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1 Kullanım Amacı 

Access HCV Ab PLUS testi, insan serumundaki veya plazmasındaki hepatit C virüsü antikorlarının 
Access İmmüno Testi Sistemleri kullanılarak kalitatif tespiti için bir paramanyetik partiküllü kemilüminesan 
immüno testtir. Access HCV Ab PLUS, HCV enfeksiyonunun teşhisine yardımcı olarak ve kan ve plazma 
donörleri için bir tarama testi olarak kullanılmaya yöneliktir. Test, örnek havuzlarının test edilmesine veya 
taranmasına yönelik değildir. 
 

2 Testin Özeti ve Açıklaması 

Hepatit C virüsü̈ (HCV), post-transfüzyonel yollarla birlikte transfüzyonel olmayan parenteral yollarla 
(toksikomanlar, hemodiyaliz hastaları, transplant hastaları)

(1,2,3,4,5,6,7)
 bulaşan non-A ve non-B 

Hepatitlerinin (NANBH) başlıca sebebi olarak düşünülür. Hepatit C bulaşan hastaların %50 ila %60'ı 
kronik hepatit olma eğilimi gösterir ve siroz veya hepatohücresel karsinom gelişimi riski taşırlar

(8,9)
. 

Her kan donörüne zorunlu olarak tarama uygulaması (anti-HCV antikorları için) enfeksiyonlu kan transferi 
riskini büyük ölçüde azaltmıştır

(10,11)
. 

Access HCV Ab PLUS tahlili, insan serum veya plazmasındaki anti-HCV antikorlarını tespit etmeyi ve 
böylelikle parenteral kontaminasyonu önlemeye katkı sağlamayı amaçlar. Ayrıca HCV enfeksiyonunun 
teşhisi için de kullanılabilir. Her iki durumda da sonuçların, klinik veriler ve diğer serolojik belirteçlerle 
beraber yorumlanması gerekmektedir. 
 

3 Prosedürün Prensipleri 

Access HCV Ab PLUS tahlili dolaylı bir immünoenzimatik tahlildir. Örnek (serum, plazma veya kontrol), 
rekombinant proteinler (NS3 ve NS4) ve kapsit bölgesinin immünodominant epitoplarını taklit eden bir 
peptit ile kaplanmış paramanyetik parçacıklar içeren bir reaksiyon kabına eklenir.  
Inkübasyon suresince örnekte bulunan hem IgG hem de IgM, katı faz tarafından yakalanırlar. 
Inkübasyondan sonra, katı faz manyetik bir alanla toplanır ve bağlanmamış materyaller bir dizi yıkama ile 
ortamdan uzaklaştırılır. İkinci adımda, konjugat (alkalin fosfataz isimli anti-insan IgG keçi antikoru) 
reaksiyon kabına eklenir. Inkübasyonu takiben, başka yıkama serileri ile fazla konjugat ortamdan 
uzaklaştırılır. Bir kemiluminesan substrat olan Lumi-Phos 530 eklenir ve enzimatik reaksiyonla oluşan 
fotonlar bir lüminometre aracılığıyla ölçülür. Yayılan sinyalin yoğunluğu, enzim konjugat varlığının 
miktarıyla ve bu suretle de test edilen örnekte bulunan anti-HCV antikorlarının titresi ile orantılıdır. Tahlil 
kalibrasyonu ile oluşturulmuş cut-off değerinin örnekteki sinyalle karşılaştırılması sonucu örnekte anti-
HCV antikorunun var olup olmadığı tespit edilir. 
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4 Ürün Bilgisi 

4.1 Açıklama 

 Access HCV Ab PLUS Reagent Packs 
 

Etiket üzerindeki 
tanıtıcı 

Açıklama 
Sunum / 

hazırlama 
34330 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Paramanyetik partiküller: 
TRIS tamponunda asılı duran rekombinant proteinler (NS3/NS4) ve peptit 
(kapsid) ile kaplı, sodyum azid (< %0,1) ile 

2 x 50 test 
Kullanıma 

hazır 

R1b 
Sample diluent 

Örnek seyreltici: 
sodyum azid (< %0,1) ile 

R1c 
Conjugate diluent 

Konjuge seyreltici: 
yüzey aktif madde, sodyum azid (< %0,1) ile 

R1d 
Conjugate 

Konjuge: 
TRIS tamponunda keçi anti-human IgG alkalin fosfat konjuge, yüzey aktif 
madde, sodyum azid (< %0,1) ve Proclin 300 (<%0,1) ile 

4.2 Saklama ve Kullanma İçin Gerekenler 

 Dik konumda muhafaza edin ve 2 ila 10°C arasında soğutun. 

 Cihaz üzerinde kullanmadan önce en az iki saat boyunca 2 ila 10°C arasında soğutun. 

 2 ila 10°C arasında (reaktif paketi açılmadan) saklandığında etikette belirtilen son kullanma tarihine 
kadar stabildir. 

 Yeni, delinmemiş paketleri hafifçe ters çevirerek partiküller solüsyona ulaşana kadar ve contaya veya 
kanalın kenarlarına yapışmayana kadar karıştırın. Delinmiş paketleri ters çevirmeyin. 

 İlk kullanımdan sonra cihaz üzerindeki ömrü 2 ila 10°C arasında 28 gündür. 

 Olası bozulma belirtileri, paketin üzerindeki elastomerik katmanın kırılması veya kontrol değerlerinin 
aralık dışı olmasıdır. 

