
HIV combo
REF A59428

Предназначение Access HIV combo е хемилуминисцентен имуноeнзимен тест с парамагнитни частици за 
качествена детекция на p24 антиген на HIV-1, както и на антитела срещу HIV-1 (групи M и O) и 
HIV-2 в човешки серум и плазма (Li хепарин) на Access Immunoassay системите. Тестът Access 
HIV combo е предназначен да служи като помощно средство в диагностиката на инфекция с HIV-1 
или HIV-2 и като скрининг тест за донори на кръв и плазма. Този тест не е предназначен за 
тестване или скрининг на сборни образци. На базата на резултата от теста Access HIV combo не 
може sда се направи разграничение дали детекцията е на p24 антиген на HIV-1, на антитела на 
HIV-1, HIV-1-O или HIV-2.

За ин-витро диагностика

 

Всички произведени и търговски разпространени реактиви са подложени на цялостна система за 
контрол на качеството, започваща от получаването на суровите материали до края на процеса на 
търговия с продукта.

Всяка партида е подложена на качествен контрол и се пуска на пазара само ако съответства на 
критериите за приемане.

Официалните документи относно производството и контрола на всяка отделна партида се 
съхраняват в нашата фирма.

Обобщение и 
обяснения

Синдромът на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е инфекциозно заболяване, 
причинено от вирус, което се изразява в сериозен дефицит на клетъчния имунитет. От 
лимфоцитите на пациенти със СПИН (AIDS) или ранните му синдроми са изолирани два типа 
вируси, принадлежащи към групата на лентивирусите(1,2,3). 

Първият вирус, наречен HIV-1 (Human Immunodeficiency Virus), първоначално е бил изолиран във 
Франция, а после и в САЩ. Вторият вирус, наречен HIV-2, е бил идентифициран при двама 
пациенти от африкански произход и е причина за новото огнище на СПИН в Западна 
Африка(3,4,5,6).

Познанието за генетичните варианти на щамовете на HIV е постигнато чрез секвенция на GAG, 
POL и ENV гените на репрезантативните форми за всеки субтип(7). 

Филогенетичният анализ позволи разграничаването на различни групи на HIV-1: група M (Major, 
основна група), група N (non-M, non-O; не-М, не-О), група O (Outlier, особени случаи) и група P 
(8,9,10,11,12,13).
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Група М на HIV-1 включва 9 подтипа (A, B, C, D, F, G, H, J и K)(11) и циркулиращи рекомбинантни 
форми (CRFs)(11,14). Понастоящем географското разпределение на различните субтипове е доста 
добре дефинирано(15,16). Някои HIV-1 варианти показват само 70% хомоложност с основните 
изолати по отношение на GAG и POL гените и само 50% по отношение на ENV гена. Тези разлики 
могат да бъдат причина за неуспешното диагностициране на заболяването при някои пациенти(17). 
Различните HIV-2 щамове показват общи антигенни свойства с имунодефицитния вирус, засягащ 
човекоподобните маймуни, SIV, независимо за кой вирусен протеин се отнася (протеини от 
обвивката и сърцевината; хетерогенност: 30%). Те показват по-малко от 40% хомоложност с 
протеините на обвивката на HIV-1(3,18,19,20). HIV-2 обаче е по-слабо патогенен от HIV-1, от 
носителство по-бавно се достига до същинското заболяване, вирусните титри са по-ниски и 
по-бавно се осъществява предаване във вертикална и в хоризонтална посока(21,22,23,24).

HIV антигените и антителата се появяват и са откриваеми в различни етапи на инфекцията(25,26,27).

Понастоящем диагностиката на HIV-инфекцията изисква откриването на анти-HIV серумни 
антитела при прилагането на метода ELISA(28,29,30). Съществува обаче период от средно 3 
седмици между контакта с вируса и появата на първите антитела. През този период при повечето 
хора, заразени с HIV-1, може да бъде открит p24 антиген, независимо от техния географски 
произход(31,32). Тестът Access HIV combo позволява едновременното откриване на антителата на 
HIV-1 и HIV-2. Този тест използва също така моноклонални антитела в реактивите за откриване 
на HIV p24 антиген преди сероконверсията, като по този начин намалява прозореца на 
сероконверсията и подобрява ранното откриване на инфекция с HIV(33,34,35,36).

Принцип на 
метода

Тестът Access HIV combo е секвенционен двустъпален имуноензимен метод (тип „сандвич“). 

При първата стъпка на теста се смесват пробата, натоварени парамагнитни частици, 
биотинилирани моноклонални антитела срещу p24 и добавка към частиците. Парамагнитните 
частици са натоварени с рекомбинантен HIV-1 протеин, HIV-1-O/HIV-2 полипептиди и 
моноклонални антитела срещу р24 антиген на HIV-1.

След инкубация в реакционна кювета свързаните с твърдата фаза материали се задържат от 
магнитно поле, докато несвързаните материали се отмиват. 

През втората стъпка на теста се добавят 3 полипептида, стрептавидин, маркиран с алкална 
фосфатаза, както и добавка към конюгата.

След инкубация несвързаните реагенти се отстраняват чрез сепарация в магнитно поле и 
промиване.

В кюветата се добавя хемилуминесцентният субстрат Lumi-Phos* 530 и генерираната в резултат на 
протичащата реакция светлина се измерва с луминометър. Генерираната светлина е функция на 
количеството на ензимния конюгат след приключване на реакцията. Измереното количество 
светлина, отделено от пробата, позволява определянето на наличието на анти-HIV-1 или HIV-2 
антитела и/или антиген p24 чрез сравняване с гранична стойност (cut-off), определена по време на 
калибровката на теста с използвания анализатор. Ако стойността на генерираната светлина е равна 
или по-висока от тази гранична стойност, пробата се счита за реактивна при теста Access HIV 
combo.

