tartalmát - használat előtt - óvatos forgatással kell összekeverni. Kerülni kell a habképződést.
• A felnyitott ampulla tartalma - ha azt +2 °C és +10 °C között tárolják - az ampulla címkéjén 

feltüntetett lejárati időpontig stabil marad.
• A megadott tartományon kívül eső minőség-ellenőrzési értékek az esetleges tönkremenetelt jelzik.

r

C0: Anti-HCV antitestre negatív (nem reaktív) humán szérum, < 0,1 % 
nátrium-aziddal.

C1: Anti-HCV antitestre pozitív (reaktív) humán szérum, inaktivált, < 0,1 % 
nátrium-aziddal

Kalibrációs kártya: 1
Access HCV Ab PLUS B29957C
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Figyelmezte- 
tések és 

óvintézkedések 

• In vitro diagnosztikai felhasználásra.
• A reagens elkészítése során alkalmazott, humán eredetű anyagot teszteltük és úgy találtuk, hogy nem 

reagál hepatitis B felületi antigénre (HBs Ag), a humán immunhiányos vírussal (HIV-1 és HIV-2) 
szemben termelődő antitestekre, valamint a hepatitis C vírussal (HCV) szemben termelődő 
antitestekre, kivéve a pozitív C1 kalibrátort, amely pozitív anti-HCV antitestre. Mivel egyetlen ismert 
vizsgálati módszer sem adhat teljes körű garanciát arra nézve, hogy a fertőző ágensek hiányoznak, 
a reagenseket és a betegmintákat úgy kell kezelni, mintha fertőző betegség átadására képesek 
volnának.

• A nátrium-azid reakcióba léphet a vízvezetékekben található ólommal és rézzel, amely így 
nagymértékben robbanékony fémazidokat képezhet. Kiöntésekor nagy mennyiségű ízzel kell 
leöblíteni, hogy az azidképződést megakadályozzák12.

Eljárás A kalibrálási eljárások vonatkozásában követni kell a megfelelő kézikönyvében és/vagy 
súgórendszerében található utasításokat.

Kalibrációs 
részletek

Az Access HCV Ab PLUS kalibrátorokat kétféle formában szállítjuk: C0 negatív kalibrátor 
(amely humán eredetű, negatív szérum pool-ból gyűjtött szérumból készült), valamint C1 pozitív 
kalibrátor (amely viszont az anti-HCV antitest szempontjából pozitív humán eredetű szérumból készült), 
természetesen inaktivált állapotban. 

Az Access HCV Ab PLUS vizsgálat 28 naponta új kalibrációs görbét igényel (vagyis a cut-off érték 
meghatározását) annak érdekében, hogy a vonalkódjáról jól felismerhető reagensek csupán egyetlen lotja 
számára legyen biztosítható az aktív „hitelesítés”. A 28. nap végén, vagy ha másik reagenslotot 
alkalmaznak a rendszerben, a görbe automatikusan érvénytelenítődik.

Az Access HCV Ab PLUS vizsgálat hitelesítése legalább 225 μl (5 csepp)/reakcióedény 
(Access/Access 2), illetve 305 μl (7 csepp)/reakcióedény (Unicel**DxI***) mennyiséget igényel 
mindegyik kalibrátorból (cut-off érték = RLUs C0 X 0,23); az Access HCV Ab PLUS-ra programozott 
kalibrációhoz triplikátban kell feltenni a C0-t és a C1-et.

Az Access, az UniCel és a Dxl a Beckman Coulter, Inc. védjegyei.
B29957C Access HCV Ab PLUS
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HCV Ab PLUS QC
 34339

Felhasználás Az Access HCV Ab PLUS QC-t az Access HCV Ab PLUS vizsgálat rendszerteljesítményének a 
monitorozására használjuk.

In vitro diagnosztikai alkalmazásra

Az összes gyártott, és forgalomba hozott reagens teljes körű minőségbiztosítási rendszer ellenőrzése alatt 
áll, a nyersanyag átvételétől egészen a termék forgalomba hozataláig.

Minden egyes lot esetében minőség-ellenőrzést alkalmazunk, és a lotot csak akkor hozzuk forgalomba, 
ha megfelel az átvételi kritériumoknak.

A vállalaton belül megőrizzük a nyilvántartást minden egyes lotnak az előállításával és ellenőrzésével 
kapcsolatban.

Összegzés és 
magyarázat

Az Access HCV Ab PLUS QC kontrollt az anti-HCV antitestek kimutatására szolgáló Access HCV Ab 
PLUS vizsgálat rendszerteljesítményének a monitorozására szánjuk. A minőségellenőrzés során használt 
anyagok alkalmazásával kapcsolatban jelezzük, hogy azok a tesztkiteknek, a személyzetnek és a 
műszerezésnek betudható kritikus vizsgálati hibák kimutatására és potenciális kiküszöbölésére szolgál és 
ezek szerves részét képezik a jó laboratóriumi gyakorlatnak15,16,19,21,22. Egy negatív és egy alacsony 
pozitív kontrollszintet biztosítunk, amelyek segítségével lehetővé válik a teljesítmény ellenőrzése az 
ilyen vizsgálatok dinamikus tartományának a leginkább vonatkozó területén.