 Reaktif paketi hasarlı ise (yani kırık elastomer), paketi atın. 
 

5 Uyarılar ve Önlemler 

 In vitro diyagnostik kullanım içindir. Yalnız sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak içindir. 

5.1 Sağlık ve Güvenlik Önlemleri 

 Bu test kiti sadece laboratuvar prosedürleri konusunda eğitimli ve olası tehlikeleri bilen kalifiye 
personel tarafından kullanılmalıdır. Uygun kıyafetler, eldivenler ve göz/yüz koruma kullanın ve İyi 
Laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun şekilde çalışma yapın. 

 Bu test kiti insan kanı bileşenleri içerir. Bilinen hiçbir test yöntemi enfeksiyona yol açan maddelerin 
yokluğunu tam garanti edemez. Dolayısıyla tüm insan türevleri, reaktifler ve insan örnekleri, 
enfeksiyon hastalık bulaştırma kapasitesine sahip olduğu düşünülerek kullanılmalı, OSHA tarafından 
tanımlanan kan patojenleri için Uluslararası Önlemler, Mikrobiyoloji ve Biyomedikal 
Laboratuvarlardaki yürürlükteki CSC/NHI Biyo-güvenlik yönergeleri ve/veya yerel, bölgesel veya 
ulusal yönetmeliklerdeki tavsiyelere uyulmalıdır. 

 Biyolojik döküntüler: insan kaynaklı malzemeler döküldüğünde, potansiyel bulaşıcı oldukları kabul 
edilmelidir. 
Asit içermeyen döküntüler derhal kontaminasyondan arındırılmalıdır: Döküntü gerçekleşen bölge, 
malzemeler ve kontaminasyona maruz kalan yüzeyler ve ekipmanlar, dökülen numunelerin 
içerebileceği potansiyel biyolojik tehlikeler üzerinde etkili olan uygun bir kimyevi dezefektan (1:10 
seyreltilmiş çamaşır suyu, %70-80 etanol veya izopropanol ve iodofor örn. %0,5 Wescodyne™ Plus, 
vs.) ile kontaminasyondan arındırılmalı, ardından silinerek kurulanmalıdır.  
Asit içeren döküntüler uygun bir şekilde emilmeli (silinmeli) veya nötralize edilmeli, alan suyla 
yıkanmalı ve silinerek kurutulmalıdır; döküntüyü temizlemek için kullanılan malzemelerin biyolojik 
atık işlemine tabi tutulması gerekebilir.  
Sonrasında, bu alan kimyasal dezenfektanlardan biri ile kontaminasyondan arındırılmalıdır. 

 Tüm örnekleri ve test için kullanılan malzemeleri enfeksiyon unsuru içeriyormuşçasına bertaraf edin.  
Laboratuvar kimyasalları ve biyolojik olarak tehlikeli atıklar yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere 
uygun şekilde atılmalıdır. 
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 Bu test kitinde bulunan kimyasal komponentlerle ilgili tehlikeler ve bunlardan korunma yöntemleri 
konusunda öneriler için lütfen etiketler üzerinde bulunan ve ayrıca bölüm 5.2 altında yer alan resimli 
grafiklere başvurun. Güvenlik Veri Sayfası (SDS) www.bio-rad.com adresinde bulunabilir. 

5.2 Prosedüre İlişkin Önlemler 

Uyarı: 
 

 
 

H317: Ciltte alerjik reaksiyona neden olabilir. 
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/koruyucu gözlük/yüz koruyucu siper takın. 
P333+P313: Cilt tahriş olur veya kızarırsa: Tıbbi destek/yardım alın. 
P302+P352: Cilt ile temas ederse: Bol sabun ve suyla yıkayın. 
P501: İçindekileri/kabı boşaltırken yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uyun. 

 Bu ürün insan veya hayvan bileşenleri içerir. Dikkatli taşıyın. 
 

6 Örnekler 

1. Serum veya plazma tavsiye edilen örneklerdir (heparin, EDTA veya sitrat). 
2. Kan örnekleri ile çalışmak, işlemek ve depolamak için aşağıdaki tavsiyelere uyun

(12)
: 

 Tüm kan örneklerini damardan kan alma rutin önlemlerine uyarak alın. Örneklerin santrifüj 
öncesinde tamamen pıhtılaşmasını bekleyin. 

 Analizden önce bütün artık fibrin ve hücresel maddelerin giderildiğinden emin olun. 

 Santrifüj için kan alım tüpü üreticisinin önerilerini dikkate alın. 

 Tüpleri her zaman kapalı şekilde saklayınız. 

 Örnekleri oda sıcaklığında (15 ila 23°C) 8 saatten fazla saklamayın. 

 Tahlil 8 saat içinde tamamlanmayacaksa örneği +2-10°C’de buzdolabında muhafaza edin. 

 Tahlil 48 saat içinde tamamlanmayacaksa veya örnekler nakil edilecekse -20°C veya altında 
dondurun

(12)
. 

 Örnekleri yalnız bir kere çözün, 40ºC'lik su banyosunda birkaç dakikalık hızlı çözülme. 

 Eritme işleminden sonra numune iyice karıştırılmalı, 10 dakika boyunca 3.000 g kuvvetinde 
santrifüjlenmeli ve askıda kalan fibrin partiküllerini veya yalancı pozitif sonuçlara neden olabilecek 
agregaları gidermek için bir kaba aktarılmalıdır. 