Информация 
за продукта

Access HIV combo Reagent Packs
Кат. № A59428: 100 определяния, 2 опаковки, 50 теста в опаковка
• Доставя се готов за употреба.
• Да се съхранява изправен при 2 до 10° C.
• Да се поставя в хладилник при 2 до 10° C най-малко 2 часа преди използването му в 

анализатора.
• При съхранение при 2 до 10° C стабилен до изтичане на срока на годност, указан на етикета 

(неотворена опаковка на реактивите).
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• Стабилен след зареждане при 2 до 10° C в продължение на 56 дни след първоначалната 
употреба.

• Признаци за евентуално повреждане са нарушен еластомерен слой на опаковката или 
стойности от качествения контрол извън обхвата

• Ако опаковката на реактивите е повредена (например, нарушен еластомерен слой), изхвърлете 
опаковката.

Предупреждения
и предпазни 

мерки 

• За ин-витро диагностика.
• С пробите от пациентите и продуктите от кръвен произход рутинно може да се работи при 

минимален риск, ако се спазва описаната работна процедура. Все пак трябва да се борави с тези 
продукти като с потенциално инфекциозни в съответствие с общоприетите предпазни мерки и 
с правилата на добрата клинично-лабораторна практика, независимо от техния произход, 
обработка или налични сертификати. За деконтаминация използвайте подходящ дезинфектант. 
Съхранявайте и изхвърляйте тези материали и техните опаковки в съответствие с местните 
разпоредби и указания(37).

• Натриевият азид може да взаимодейства с оловните и медни тръби на водопроводите и да 
образува силно експлозивни метални азиди. При изхвърляне отмийте с голям обем вода, за да 
се предотврати образуването на азиди(38). 
ProClin**300 е потенциален кожен сенсибилизатор. Избягвайте разливането или 
изпръскването с този реактив по кожата или дрехите. В случай на контакт с реактива, измийте 
старателно със сапун и вода.
Xn. Вреден: 0,1% натриев азид и 0,25% ProClin**300.

R 22: Вреден при поглъщане.

R 43: Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

S 23: Да не се вдишват газът/димът/парите/аерозолът.

S 24: Да се избягва контакт с кожата.

S 37: Да се носят подходящи ръкавици.

S 60: Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък. 

• Информационният лист за безопасност на материала (ИЛБМ) може да бъде получен при 
поискване.

R1a: Парамагнитни частици, натоварени с рекомбинантен HIV-1 протеин (gp 
160), HIV-1-O (gp 41) и HIV-2 (gp 36) полипептиди и моноклонални 
антитела срещу p24 антиген, суспендирани в буфериран с TRIS 
физиологичен разтвор, с 0,1% натриев азид и ProClin**300 (0,25%).

R1b: Добавка към конюгата: буфериран с TRIS физиологичен разтвор, с 0,1% 
натриев азид и ProClin**300 (0,25%).

R1c: Добавка към частиците: буфериран с TRIS физиологичен разтвор  
с биотинилирани моноклонални антитела срещу р24 антиген на HIV-1,  
с 0,1% натриев азид и ProClin**300 (0,25%).

R1d: Конюгати: HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 полипептиди и стрептавидин, 
конюгиран с алкална фосфатаза, с 0,1% натриев азид и ProClin**300 
(0,25%).
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Вземане и 
подготовка на 

пробата

1. Препоръчваните проби са серум (включително и епруветки за сепариране на серум) и плазма 
(Li хепарин, включително и епруветки за сепариране на плазма).

2.  Не нагрявайте пробите.
3.  Спазвайте следните препоръки за боравенето, обработката и съхраняването на кръвни проби(39):

• Вземайте всички кръвни проби, спазвайки рутинните предпазни мерки при венопунктура.
• Преди центрофугиране оставете серумните проби да коагулират напълно.
• Дръжте епруветките затворени през цялото време.
• Съхранявайте пробите плътно затворени при стайна температура (15 дo 23° C) не повече от 
двадесет и четири часа.

• Ако анализът няма да бъде извършен в рамките на двадесет и четири часа, съхранявайте 
пробите при 2 до 8° C.

• Ако анализът няма да бъде извършен в рамките на 8-те дни при 2 до 8° C или се налага 
пробите да се транспортират, замразете ги при -20° C или по-ниска температура.

4.  Спазвайте следните указания при подготовката на пробите:
• Преди анализа се уверете, че са били отстранени остатъчният фибрин и клетъчните 
субстанции.

• За центрофугирането спазвайте препоръките на производителя на епруветките за вземане на 
кръв.

5.  Всяка лаборатория трябва да определи дали са използваеми нейните епруветки за вземане на 
кръв и продуктите за сепариране на серум. За тези продукти могат да съществуват различия в 
зависимост от производителя, а понякога и между отделните партиди.

6.  Не размразявайте пробите повече от 3 пъти. Изследвания върху 25 пресни нереактивни 
серумни проби и 25 пресни реактивни серумни проби не показаха клинично значими промени 
в дозата след три цикъла на замразяване и размразяване.

7.  След размразяване пробата трябва да бъде напълно миксирана, центрофугирана отново при  
3 000 g в продължение на 15 минути и да бъде прехвърлена в чашка, за да бъдат отстранени 
всички суспендирани фибринови частици или агрегати, които могат да доведат до фалшиво 
положителни резултати.

8.  Проби, съдържащи до 200 mg/L и 300 mg/L, съответно неконюгиран и конюгиран билирубин, 
до 90 g/L албумин, липемични проби, съдържащи еквивалента на 30 g/L триолеин 
(триглицерид), както и хемолизирани проби, съдържащи до 2 g/L хемоглобин, не повлияват 
резултатите.