Termékismertető Access HCV Ab PLUS QC

Katalógusszám: 34339: 2,5 ml/ampulla

• Használatra kész állapotban szállítjuk.
• Tartalmát - használat előtt - óvatos forgatással kell összekeverni. Kerülni kell a habképződést.
• A QC - ha +2 °C és +10 °C között tárolják - az ampulla címkéjén feltüntetett lejárati időpontig stabil.
• A felnyitott ampullák tartalma, ha megfelelően kezelik és tárolják, 30 napig stabil marad.



QC 1: Humán szérum, < 0,1 % nátrium-aziddal. Negatív (nem reaktív) anti-HCV 
antitestekre.

QC 2: Humán szérum, < 0,1 % nátrium-aziddal. Pozitív (reaktív) anti-HCV 
antitestekre, inaktivált.

QC-értéket tartalmazó kártya: 1
Access HCV Ab PLUS B29957C
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Figyelmez- 
tetések és 

óvintézkedések

• In vitro diagnosztikai felhasználásra.
• A reagens elkészítése során alkalmazott humán eredetű teszteltük és úgy találtuk, hogy nem reagál 

hepatitis B felületi antigénre (HBs Ag), a humán immunhiányos vírussal (HIV-1 és HIV-2) szemben 
termelődő antitestekre, valamint a hepatitis C vírussal (HCV) szemben termelődő antitestekre, kivéve 
a QC 2 kontrollokat, amelyek pozitívak anti-HCV-re. Mivel egyetlen ismert vizsgálati módszer sem 
kínálhat teljes körű garanciát arra nézve, hogy a fertőző ágensek hiányoznak, a reagenseket és a 
betegmintákat úgy kell kezelni, mintha fertőző betegség átadására képesek volnának. A nátrium-azid 
reakcióba léphet a vízvezetékekben található ólommal és rézzel, amely így nagymértékben 
robbanékony fémazidokat képezhet. Kiöntésekor nagy mennyiségű ízzel kell leöblíteni, hogy az 
azidképzőést megakadályozzák12.

Eljárás Az Access HCV Ab PLUS QC kontrollokat ugyanúgy kell kezelni, mint a betegmintákat, és az éppen 
használt műszert kísérő kithez mellékelt utasításokkal összhangban kell lefuttatni.

Megjegyzés: Az Access immunvizsgálati rendszerek vonatkozásában lásd a megfelelő rendszer 
kézikönyveit és/vagy súgórendszerét, a QC-kontrollokkal kapcsolatos mintavizsgálatkérés 
konfigurálásával kapcsolatos információt, illetve a kontrolladatok áttekintését illetően. Annak érdekében, 
hogy az Access immunvizsgálati rendszerekben fel lehessen dolgozni az Access HCV Ab PLUS QC 
kontrollt, legalább 175 μl (4 csepp)/reakcióedény (Access/Access 2 esetében), illetve 255 μl
(6 csepp)/reakcióedény (Unicel**DxI*** esetében) mennyiségre van szükség a 2 kontroll mindegyikénél 
(egyetlen meghatározásról beszélünk).

Az eljárás 
korlátai

Ha bizonyíték van mikrobás szennyeződésre vagy túlzottan zavaros a kontroll, dobja ki az ampullát.

Várható 
értékek

Az Access HCV Ab PLUS vizsgálatra vonatkozó kontrolladatokat minden egyes lot esetében a 
csomagban található „QC-adatkártya” segítségével közöljük. A felhasználó laboratóriumok egyéni, 
átlagos reaktivitásszintjeinek a megfelelő elfogadható tartományba kell esniük, azonban mindegyik 
laboratóriumnak ki kell jelölnie saját átlagos reaktivitását, illetve elfogadható tartományait azt követően, 
hogy elegendő adatot sikerült összegyőjteniük18. 

Mivel a reaktivitás adott szintjei változhatnak a különbözű gyártók vizsgálatai, a különböző eljárások, a 
különböző lotszámok és különböző laboratóriumok körében, mindegyik laboratóriumnak meg kell 
határoznia a reaktivitás speciális szintjét, és ki kell alakítania saját tartományát az elfogadható értékekre 
nézve18,19,20,21. Az elfogadható tartomány magában foglalhat minden olyan értéket, amely belül van a 
30 napos időtartam alatt történt 20 meghatározásból származó 20 adatpont átlagán ± 2SD22. 

A BIO-RAD GARANTÁLJA, HOGY EZEK A TERMÉKEK A CÍMKÉZÉSEN ÉS A MELLÉKELT 
SZAKIRODALOMBAN ISMERTETETT TELJESÍTMÉNYT NYÚJTJÁK. A BIO-RAD ELHÁRÍT 
MINDEN, AZ ELADHATÓSÁGGAL, ILLETVE A BÁRMELY MÁS CÉLRA VALÓ 
ALKALMASSÁGGAL KAPCSOLATOS VÉLELMEZETT SZAVATOSSÁGOT. A BIO-RAD 
SEMMI ESETRE SEM FELELÖS SEMMILYEN, AZ EMLÍTETT EGYÉRTELMŰ GARANCIÁBÓL 
FAKADÓ KÁRPÓTLÁSÉRT.

Az Access, az UniCel és a Dxl a Beckman Coulter, Inc. védjegyei.
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3 Kuo G., Choo QL., Alter HJ., et al. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of human non-A non-B 
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