3. Her laboratuvar kendi kan alım tüplerinin ve serum ayırma ürünlerinin kabul edilebilirliğini 
belirlemelidir. Bu ürünlerde imalatçılar ve kimi zaman partiler arasında değişiklikler görülebilir. 

 

7 Prosedür 

7.1 Gerekli Olan Malzemeler 

7.1.1 Sağlanan Materyaller 

R1 Access HCV Ab PLUS Reaktif Paketi 
 

7.1.2 Gerekli Ancak Sağlanmayan Materyaller 

1. Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
Bir HCV-Ab negatif serum ve bir anti-HCV Ab pozitif serum olarak sunulur. 
Kat. No. 34335 

2. Kalite kontrol materyalleri:   
• Access HCV Ab PLUS QC 

Kat. No. 34339 

• Piyasada bulunan diğer kontrol serumları 

3. Access Substrate 
Kat. No. 81906 

4. Access 2: 
Yıkama Tamponu: Access Wash Buffer II, Kat. No. A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Yıkama Tamponu: UniCel DxI Wash Buffer II, Kat. No. 16793 
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6. Sistemler: 
Access, Access 2, UniCel DxI (UniCel DxI 600, UniCel DxI 800, UniCel DxC 880i, UniCel DxC 860i, 
UniCel DxC 680i, UniCel DxC 660i). 

7.2 Test Prosedürü 

1. Kurulum, çalıştırma, çalışma ilkeleri, sistem performans özellikleri, çalıştırma talimatları, 
kalibrasyon işlemleri, çalıştırma sınırlamaları ve önlemler, tehlikeler, bakım ve sorun giderme ile 
bilgiler için konu hakkındaki ilgili sistem kılavuzuna ve / veya Yardım menüsüne bakınız. 

2. Paketi cihaza koymadan önce birkaç kez ters çevirerek yeni (delinmemiş) reaktif paketlerinin 
içeriğini karıştırın. Açık (delinmiş) paketleri ters çevirmeyin. 

3. Her ölçüm için 25 μL numune kullanılmıştır.(ölü̈ hacme ek olarak). 
4. İlk sonucun alınma süresi yaklaşık 55 dakikadır. 
5. Numune sonuçları için sistemin varsayılan ölçüm birimi Sinyal/Kesme (S/CO) oranıdır. 

7.3 Kalibrasyon 

Tüm testler için aktif bir kalibrasyon eğrisi gereklidir. Cut-Off değerini belirleyen kalibrasyon verileri 28 gün 
geçerlidir. Bundan dolayı, Access HCV Ab PLUS testi için Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS kitinde 
bulunan C0 ve C1 kullanılarak her 28 günde bir kalibrasyon yapmak gereklidir. Kalibrasyon teorisi, 
kalibrasyon konfigürasyonu, kalibratör testi istem girişi ve kalibrasyon verilerinin kontrol edilmesi 
hakkındaki bilgiler için konu ile ilgili sistem kılavuzuna ve/veya Yardım menüsüne bakınız. 

7.4 Kalite Kontrol 

Kalite kontrol malzemeleri hasta numunelerinin özelliklerini simüle eder ve immünokimyasal testlerin 
sistem performansının izlenmesi için gereklidir. Kalite kontrolünün en az 24 saatte bir

(13)
 ve hasta 

numunelerini çalıştırmadan önce sistem başlangıcında yapılması önerilir. Access HCV Ab PLUS QC veya 
en az iki analit seviyesini kapsayan ticari olarak sunulan başka bir kalite kontrol malzemesini dahil edin. 
Bu kontrollerin daha sık kullanımı veya ek kontrollerin kullanılması, iyi laboratuvar uygulamalarına veya 
laboratuvar akreditasyon gereksinimlerine ve ilgili kanunlara bağlı olarak kullanıcının takdirine kalmıştır. 
Yeniden sulandırma ve depolama için imalatçının talimatlarına uyun. Her laboratuvar uygun performans 
sağlamak üzere ortalama değerler ve kabul edilebilir aralıklar oluşturmalıdır. Kabul edilebilir aralıklar 
içinde olmayan kalite kontrol sonuçları geçersiz test sonuçlarına işaret edebilir. Bu analit için en son kabul 
edilebilir kalite kontrol test noktasından beri oluşturulan bütün test sonuçlarını inceleyin.  
Access HCV Ab PLUS testi 18-32°C aralığında oda sıcaklığında değerlendirilmiştir. Optimal sonuçlar için, 
test kalibrasyonu ve hasta numune testi benzer sıcaklık şartları altında gerçekleştirilmelidir. Laboratuvarın 
ortam sıcaklığı kalibrasyon sıcaklığından ± 5°C değerinden fazla değişiklik gösterdiği takdirde, kalite 
kontrol sonuçlarını inceleyin ve gerekirse yeniden kalibrasyon yapın.  
Kontrol serumlarının sonuçlarının incelenmesi için bilgi edinmek üzere ilgili sistem kılavuzlarına ve/veya 
Yardım sistemine başvurun.  
Üretilmiş olan ve piyasada bulunan tüm reaktifler, hammaddenin gelişinden nihai ürünün piyasaya 
sunuluşuna kadar kapsamlı bir kalite sistemine tabidir.  
Her lot kalite kontrol değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve sadece kabul kriterlerine uygunluğu tespit 
edildikten sonra piyasaya verilmiştir. 