Доставяни 
консумативи

R1 Access HIV combo опаковки с реактиви 

Необходими, 
но 

недоставяни 
консумативи 

1. Калибраторите Access HIV combo Calibrators  
Доставят се като един HIV-Ab отрицателен серум и един HIV-1-Ab положителен серум 
Кат. № A59429

2.  Материали за качествен контрол: Access HIV combo QC, доставян като един HIV-Ab отрицателен
серум, един анти-HIV-1 положителен серум и един HIV-1 антиген положителен в Tris-буфер 
Кат. № A59430

3.  Access Substrate –субстрат 
Кат. № 81906

4.  Access 2: 
Промивен буфер: Access Wash Buffer II, кат. № A16792
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5.  UniCel® DxI®: 
Промивен буфер: UniCel DxI Wash Buffer II, кат. № 16793

6.  Системи: 
Access 2, UniCel DxI 800 и 600 Immunoassay Systems (системи за имунотест), UniCel DxC 880i, 
860i, 680i и 660i Synchron® Access Clinical Systems (клинични системи).

Обяснения за 
процедурата

1. Направете справка в съответните наръчници за системата и/или в помощната система (Help) за 
специфичното описание на монтажа, пускането в действие, принципите на работа, работните 
характеристики на системата, оперативните инструкции, калибровъчните процедури, 
ограниченията за работа и предпазните мерки, рисковете, поддръжката и отстраняването на 
неизправности.

2.  Размесете съдържанието на нови (непробити) опаковки на реактиви, като внимателно обърнете 
опаковката няколко пъти, преди да я заредите в апарата. Не обръщайте вече отворени 
(пробити) опаковки.

3.  Използвайте сто и десет (110 ) µL от проба за всяко определение, добавени в чашката за проба 
и към мъртвия обем на системата. За изискванията относно минималния обем на пробата 
направете справка в съответните наръчници на системата и/или в помощната система.

4.  Времето до получаване на първия резултат е приблизително 60 минути.
5.  По подразбиране мерната единица на системата за резултатите от пробата е съотношението 

Signal/Cut-off (сигнал/Cut-off, S/CO).

Процедура Направете справка в съответните наръчници на системата и/или в помощната система за 
информация относно работата с пробите, конфигурацията на тестовете, заявки за тестове и 
преглед на резултатите от тестовете.

Указания за 
калибровката

За всички тестове се изисква активна калибровка в точка. За теста Access HIV combo е необходима 
калибровка на всеки 56 дни. Направете справка в съответните наръчници на системата и/или в 
помощната система за информация относно теорията на калибровката, конфигуриране на 
калибраторите, задаване на калибровката и преглед на данните от калибровката.

Качествен 
контрол 

Материалите за качествен контрол симулират характеристиките на проби от пациенти и са важни 
за мониторинга на работата на системата за имунохимични анализи. Тъй като пробите могат да 
бъдат обработвани по всяко време по-скоро във формат „случаен достъп“, отколкото във формат 
„партида“, материалите за качествен контрол трябва да бъдат включвани във всеки 24-часов 
период(40). Използвайте Access HIV combo QC или включете други търговски материали за 
качествен контрол, които покриват най-малко две нива на аналита. По-честото използване на тези 
контроли или използването на допълнителни контроли е оставено на преценката на потребителя, 
на базата на добрите лабораторни практики или на изискванията за акредитация на лабораторията 
и приложимите законови разпоредби. Следвайте инструкциите на производителя по отношение на 
разтварянето и съхранението. Всяка лаборатория трябва да определи средни стойности и 
допустими граници за гарантиране на правилното изпълнение на теста. Резултатите от 
качествения контрол, които не попадат в рамките на допустимите граници, може да са индикация 
за невалидни резултати от тестовете. Проверете всички резултати от тестове, докато от теста за 
качествен контрол получите последната приемлива точка за този аналит. За информация относно 
прегледа на резултатите от качествения контрол направете справка в съответните наръчници на 
системата и/или в помощната система.

Тестът Access HIV combo е бил оценен при стайна температура в диапазан от 18 до 32° C. Затова 
за постигането на оптимални резултати, калибровката на теста и анализът на проби от пациенти 
трябва да бъдат извършвани при сходни температурни условия. Ако околната температура в 
лабораторията се различава с повече от ± 5° C от температурата, при която е извършена 
калибровката, разгледайте резултатите от качествения контрол и извършете нова калибровка, ако е 
необходимо. 
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Резултати Резултатите от тестовете на пациентите се изчисляват автоматично от софтуера на системата на 
базата на стойността на cut-off, определена чрез активна калибровка. Резултатите 
(сигнал/Cut-Off= S/CO) се определят като „реактивни“ или „нереактивни“ в зависимост от 
тяхното съотношение със стойността на „cut-off“ (съответно, сигнал, по-висок, или сигнал, равен 
на или по-нисък от стойността на cut-off). Резултатите, които са с ~10% по-ниски от стойността на 
„cut-off“, трябва да се интерпретират внимателно и да се проверят отново с двукратни контролни 
измервания. Тази препоръчвана сива зона (от 0,9 до по-малко от 1,0) трябва да се запаметява от 
потребителя в системния софтуер (направете справка в съответните наръчници на системата 
и/или в помощната система за пълни инструкции относно сивата зона за качествените тестове). По 
този начин автоматично ще се генерира отличителен знак, позволяващ бърза идентификация на 
резултати, лежащи в сивата зона. Резултатите на пациентите могат да се прегледат, като се 
използва екранът Sample Results (Резултати от пробите). За подробни инструкции относно 
прегледа на резултатите от качествения контрол направете справка в съответните наръчници на 
системата и/или в помощната система.