7.5 Sonuçların Hesaplanması / Yorumlanması 

Hasta test sonuçları otomatik olarak sistem yazılımı tarafından aktif kalibrasyonla belirlenmiş cut-off 
değeri kullanılarak otomatik olarak hesaplanır. Sonuçlar (Sinyal/Cut-Off= S/CO), "cut-off" (sırasıyla, cut-
off değerinden büyük sinyal veya cut-off değerinden küçük veya eşit sinyal) ile olan ilişkilerine göre 
"reaktif" veya "reaktif olmayan" olarak rapor edilir. Ne olursa olsun, cut-off değerinin ~%10 altındaki 
sonuçlar dikkatle incelenmeli ve mutlaka test ikinci defa tekrarlanmalıdır. Tavsiye edilmiş şüpheli bölge 
(0,9 - 1,0 arası) kullanıcı tarafından sistem yazılımında (konu ile ilgili sistem kılavuzundaki ve/veya 
Yardım menüsündeki kalitatif bir analiz için bütün şüpheli bölge talimatlarına bakınız) saklanmalıdır. 
Otomatik rapor edilen belirgin işaret, şüpheli bölgedeki sonuçların hemen gösterilmesini sağlar. Test 
Sonuçları ekranı kullanılarak hasta sonuçları gözden geçirilebilir. Konu ile ilgili sistem kılavuzundaki 
ve/veya Yardım menüsündeki sonuçları kontrol talimatlarına bakınız. 
 
İlk sonuç analizi: 

 Access HCV Ab PLUS analizi ile herhangi bir örneğin oranı (S/CO) 0,9'dan küçük ise reaktif olmayan 
olarak kabul edilir. 

 ≥ 0.9 ve < 1.0 (S/CO) aralığında orana sahip örnekler şüpheli bölgededir ve son yorumdan önce çift 
tekrarlı olarak yeniden test edilmelidir. 
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 Oranı (S/CO) 1'e eşit veya büyük olan örnekler ilk defada Access HCV Ab PLUS analizi ile reaktif 
olarak kabul edilir ve nihai yorumlamadan önce örnekler ikinci defa tekrarlanmalıdır. 
 

İkinci sonuç analizi: 
İlk olarak reaktif veya şüpheli bölgede sonuçlanan bütün örnekler Access HCV Ab PLUS analizi 
kullanılarak ikinci defa tekrarlanmalıdır: 

 Çift tekrarın sonuçları < 1,0 S/CO ise, örnek Access HCV Ab PLUS testi için reaktif olmayan (negatif) 
olarak kabul edilmelidir. 

 2 sonuçtan biri ≥ 1,0 S/CO ise, ilk sonuç tekrar edilebilir ve örnek Access HCV Ab PLUS testi için 
"reaktif" olarak açıklanır. 

Bununla beraber, yerel düzenlemeler uyarınca pozitif sonucu açıkça tespit etmek üzere herhangi bir 
"reaktif" numunenin yardımcı testler ile analiz edilmesi gerekmektedir. 
 
Tablo 1: HCV Ab PLUS analizi sonucunun yorumlanması 
 

Sonuç 
Oran: Sinyal/Cut-Off 

Yorum 
Destekleyici 

testler 

İlk sonuç 
analizi 

S/CO < 0,9 
Reaktif 
değil 

HCV Ab tespit edilemedi Yok 

S/CO ≥ 1,0 Reaktif "Başlangıçta Reaktif" Çift tekrar 

0.9 ≤ S/CO < 1,0 
şüpheli 
bölge 

"Başlangıçta Reaktif" Çift tekrar 

İkinci sonuç 
analizi 

Çift tekrar: 
2 sonuç < 1,0 ise 

Reaktif 
değil 

HCV Ab tespit edilemedi Yok 

Çift tekrar: 
2 sonuçtan biri ≥ 

1,0 ise 
Reaktif 

HCV Ab tespit edildi 
“Tekrarlanan Reaktif” 

Onaylayıcı test 

 

8 Test Kısıtlamaları 

1. Access HCV Ab PLUS testi, sadece insan serumunda veya plazmasında (Heparin, EDTA veya 
sitrat) anti-HCV antikorlarının tespit edilmesi ile sınırlıdır. Diğer numune tiplerini kullanan 
performans karakteristikleri belirlenmemiştir veya sınırlıdır. 

2. Access HCV Ab PLUS sonuçları klinik öykü, ilave testlerin verileri ve diğer ilgili bilgiler dahil olmak 
üzere hastanın genel klinik tablosu ışığında yorumlanmalıdır. 

3. Ölçülen sonucun kesme değeri üzerindeki büyüklüğü mevcut toplam antikor ve/veya antijen 
miktarını göstermemektedir. 

4. Hepatit C Virüsü̈ ile infekte olmuş hastaların vermiş oldukları immünolojik reaksiyonların çeşitliliği 
(özellikle serokonversiyonlar süresince) dikkate alındığında, kullanılan antijenik proteinlerin türüne 
bağlı olarak testler arasında tespit yönünden bazı farklılıklar gözlenmiştir. Tarama testi ile elde 
edilen negatif bir sonuç, Hepatit C Virüsüne maruz kalınmış olduğu veya infeksiyonun 
gerçekleşmiş olduğu olasılığını ortadan kaldırmaz. 

5. Bir enfeksiyon olduğunun ifade edilmesi için Access HCV Ab PLUS testi ile elde edilen bir reaktif 
sonuç uygun bir yöntem ile doğrulanmalıdır. 

6. Buttun ELISA tekniklerinin yanlış pozitif sonuçlar verme olasılığı vardır. Tekrarlanabilir pozitif 
bulunan herhangi bir örnekte anti-HCV antikorlarının varlığını kanıtlamak için, uygun bir yöntem 
kullanılarak reaksiyonun spesifisitesinin doğrulanması tavsiye edilir. 

7. Bağışıklığı zayıf olan bireyler veya şiddetli enfeksiyon ve bağışıklık sistemi baskılayıcı ilaç tedavisi 
gibi durumlar, antikor seviyelerinin testin tespit eşiğinin altına düşmesine yol açabilir. Bu tip 
numunelerden elde edilen sonuçlar dikkatli bir şekilde yorumlanmalıdır. 

 

9 Performans Karakteristikleri 

9.1 Hassasiyet Ölçümü 

Access HCV Ab PLUS doğruluğu negatif ve pozitif numunelerin analiziyle belir lenmiştir. Analiz içi 
tekrarlana bilirlik, aynı çalışma içinde 4 örneğin 30 kez test edilmesiyle değerlendirilmiş; analizler arası 
tekrarlanabilirlik, 4 örneğin üç defa 5 gün süresince günde 2 kez test edilmesiyle bulunmuştur. Test 
sonuçları aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir: 
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9.1.1 Tekrarlanabilirlik 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Ortalama (RLU) 251824 1378166 10966900 12615243 

S.D. 10202 43987 320857 309281 

%C.V. 4.05 3.19 2.93 2.45 

 
C.V.'ler %5'den küçüktür. 
 

9.1.2 Ara Hassasiyet 

 

N = 30 Neg 1 Neg 2 Pos 1 Pos 2 

Oranların Ort. 
(Numune/Cut-Off) 

0.07 1.34 3.18 4.42 

S.D. 0.01 0.09 0.21 0.39 

%C.V. 9.9 6.89 6.64 8.78 

 
C.V.'ler %10'den küçüktür. 

9.2 Teşhis Performansı 

9.2.1 Teşhis Spesifikliği 

Testin spesifitesi aşağıdakilerle değerlendirilmiştir: 

 5995 seçilmemiş kan donöründen alınan örnekten % 99,83 (%95 CI: 99,7 - 99,9) olarak 

 472 adet hastanedeki hastalardan 469 tanesini negatif ve Chiron Riba HCV 3.0 ile negatifliği 
belirlenemeyen 3 tanesini de, Access HCV Ab PLUS kiti düşük pozitif olarak tespit etmiştir. 

 

9.2.2 Teşhis Duyarlılığı 

Onaylanan HCV Ab pozitif numuneleri 
Access HCV Ab PLUS’ın hassasiyeti, 511 adet tamamı dökümante edilmiş pozitif örnekten test edilerek 
değerlendirilmiştir: 

 101 adet PCR ile pozitif olan takip altındaki kronik HCV hasta serumu, 145 adet HCV enfeksiyonu 
taşıyan pozitif serum, 77 adet BBI panelinden HCV RNA PCR pozitif plazma ve 122 adet 
genotiplemesi yapılmış HCV pozitif numune toplanmıştır. 

 SFTS 97 paneli, 36 adet numuneden oluşan, bunların 26 tanesi genotiplemesi yapılmış HCV RNA 
PCR'ı pozitif numuneler ve en az 2 adedi HCV Ab reaktif olan 10 adet pozitif (PCR negatif) 
numunelerdir. 

 Ayrıca, yapılacak duyarlılık çalışmalarına 30 adet pozitif numune de dahil edilmiştir. Tüm bu 
numuneler, değişik serotip profilleri (reaktivitesi izole edilmiş, 2 veya 3 reaktiflikte) ihtiva etmekte olup 
bunların çoğu yaygın olarak bulunan 1'den 4'e kadar HCV genotipleri ve ilaveten birkaç nadiren 
görülen 4c/d ve 5 genotipleridir. 

Bütün bu numuneler Access HCV Ab PLUS ile pozitif çıkmıştır ve test edilen çeşitli HCV genotiplerinin 
algılanmasında hiçbir belirgin fark bulunmamıştır. 
 
Ticari serokonversiyon panellerinden elde edilen numuneler 
Access HCV Ab PLUS hassasiyeti, 74 adet serokonversiyon panelin test edilmesiyle belirlenmiştir. 

 Test edilen 29 adet ticari panel arasında Access HCV Ab PLUS, anti-HCV Ab'lerin yükseldiğini RIBA 
3.0 tamamlayıcı test yapılır yapılmaz veya çok kısa bir gecikmeyle (birkaç gün) tespit etmiştir. 

 Uzmanlar tarafından test edilen 45 panel arasında Access HCV Ab PLUS testi, karşılaştırmada 
kullanılan testler içerisinde en hassas olan test ile aynı zamanda (aynı kan alma ile pozitif) pozitifi 
yakalamıştır. 

 Access HCV Ab PLUS ile sadece 2 serokonversiyon birkaç gün sonra tayin edilmiş ve bunun tersine 
2 serokonvensiyon ise erken tayin edilmiştir. 

 
Taze numuneler 

 25 HCV taze pozitif numune daha (kan almadan sonraki 1 gün içinde) test edilmiş ve tümü̈ pozitif 
bulunmuştur. 
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9.3 Analitik Spesifiklik 

9.3.1. Çapraz reaktiflik Çalışması 

Hepatit C virüsü̈ ile ilgili olmayan (hepatit A veya B, Herpes, EBV, Romatoid faktör ...) değişik patolojiler 
gösteren 108 hasta örneğinden alınan analizler hiçbir spesifik olmayan belirsiz çapraz reaksiyon 
göstermemiştir. 