Анализ на първия резултат:

• Всяка проба със съотношение (S/CO) по-ниско от 0,9 се счита за нереактивна при теста Access 
HIV combo. 

• Пробите със съотношение (S/CO) > 0,9 и < 1 са в сивата зона и преди окончателната 
интерпретация трябва да се анализират отново двукратно.

• Пробите със съотношение (S/CO) равно на или по-голямо от 1 първоначално се оценяват като 
реактивни при теста Access HIV combo и такива проби преди окончателната интерпретация 
трябва да се анализират отново двукратно.

Анализ на втория резултат:

Всички проби, които първоначално са оценени като реактивни или в сивата зона, трябва преди 
окончателната интерпретация да се анализират отново двукратно с помощта на теста Access HIV 
combo:

• Ако резултатите от двукратните анализи са < 1,0 S/CO, пробата трябва да се счита за 
нереактивна (отрицателна) при теста HIV combo.

• Ако един от двата резултата е ≥ 1,0 S/CO, първоначалните резултати се възпроизвеждат и 
пробата се обявява за „реактивна“ при теста Access HIV combo.

Съгласно местни разпоредби обаче всяка „реактивна“ проба трябва да бъде анализирана с 
допълнителни тестове, включващи поне един потвърдителен метод, за да се констатира 
еднозначно положителният резултат.
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Таблица 1: Интерпретация на резултатите от теста HIV combo

Ограничения 
на метода

1. Тестът Access HIV combo е предназначен за използване само с проби от човешки серум или 
плазма (Li хепарин) 
Работните характеристики при използването на други типове проби не са установени или са 
ограничени.

2.  Тестът Access HIV combo е приложим само за детекция на HIV-1 антиген и HIV-1/HIV-1-O/HIV-2
антитела в човешки серум или плазма (Li хепарин).

3.  Резултатите, получени с теста Access HIV combo, трябва да корелират с клиничните симптоми, 
ако има такива, а също така и с клиничната история на заболяването.

4.  При тестовете, при които се използват антитела, съществува вероятност за интерференция с 
хетерофилни антитела в пробата от пациента. Пациенти, които редовно са били в контакт с 
животни или са били подложени на имунотерапия или диагностични процедури, при които се 
използват имуноглобулини или фрагменти на имуноглобулини, могат да произведат антитела, 
например HAMA, които оказват влияние на имунологичните тестове. Освен това, в пробите от 
пациенти могат да се намират и други хетерофилни антитела, като например човешки 
анти-кози антитела(41,42). 
Такива интерфериращи антитела могат да доведат до грешни резултати. Внимателно 
оценявайте резултатите при пациенти, за които се предполага, че имат тези антитела.

5.  Проби от трансплантирани пациенти трябва да се анализират преди замразяване.
6.  Не е установено функционирането на анализите при използването на проби от трупове или 

телесни течности, различни от човешки серум и плазма.
7.  Стойността, с която измереният резултат надвишава cut-off, не е показателна за общото 

количество налични антитела и/или антигени.
8.  Резултатите от Access HIV combo трябва да бъдат интерпретирани в светлината на цялостната 

клинична картина на пациента, включително клиничната анамнеза, данните от допълнителни 
тестове и друга подходяща информация.

Резултат
Съотношение: Сигнал/Cut-Off Интерпретация Допълнителни тестове

Анализ на първия 
резултат

S/CO < 0,9 Нереактивен
HIV-1 p24 и/или 

HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 
не са открити

няма

S/CO ≥ 1 Реактивен
„Първоначално оценен 

като реактивен“
Да се анализира отново 

двукратно

0,9 ≤ S/CO < 1,0 Сива зона
„Първоначално оценен 

като реактивен“
Да се анализира отново 

двукратно

Анализ на втория 
резултат

Повторен тест 
двукратен: Ако двата 

резултата са < 1
Нереактивен

HIV-1 p24 и/или 
HIV-1/HIV-1-1O/HIV-2 Ab 

не са открити
няма

Повторен тест 
двукратен: ако един от 
двата резултата е ≥ 1

Реактивен

HIV-1 p24 и/или 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 Ab 

са открити

„Повторно оценен като 
реактивен“

Потвърдителен тест
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9.  Нереактивният резултат показва, че изследваната проба не съдържа антигени и антитела, които 
могат да бъдат открити с теста Access HIV combo. Това не изключва възможността за инфекция 
с HIV-1 и/или HIV-2.

10. За да може да се обяви наличието на инфекция, реактивният резултат, получен с теста Access 
HIV combo, трябва да се потвърди с помощта на подходящ метод.

11. Имунокомпрометирани лица и състояния, като например тежка инфекция и имуносупресивна 
медикаментозна терапия, могат да доведат до понижаване на нивата на антителата под 
границата на откриваемост на теста. Получените от такива проби резултати трябва да се 
интерпретират внимателно.

Специфични 
работни 

характеристики

Чувствителност
Изследванията с Access HIV combo за оценка на чувствителността бяха извършени чрез анализ на 
проби с потвърдено наличие на HIV Ab, образци от пациенти с остра инфекция, от търговски 
панели за сероконверсия и от проби HIV Ag (чисти или разредени).

1. Аналитична чувствителност

Тестът Access HIV combo притежава аналитична чувствителност < 2 IU/mL към p24 антиген на 
HIV-1. 
Регресионният анализ на NIBSC 90/636, панел на СЗО, и на вътрешния стандарт на Bio-Rad за 
HIV Ag позволи определянето на границата на чувствителност на теста.

2.  Клинична чувствителност

• Потвърдени положителни HIV Ab проби

• Чувствителността по отношение на HIV-1 беше изследвана върху 674 потвърдени 
положителни проби и беше установено, че е равна на 100% (95% CI: 99,41 - 100%).