9.3.2. Girişim Çalışması 

200 mg/L'ye kadar bilirubin, 90 g/L'ye kadar albumin içeren numuneler, 36 g/L'ye eşdeğer miktarda 
triolein (trigliserit) içeren lipemik numuneler ve 5 g/L'ye kadar hemoglobin içeren hemoliz olmuş örnekler 
sonuçları etkilemezler. 
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Immunoassay System 

HCV Ab PLUS CALIBRATORS  34335 
 

Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS, Access İmmüno Test Sistemleri kullanılarak 
Access HCV Ab PLUS testini kalibre etmeye yöneliktir. 
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1 Kullanım Amacı 

Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS, insan serumundaki ve plazmasındaki HCV antikorlarının Access 
İmmüno Test Sistemleri kullanılarak kalitatif tespiti için Access HCV Ab PLUS testini kalibre etmeye 
yöneliktir. 

 

2 Testin Özeti ve Açıklaması 

Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS, Access HCV Ab PLUS testini kalibre etmek (cut-off değerinin 

belirlenmesi) için kullanılır. Bir örneğin meydana getirdiği ışık yoğunluğu ile cut-off değerini 
karşılaştırarak, örnekte anti-HCV antikorlarının olup olmadığını tespit etmek mümkündür. 
 

3 Ürün Bilgisi 

3.1 Açıklama 

 Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS 
 

Etiket üzerindeki 
tanıtıcı 

Açıklama 
Sunum / 

hazırlama 
34335 

C0 
Negative Calibrator 

Negatif Kalibratör: 
anti-HCV antikoru için negatif insan serumu, < %0,1 sodyum 
azid (reaktif olmayan) içerir 

1 x 1 mL 
Kullanıma 

hazır 

C1 
Positive Calibrator 

Pozitif Kalibratör: 
anti-HCV antikoru için pozitif (reaktif) insan serumu, inaktif 
hale getirilmiştir, < %0,1 sodyum azid içerir 

1 x 1 mL 
Kullanıma 

hazır 

Calibration card Kalibrasyon Kartı : 1 

3.2 Saklama ve Kullanma İçin Gerekenler 

 Dik konumda muhafaza edin ve 2 ila 10°C arasında soğutun. 

 Kullanmadan önce hafifçe ters çevirerek içindekileri karıştırın. Baloncuk oluşumundan kaçının. 

 Açılmış şişedeki kalibratör + 2-10°C arasında saklamak koşuluyla şişe üzerinde belirtilmiş olan son 
kullanma tarihine kadar stabildir. 

 Aralık dışındaki çıkan kontrol değerleri olası bir bozulmanın işaretidir. 
 

4 Uyarılar ve Önlemler 

 In vitro diyagnostik kullanım içindir. Yalnız sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak içindir. 

 Bu ürün insan veya hayvan bileşenleri içerir. Dikkatli taşıyın. 

 Bu test kiti sadece laboratuvar prosedürleri konusunda eğitimli ve olası tehlikeleri bilen kalifiye 
personel tarafından kullanılmalıdır. Uygun kıyafetler, eldivenler ve göz/yüz koruma kullanın ve İyi 
Laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun şekilde çalışma yapın. 

 Reaktiflerin hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı materyaller test edilmiştir ve anti-HCV 
antikorları için pozitif olan C1 pozitif kalibratörü haricinde hepatit B yüzey antijeni (HBs Ag), insan 
immün yetmezliği (HIV-1 ve HIV-2) virüslerine karşı antikorlar ve hepatit C virüsüne (HCV) karşı 
antikorlar için reaktif olmadıkları bulunmuştur. 

 Bu test kiti insan kanı bileşenleri içerir. Bilinen hiçbir test yöntemi enfeksiyona yol açan maddelerin 
yokluğunu tam garanti edemez. Dolayısıyla tüm insan türevleri, reaktifler ve insan örnekleri, 
enfeksiyon hastalık bulaştırma kapasitesine sahip olduğu düşünülerek kullanılmalı, OSHA tarafından 
tanımlanan kan patojenleri için Uluslararası Önlemler, Mikrobiyoloji ve Biyomedikal 
Laboratuvarlardaki yürürlükteki CSC/NHI Biyo-güvenlik yönergeleri ve/veya yerel, bölgesel veya 
ulusal yönetmeliklerdeki tavsiyelere uyulmalıdır. 

 Biyolojik döküntüler: insan kaynaklı malzemeler döküldüğünde, potansiyel bulaşıcı oldukları kabul 
edilmelidir. Asit içermeyen döküntüler derhal kontaminasyondan arındırılmalıdır: Döküntü 
gerçekleşen bölge, malzemeler ve kontaminasyona maruz kalan yüzeyler ve ekipmanlar, dökülen 
numunelerin içerebileceği potansiyel biyolojik tehlikeler üzerinde etkili olan uygun bir kimyevi 
dezefektan (1:10 seyreltilmiş çamaşır suyu, %70-80 etanol veya izopropanol ve iodofor örn. %0,5 
Wescodyne™ Plus, vs.) ile kontaminasyondan arındırılmalı, ardından silinerek kurulanmalıdır.  
Asit içeren döküntüler uygun bir şekilde emilmeli (silinmeli) veya nötralize edilmeli, alan suyla 
yıkanmalı ve silinerek kurutulmalıdır; döküntüyü temizlemek için kullanılan malzemeler biyolojik atık 
işlemine tabi tutulması gerekebilir.  
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Sonrasında, bu alan kimyasal dezenfektanlardan biri ile kontaminasyondan arındırılmalıdır. 

 Tüm örnekleri ve test için kullanılan malzemeleri enfeksiyon unsuru içeriyormuşçasına bertaraf edin.  
Laboratuvar kimyasalları ve biyolojik olarak tehlikeli atıklar yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere 
uygun şekilde atılmalıdır. 
Güvenlik Veri Sayfası (SDS) www.bio-rad.com adresinde bulunabilir. 

 

5 Prosedür 

Kalibrasyon teorisi, kalibratörlerin yapılandırılması, kalibratör test taleplerinin girilmesi ve kalibrasyon 
verilerinin incelenmesi hakkında bilgi almak için ilgili sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım sistemine bakın. 
 
Kalibrasyon 
Access HCV Ab PLUS CALIBRATORS, negatif kalibratör C0 ve pozitif kalibratör C1 olarak tedarik edilir. 
Access HCV Ab PLUS testinin etkin bir "kalibrasyona" sahip olması açısından, yalnızca tek bir lot 
numarası ile tanımlanmış reaktif barkodu için her 28 günde bir kalibre (cut-off değerinin belirlenmesi) 
edilmesi gerekir. 28 günün sonunda veya başka bir lot numaralı reaktifin sisteme yüklenmesi durumunda 
eğri otomatik olarak geçersiz olacaktır. 
Her bir kalibrasyon, numune kabına ve sistem ölü hacmine ilaveten her kalibratörden 75 µL'ye ihtiyaç 
duyar (üç kez tespit). Bir damla yaklaşık olarak 40 µL değerindedir. 
 

6 Test Kısıtlamaları 

Bir reaktifte mikrobiyal kontaminasyon veya aşırı bulanıklık belirtisi varsa, şişeyi atın. 
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ACCESS
®
 

Immunoassay System

HCV Ab PLUS QC  34339 

Access HCV Ab PLUS testinin sistem performansını izlemeye yönelik. 
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1 Kullanım Amacı 

Access HCV Ab PLUS QC Access HCV Ab PLUS testinin sistem performansını izlemeye yöneliktir. 

2 Testin Özeti ve Açıklaması 

Kalite kontrol malzemeleri hasta numunelerinin özelliklerini simüle eder ve Access HCV Ab PLUS testinin 
sistem performansının izlenmesi için gereklidir. Buna ilaveten, iyi laboratuvar uygulamalarının ayrılmaz bir 
parçasıdır

(13,14,15,16,19,20)
. Anti-HCV antikorları için Access reaktifleri ile testler gerçekleştirirken, testlerin

doğruluğunu teyit etmek üzere kalite kontrol malzemelerini dahil edin. Test sistemi düzgün çalışıyorsa 
test edilen değerler kabul edilebilir aralıkta olmalıdır. 

3 Ürün Bilgisi 

3.1 Açıklama 

Access HCV Ab PLUS QC 

Etiket üzerindeki 
tanıtıcı 

Açıklama 
Sunum / 

hazırlama 
34339 

QC1 
Negative QC 

Negatif Kalite Kontrolü: 
anti-HCV antikoru için negatif (reaktif değildir) insan serumu, 
< %0,1 sodyum azid içerir. 

3 x 2.5 mL 
Kullanıma hazır 

QC2 
Positive QC 

Pozitif Kalite Kontrolü, Anti-HCV: 
anti-HCV antikoru için pozitif (reaktiftir) insan serumu, < %0,1 
sodyum azid içerir, inaktive edilmiş. 

3 x 2.5 mL 
Kullanıma hazır 

QC card QC kartı : 1 

3.2 Saklama ve Kullanma İçin Gerekenler 

 Dik konumda muhafaza edin ve 2 ila 10°C arasında soğutun.

 Kullanmadan önce hafifçe ters çevirerek içindekileri karıştırın. Baloncuk oluşumundan kaçının.

 QC, 2 ila 10°C arasında saklamak koşuluyla şişe üzerinde belirtilmiş olan son kullanma tarihine
kadar stabildir.

 İlk kullanımdan sonra şişe 2 ila 10°C arasında 30 gün stabil kalır.

 Aralık dışı kalite kontrol değerleri olası bir bozulma belirtisidir.

 Ortalama değerler ve standart sapmalar (SD'ler) için QC değer kartına başvurun.

4 Uyarılar ve Önlemler 

 In vitro diyagnostik kullanım içindir. Yalnız sağlık profesyonelleri tarafından kullanılmak içindir.

 Bu ürün insan veya hayvan bileşenleri içerir. Dikkatli taşıyın.

 Bu test kiti sadece laboratuvar prosedürleri konusunda eğitimli ve olası tehlikeleri bilen kalifiye
personel tarafından kullanılmalıdır. Uygun kıyafetler, eldivenler ve göz/yüz koruma kullanın ve İyi
Laboratuvar uygulamaları kurallarına uygun şekilde çalışma yapın.

 Reaktiflerin hazırlanmasında kullanılan insan kaynaklı materyaller test edilmiştir ve anti-HCV
antikorları için pozitif olan CC2 pozitif kalite kontrolü haricinde hepatit B yüzey antijeni (HBs Ag),
insan immün yetmezliği (HIV-1 ve HIV-2) virüslerine karşı antikorlar ve hepatit C virüsüne (HCV)
karşı antikorlar için reaktif olmadıkları bulunmuştur.