Пробите включват генотипирани субтипове и варианти:

• Група M : A, B, C, D, F, G, H, J, K, CRF 01-02-05-06-08-09-10-11-12-13-14-15-19-27
• Група O
• Група N

Съгласно изискванията от всеки подтип бяха изследвани най-малко 3 проби.

• Чувствителността по отношение на HIV-2 беше изследвана чрез анализ на 126 добре 
документирани проби и беше установено, че е равна на 100% (95% CI: 97,11 – 100%).

• Образци от пациенти с остра инфекция и от търговски панели за сероконверсия

• Чувствителността по отношение на HIV-1, група M в етапите на пресероконверсия и 
персероконверсия беше изследвана върху 86 образеца.

• Чувствителността на теста Access HIV combo по отношение на сероконверсията беше 
оценена чрез анализ на секвенционни проби от 61 добре документирани търговски панели 
за HIV сероконверсия (със 131 проби в ранна фаза на сероконверсията).

В таблица 2 са показани резултатите от 6 панела за сероконверсия.
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Таблица 2: Панели за сероконверсия

* Данни от търговците

Панел ИД на проба
Дни след 
първата 

кръвна проба

Access® HIV 
combo (S/CO)

PCR* Western Blot*

BBI 9012

9012-05 14 0,53 Положителни Отрицателни

9012-06 16 1,21 Положителни Отрицателни

9012-07 21 25,36 Положителни Отрицателни

BBI 9017

9017-04 10 0,32 Положителни Отрицателни

9017-06 13 1,19 Положителни Положителни

9017-07 17 3,48 Положителни Положителни

9017-08 20 4,15 Положителни Положителни

9017-09 24 2,44 Положителни Положителни

9017-10 28 5,67 Положителни Положителни

9017-11 31 42,27 Положителни Положителни

BBI 9022

9022-07 23 0,77 Положителни Отрицателни

9022-08 25 5,81 Положителни Отрицателни

9022-09 32 161,31 Положителни Отрицателни

PRB 950

PRB950-01 0 0,29 Отрицателни Отрицателни

PRB950-02 18 1,12 Положителни Отрицателни

PRB950-03 21 8,03 Положителни Отрицателни

PRB950-04 28 21,15 Положителни Положителни

BBI 9034 9034-10 42 0,28 Отрицателни Отрицателни

9034-11 47 1,75 Положителни Отрицателни

9034-12 51 20,47 Положителни Отрицателни

Zeptometrix

6243

6243-06 20 0.37 Положителни Indeterminado

6243-07 25 1.37 Положителни Indeterminado

6243-08 27 1.89 Положителни Indeterminado

6243-09 30 6.68 Положителни Indeterminado

6243-10 32 18.06 Положителни Indeterminado
 Access HIV combo A97221B
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• Проби HIV-1 антиген
Чувствителност = 100% (104/104) (95% CI: 96,52 - 100%).

Чувствителността на теста беше оценена чрез анализ на 104 добре документирани проби, включващи:

• 44 HIV-Ag супернатантни клетъчни култури на HIV-1, група М, от следните 
генотипове: 10А, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

• 21 HIV-Ag търговски позитивни проби
• 39 HIV-Ag позитивни проби от 86 серумни проби в различни стадии на сероконверсия

• Пресни проби
103 HIV позитивни проби бяха изследвани в рамките на 1 ден след вземането на кръвта.

Специфичност

Установена беше специфичност на теста Access HIV combo > 99,5%. Тази специфичност беше 
изследвана чрез анализ на:

Бяха изследвани 477 проби от пациенти с различна патология или статус, несвързани с HIV : 
бременни жени, с ревматоиден фактор, цироза, хронична бъбречна недостатъчност, 
диализноболни, трансплантирани, пациенти, приемащи ленограстим, човешки анти-миши Ig, 
антиядрени антитела, mycoplasma pneumoniae, еритровирус В19, миелома, други вирусни или 
бактериални инфекции (HAV, HBV, HCV, рубеола, токсоплазмоза, сифилис, паротит, морбили, 
CMV, HSV, EBV, VZV, HTLVI, малария, пациенти, ваксинирани против грип).

Установена беше специфичност равна на 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30 - 99,18%) без 
замразената популация от трансплантат (вижте ограниченията на процедурата, точка №5).

Тип на пробата

IR специфичност RR специфичност

n % 95% доверителен 
интервал n % 95% доверителен 

интервал

Кръвни донори 7656 / 7664 99,90 [99,79-99,95%] 7664 / 7664 100,00 [94,95 - 100%]

Подбрани 
хоспитализирани 

пациенти

1961 / 1969 99,59 [99,20-99,82%] 1966 / 1969 99,85 [99,56 - 99,97%]

Случайни 
хоспитализирани 

пациенти

1121 / 1122 99,91 [99,50-100%] 1121 / 1122 99,91 [99,50 - 100%]

Бременни жени 200 / 200 100,00 [98,17-100%] 200 /200 100,00 [98,17 - 100%]

Средна стойност от 
теста

10938 / 10955 99,84 [99,75-99,91%] 10951 / 
10955

99,96 [99,91 - 99,99%]
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Пет неспецифични реакции бяха установени при:

• проби, положителни на VZV (варицела зостер вирус) (7,7%)
• проби, положителни на VZV (варицела зостер вирус) (6,7%)
• проби, положителни на HCV (хепатит С вирус) (2,9%)
• ревматоиден фактор (7,1%)
• проби, сифилис серопозитивни (2,3%)

Точност 

Точността на теста Access HIV combo беше определена чрез анализ на 13 проби: една отрицателна 
проба, една слабо положителна проба (Low1), една проба, близо до cut off (low 2), една средно 
положителна проба за HIV-1, HIV-2, HIV-1-O и HIV Ag. 