 Bu test kiti insan kanı bileşenleri içerir. Bilinen hiçbir test yöntemi enfeksiyona yol açan maddelerin
yokluğunu tam garanti edemez. Dolayısıyla tüm insan türevleri, reaktifler ve insan örnekleri,
enfeksiyon hastalık bulaştırma kapasitesine sahip olduğu düşünülerek kullanılmalı, OSHA tarafından
tanımlanan kan patojenleri için Uluslararası Önlemler, Mikrobiyoloji ve Biyomedikal
Laboratuvarlardaki yürürlükteki CSC/NHI Biyo-güvenlik yönergeleri ve/veya yerel, bölgesel veya
ulusal yönetmeliklerdeki tavsiyelere uyulmalıdır.

 Biyolojik döküntüler: insan kaynaklı malzemeler döküldüğünde, potansiyel bulaşıcı oldukları kabul
edilmelidir. Asit içermeyen döküntüler derhal kontaminasyondan arındırılmalıdır: Döküntü
gerçekleşen bölge, malzemeler ve kontaminasyona maruz kalan yüzeyler ve ekipmanlar, dökülen
numunelerin içerebileceği potansiyel biyolojik tehlikeler üzerinde etkili olan uygun bir kimyevi
dezefektan (1:10 seyreltilmiş çamaşır suyu, %70-80 etanol veya izopropanol ve iodofor örn. %0,5
Wescodyne™ Plus, vs.) ile kontaminasyondan arındırılmalı, ardından silinerek kurulanmalıdır.
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Asit içeren döküntüler uygun bir şekilde emilmeli (silinmeli) veya nötralize edilmeli, alan suyla 
yıkanmalı ve silinerek kurutulmalıdır; döküntüyü temizlemek için kullanılan malzemeler biyolojik atık 
işlemine tabi tutulması gerekebilir.  
Sonrasında, bu alan kimyasal dezenfektanlardan biri ile kontaminasyondan arındırılmalıdır. 

 Tüm örnekleri ve test için kullanılan malzemeleri enfeksiyon unsuru içeriyormuşçasına bertaraf edin.
Laboratuvar kimyasalları ve biyolojik olarak tehlikeli atıklar yerel, bölgesel ve ulusal yönetmeliklere
uygun şekilde atılmalıdır.
Güvenlik Veri Sayfası (SDS) www.bio-rad.com adresinde bulunabilir.

5 Prosedür 

Access HCV Ab PLUS QC, hasta numuneleri ile aynı şekilde ele alınmalıdır ve kullanılan cihaza ve/veya 
yönteme eşlik eden talimatlar uyarınca gerçekleştirilmelidir.  
Access HCV Ab PLUS QC'yi işlemek üzere, 2 kalite kontrol seviyesinin her biri için (tek tespit) numune 
kabına ve sistem ölü hacmine ilaveten minimum 25 µL numune gereklidir. Bir damla yaklaşık olarak 40 µL 
değerindedir.  
Kalite kontrolünün en az 24 saatte bir

(13,16)
 ve hasta numunelerini çalıştırmadan önce sistem

başlangıcında yapılması önerilir.  
Kontrollerin daha sık kullanımı veya ek kontrollerin kullanılması, iyi laboratuvar uygulamalarına veya 
laboratuvar akreditasyon gereksinimlerine ve ilgili kanunlara bağlı olarak kullanıcının takdirine kalmıştır.  
Kalite kontrolü teorisi, kontrollerin yapılandırılması, QC numune test taleplerinin girilmesi ve kalite kontrol 
verilerinin incelenmesi hakkında bilgi almak için ilgili sistem kılavuzlarına ve/veya Yardım sistemine bakın. 

6 Test Kısıtlamaları 

1. Access HCV Ab PLUS QC'nin Access HCV Ab PLUS testi haricinde testler ile kullanımı
belirlenmemiştir.

2. Kabul edilebilir aralıklar içinde olmayan kalite kontrol sonuçları geçersiz test sonuçlarına işaret
edebilir. Bu analit için en son kabul edilebilir kalite kontrol test noktasının elde edilmesinden beri
oluşturulan bütün test sonuçlarını inceleyin.

3. Reaktifte mikrobiyal kontaminasyon veya bulanıklık oluşursa şişeyi imha edin.

7 Beklenen Değerler 

Access HCV Ab PLUS QC için beklenen ortalamalar (×) ve SD’ler (σ), kalite kontrol sistemi ilk 
yapılandırma kiti içindeki QC değer kartı üzerinde verilmiştir. Her laboratuvar kontrol sonuçlarına 
uygulanacak QC kurallarını kendisi seçerek kabul edilebilirlik kriterini belirlemelidir. Her bir kontrol sonucu 
ilk kabul edilebilirlik aralığı içinde olmalıdır. Ancak, her laboratuvar yeterli bilgi topladıktan sonra kendi 
ortalama ve SD değerlerini belirlemelidir(13,17,21).

Spesifik reaktivite seviyeleri, değişik üreticilerin analizlerinde, değişik uygulamalarda, değişik lot 
numaralarında ve değişik laboratuvarlarda farklılık gösterebilir, bu yüzden de her laboratuvar kendi 
reaktivite seviyelerini ve de kendi kabul edilebilir değer aralığını belirlemelidir

(13,17,18,19)
. Kabul edilebilir

aralık, 30 günlük bir dönemdeki 20 saptamanın 20 veri noktasına işaret eden ortalamanın ±2 Standart 
Sapması içindeki bütün verileri içermelidir

(21)
.
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