Възпроизводимостта в рамките на отделен анализ беше оценена чрез 30-кратен анализ на тези 13 
проби в един работен цикъл с една и съща система. Бяха определени коефициентите на вариация (CV).

Възпроизводимостта между отделните анализи беше оценена чрез изследване на тези 13 проби в 
серия, двукратно, в рамките на два работни цикъла в един ден (преди и след обяд), от двама 
оператори, за период от 20 дни. 

Възпроизводимостта между отделните серии беше оценена чрез изследване на тези 13 проби 
петкратно в 4 различни серии, като са използвани 4 различни партиди на калибратора. 

Резултатите са показани в следващите таблици:

Възпроизводимост в рамките на отделен анализ:

N=30
Средно
(съотношение  
сигнал / cut-off)

% C.V.

Отрицателни проби 0,28 10,6

Слабо 
положителни  
(Low 1) проби

VIH-1 2,19 4,1

VIH-2 2,20 4,7

VIH-1-O 1,91 2,6

Ag VIH-1 2,40 5,0

Проби, близо до  
cut off (Low 2)

VIH-1 0,96 5,9

VIH-2 0,95 4,4

VIH-1-O 1,16 4,6

Ag VIH-1 1,20 4,6

Средно 
положителни 
проби (Medium 1)

VIH-1 2,86 5,8

VIH-2 3,81 3,4

VIH-1-O 3,34 4,2

Ag VIH-1 3,30 3,7
 Access HIV combo A97221B
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Възпроизводимост между отделните анализи

N=80
Средно
(съотношение 
сигнал / cut-off)

% C.V.

Отрицателни проби 0,30 10,1

Слабо 
положителни  
(Low 1) проби

VIH-1 2,35 5,6

VIH-2 2,37 5,1

VIH-1-O 1,88 4,6

Ag VIH-1 2,35 7,6

Проби, близо до 
cut off (Low 2)

VIH-1 1,02 5,6

VIH-2 1,03 5,6

VIH-1-O 1,15 4,9

Ag VIH-1 1,17 4,9

Средно 
положителни 
проби (Medium 1)

VIH-1 3,04 5,1

VIH-2 3,99 4,9

VIH-1-O 3,23 4,6

Ag VIH-1 3,12 4,7
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Възпроизводимост между сериите

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI и логото на Beckman Coulter са търговски марки на Beckman 
Coulter, Inc.

* Lumi- Phos е търговска марка на Lumigen, Inc., дъщерна фирма на Beckman Coulter, Inc.

** ProClin е търговска марка на Rohm and Haas Company или на нейните дъщерни фирми или филиали.

N=20 Inter Cal% C.V. Inter RP% C.V. Общо% C.V.

Отрицателни проби 12,1 12,3 15,0

Слабо 
положителни 
(Low 1) проби

VIH-1 11,0 7,4 11,4

VIH-2 9,8 9,0 12,4

VIH-1-O 10,2 6,5 10,8

Ag VIH-1 8,3 7,0 9,5

Проби, близо до 
cut off (Low 2)

VIH-1 10,3 6,2 10,7

VIH-2 10,3 7,2 11,3

VIH-1-O 10,2 5,5 10,3

Ag VIH-1 10,4 14,8 16,9

Средно 
положителни 
проби (Medium 1)

VIH-1 9,8 5,7 10,4

VIH-2 10,2 11,0 13,9

VIH-1-O 8,5 10,4 12,1

Ag VIH-1 11,0 13,0 15,5
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HIV combo Calibrators
REF A59429

Предназначение Калибраторите Access HIV combo Calibrators са предназначени за калибровка на теста Access HIV 
combo за качественото откриване на HIV-1 антиген и HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 антитела в човешки 
серум и плазма (Li хепарин) при използването на Access Immunoassay Systems.

За ин-витро диагностика 

Всички произведени и търговски разпространени реактиви са подложени на цялостна система за 
контрол на качеството, започваща от получаването на суровите материали до края на процеса на 
търговия с продукта.

Всяка партида е подложена на качествен контрол и се пуска на пазара само ако съответства на 
критериите за приемане. 
Официалните документи относно производството и контрола на всяка отделна партида се 
съхраняват в нашата фирма.

Обобщение и 
обяснения

Калибраторите Access HIV combo Calibrators се използват за извършване на калибровка 
(определяне на стойността на cut-off) на теста Access HIV combo. Чрез сравняване на 
съотношението на интензитета на генерираната от пробата светлина и стойността на cut-off се 
определя наличието или отсъствието на HIV-1 антиген и/или HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 антитела в 
пробата.

Проследимост Измерваната величина (аналитът) в калибраторите Access HIV combo Calibrators е проследима до 
работещите калибратори на производителя. Процесът на проследимост е съгласно EN ISO 17511.

Информация 
за продукта

Access HIV combo Calibrators
Кат. № A59429: C0-C1, 1, 7 mL/шише
• Доставя се готов за употреба.
• Да се съхранява изправен при 2 до 10° C.
• Смесете съдържанието чрез внимателно обръщане преди употреба. Избягвайте образуването 

на мехурчета.
• При съхранение при 2 до 10° C стабилен до изтичане на срока на годност, указан на етикета.
• Стабилен при 2 до 10° C в продължение на 120 дни след първоначалната употреба.
• Признаци за евентуално повреждане са стойности от качествения контрол извън обхвата.
Access HIV combo A97221B
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Предупреждения
и предпазни 

мерки 

• За ин-витро диагностика.
• С пробите от пациентите и продуктите от кръвен произход рутинно може да се работи при 

минимален риск, ако се спазва описаната работна процедура. Все пак трябва да се борави с тези 
продукти като с потенциално инфекциозни в съответствие с общоприетите предпазни мерки и 
с правилата на добрата клинично-лабораторна практика, независимо от техния произход, 
обработка или налични сертификати. За деконтаминация използвайте подходящ дезинфектант. 
Съхранявайте и изхвърляйте тези материали и техните опаковки в съответствие с местните 
разпоредби и указания.

• Използваните за изготвянето на калибраторите материали от човешки произход са изследвани 
и е установено, че те са отрицателни или нереактивни за хепатит В повърхностния антиген 
(HBs Ag), за антитела срещу хепатит С вируса (HCV), за антитела срещу синдрома на 
придобита имунна недостатъчност HIV (HIV-1 and HIV-2), с изключение на контрол С1, който 
е положителен за HIV-1 антитела. Тъй като не съществува познат метод, който да предостави 
абсолютна сигурност за това, че отсъстват инфекциозни агенти, третирайте реактивите и 
пробите от пациенти като вероятни преносители на инфекциозни заболявания(37).

• Натриевият азид може да взаимодейства с оловните и медни тръби на водопроводите и да 
образува силно експлозивни метални азиди. При изхвърляне отмийте с голям обем вода, за да 
се предотврати образуването на азиди(38).
ProClin*300 е потенциален кожен сенсибилизатор. Избягвайте разливането или изпръскването 
с този реактив по кожата или дрехите. В случай на контакт с реактива, измийте старателно със 
сапун и вода.

Xn. Вреден: 0,1% натриев азид и 0,25% ProClin*300.

R 22: Вреден при поглъщане.

R 43: Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

S 23: Да не се вдишват газът/димът/парите/аерозолът.

S 24: Да се избягва контакт с кожата.

S 37: Да се носят подходящи ръкавици.

S 60: Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

• Информационният лист за безопасност на материала (ИЛБМ) може да бъде получен при 
поискване.

Процедура Направете справка в съответния наръчник на системата и/или в помощната система за 
информация относно теорията на калибровката, конфигуриране на калибраторите, задаване на 
калибровката и преглед на данните от калибровката.

C0: Отрицателен (нереактивен) човешки серум за HIV-1 антиген и 
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 антитела с 0,1% натриев азид и 0,25% 
ProClin*300.

C1: Положителен (реактивен) човешки серум за HIV-1 антитела с 0,1% 
натриев азид и 0,25% ProClin*300.

Калибровъ
чна карта:

1
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Указания за 
калибровката

Калибраторите Access HIV combo Calibrators се доставят като отрицателни (C0) и положителни 
(C1). Тестът Access HIV combo изисква калибровка (определяне на стойността на cut-off), за да 
бъде с активна „калибровка“. Данните от калибровката са валидни до 56 дни. 

Всяка калибровка изисква 220 µL от калибратора C0 (двукратни определяния) и 330 µL от 
калибратора C1 (трикратни определяния) като добавка към опаковката на пробата и мъртвия обем 
на системата. Една капка съответства на приблизително 40 µL.

Ограничения 
на метода

Ако има индикации за микробно замърсяване или при прекомерно помътняване на реактива, 
изхвърлете шишето.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI и логото на Beckman Coulter са търговски марки на Beckman 
Coulter, Inc.

* ProClin е търговска марка на Rohm and Haas Company или на нейните дъщерни фирми или филиали.
Access HIV combo A97221B
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HIVcombo QC
REF A59430

Предназначение Access HIV combo QC (качествен контрол) е предназначен за мониторинг на работата на 
системата на теста Access HIV combo.

За ин-витро диагностика 

Всички произведени и търговски разпространени реактиви са подложени на цялостна система за 
контрол на качеството, започваща от получаването на суровите материали до края на процеса на 
търговия с продукта.

Всяка партида е подложена на качествен контрол и се пуска на пазара само ако съответства на 
критериите за приемане. 
Официалните документи относно производството и контрола на всяка отделна партида се 
съхраняват в нашата фирма.

Обобщение и 
обяснения

Материалите за качествен контрол симулират характеристиките на проби от пациенти и са важни 
за мониторинга на работата на системата на теста Access HIV combo. Освен това те са интегрална 
част от добрите лабораторни практики(40, 43-49). Когато се извършва тест с реагенти на Access за 
HIV-1 антиген и анти HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 антитела, включвайте материали за качествен контрол 
с цел валидизация на интегритета на анализите. Ако тестовата система работи правилно, 
резултатите от анализа трябва да лежат в диапазона на допустимите стойности.

Проследимост Измерваната величина (аналитът) в Access HIV combo QC е проследима до работещите 
калибратори на производителя. Процесът на проследимост е съгласно EN ISO 17511.

Информация 
за продукта

Access HIV combo QC
Кат. № A59430: 4,4 mL/шише, 2 шишета за всяко ниво
• Доставя се готов за употреба.
• Да се съхранява изправен при 2 до 10° C.
• Смесете съдържанието чрез внимателно обръщане преди употреба. Избягвайте образуването 

на мехурчета.
• При съхранение при 2 до 10° C стабилен до изтичане на срока на годност, указан на етикета.
• Стабилен при 2 до 10° C в продължение на 120 дни след първоначалната употреба.
• Признаци за евентуално повреждане са стойности от качествения контрол извън обхвата.
• За средните стойности и стандартните отклонения (SD) направете справка в картата за 

стойностите на качествения контрол (QC).
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Предупреждения
и предпазни 

мерки

• За ин-витро диагностика.
• С пробите от пациентите и продуктите от кръвен произход рутинно може да се работи при 

минимален риск, ако се спазва описаната работна процедура. Все пак трябва да се борави с тези 
продукти като с потенциално инфекциозни в съответствие с общоприетите предпазни мерки и 
с правилата на добрата клинично-лабораторна практика, независимо от техния произход, 
обработка или налични сертификати. За деконтаминация използвайте подходящ дезинфектант. 
Съхранявайте и изхвърляйте тези материали и техните опаковки в съответствие с местните 
разпоредби и указания.

• Използваните за изготвянето на контролите материали от човешки произход са изследвани и е 
установено, че те са нереактивни за хепатит В повърхностния антиген (HBs Ag), за антитела 
срещу хепатит С вируса (HCV). Тъй като не съществува познат метод, който да предостави 
абсолютна сигурност за това, че отсъстват инфекциозни агенти, третирайте реактивите и 
пробите от пациенти като вероятни преносители на инфекциозни заболявания(37).

• Натриевият азид може да взаимодейства с оловните и медни тръби на водопроводите и да 
образува силно експлозивни метални азиди. При изхвърляне отмийте с голям обем вода, за да 
се предотврати образуването на азиди(38).
ProClin*300 е потенциален кожен сенсибилизатор. Избягвайте разливането или изпръскването 
с този реактив по кожата или дрехите. В случай на контакт с реактива, измийте старателно със 
сапун и вода.

Xn. Вреден: 0,1% натриев азид и 0,25% ProClin*300.

R 22: Вреден при поглъщане.

R 43: Възможна е сенсибилизация при контакт с кожата.

S 23: Да не се вдишват газът/димът/парите/аерозолът.

S 24: Да се избягва контакт с кожата.

S 37: Да се носят подходящи ръкавици.

S 60: Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

• Информационният лист за безопасност на материала (ИЛБМ) може да бъде получен при 
поискване.

QC 1: Отрицателен (нереактивен) човешки серум за HIV-1 антиген и анти 
HIV-1/HIV-1-O/ HIV-2 антитела, с 0,1% натриев азид и 0,25% ProClin*300.

QC 2: Положителен (реактивен) човешки серум за анти-HIV-1 антитела с 0,1% 
натриев азид и 0,25% ProClin*300.

QC 3: Пречистен HIV-1 антиген, инактивиран чрез нагряване, с хаотропен агент 
в Tris буфер с 0,1% ProClin*300.

QC карта: 1
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Процедура Access HIV combo QC трябва да се третира по същия начин като пробите от пациенти и при работа 
да се спазват инструкциите, съпровождащи апарата и/или прилагания метод.

За работа с Access HIV combo QC са необходими 110 µL от пробата за всяко от трите нива в 
допълнение към опаковката на пробата и мъртвия обем на системата (еднократно определяне). 
Една капка съответства на приблизително 40 µL.

Тъй като пробите могат да бъдат обработвани по всяко време по-скоро във формат „случаен 
достъп“, отколкото във формат „партида“, материалите за качествен контрол трябва да бъдат 
включвани във всеки 24-часов период(40). Извършването на по-чести контроли или използването 
на допълнителни контроли е оставено на преценката на потребителя, на базата на добрата 
лабораторна практика или на изискванията за акредитация на лабораторията и приложимите 
законови разпоредби. Направете справка в съответния наръчник на системата и/или в помощната 
система за информация относно теорията на контрола, конфигурирането на контролите, задаване 
на теста за качествен контрол на пробата и преглед на данните от качествения контрол.

Ограничения 
на метода

1. Не е установено използването на Access HIV combo QC при тестове, различни от Access HIV combo.
2. Тъй като пробите могат да бъдат обработвани по всяко време по-скоро във формат „случаен 

достъп“, отколкото във формат „партида“, материалите за качествен контрол трябва да бъдат 
включвани във всеки 24-часов период(40). В лабораторната система за качествен контрол 
включете всички предлагани на пазара контроли и/или допълнителни контроли, получени от 
други източници.

3. Резултатите от качествения контрол, които не попадат в рамките на допустимите граници, може 
да са индикация за невалидни резултати от тестовете. Проверете всички резултати от тестове, 
докато от теста за качествен контрол получите последната приемлива точка за този аналит.

4. Ако има индикации за микробно замърсяване или прекомерно помътняване на реактива, 
изхвърлете шишето.

Очаквани 
стойности

Очакваните средни стойности (×) и стандартни отклонения (SD, σ) за Access HIV combo QC1, QC2 
и QC3 са дадени на картата за стойностите на QC и се съдържат в набора за първоначалното 
конфигуриране на системата за качествен контрол. Всяка лаборатория трябва да установи своите 
критерии за приемливост чрез подбор на правилата за QC , които ще се прилагат към резултатите 
от контролните измервания. Отделните резултати от контрола трябва да попадат в рамките на 
първоначално зададения диапазон на приемливост, но всяка лаборатория трябва да обнови 
средните стойности и SD, след като натрупа достатъчно данни. 

При положение че специфичните нива на реактивност могат да варират между тестовете на 
различни производители, различните процедури, различните партидни номера и различните 
лаборатории, всяка лаборатория трябва да определи специфичното си ниво на реактивност и да 
въведе своите граници на допустими стойности. Диапазонът на допустимите стойности може да 
включва всички стойности в рамките на ± 2 SD от средната стойност от 20 точки от 20 
определяния в продължение на 30 дни. 

BIO-RAD ГАРАНТИРА РАБОТАТА С ТЕЗИ ПРОДУКТИ, КАКТО Е ОПИСАНА НА ЕТИКЕТИТЕ 
И В ПРИЛОЖЕНАТА ЛИТЕРАТУРА. BIO-RAD НЕ ПОЕМА НИКАКВА КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ 
ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ДРУГА ЦЕЛ. BIO-RAD В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ 
ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ НА ОСНОВАНИЕ НА 
ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИЗРИЧНА ГАРАНЦИЯ.

Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI и логото на Beckman Coulter са търговски марки на Beckman 
Coulter, Inc.

*ProClin е търговска марка на Rohm and Haas Company или на нейните дъщерни фирми или филиали.
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