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Felhasználás Az Access HIV combo próba egy paramágneses részecskéket tartalmazó kemilumineszcens 
immunpróba, amelynek célja a HIV-1 p24 antigén, HIV-1 (M és O csoportok) és HIV-2 antitestek 
minőségi kimutatása humán szérumban vagy plazmában (lítium-heparin) Access Immunoassay 
Rendszerek használatával. Az Access HIV combo próba felhasználható a HIV-1 vagy HIV-2 fertőzés 
diagnosztizálásában, valamint szűrővizsgálatként vér és plazmadonorok esetén. A próba nem használható 
fel vizsgálatként vagy szűrővizsgálatként gyűjtött/poolozott mintákhoz. Az Access HIV combo próba 
nyomán elért eredmény nem tesz különbséget a HIV-1 p24 antigén, a HIV-1 vagy HIV-1-O és HIV-2 
antitestek között.

In Vitro diagnosztikai célra használható

 

Az előállított és forgalomba hozott reagensek minőségügyi rendszerünk előírásainak vannak alávetve a 
nyersanyagok bevételezésétől kezdve a termék forgalomba kerüléséig.

Minden egyes tétel minőségellenőrzésen esik át, és csak a jóváhagyási feltételeknek való megfelelőséget 
követően kerül forgalomba.

Az egyes tételek előállítása és ellenőrzése során készült jegyzőkönyveket vállalatunk őrzi.

Összefoglaló és 
magyarázatok

A szerzett immunhiányos tünetegyüttes (AIDS) egy vírus okozta fertőző betegség, amely egy mély, 
sejten belüli immunhiányban nyilvánul meg. Az AIDS kórban vagy ennek a korai szindrómáiban 
szenvedő páciensek limfocitáiból két, a Lentivírus alcsaládhoz tartozó vírustípus izolálása történt 
meg(1,2,3). 

Az első vírust, amelynek megnevezése HIV-1 (humán immundeficiencia vírus), először 
Franciaországban, majd az Amerikai Egyesült Államokban izolálták. A második vírust, amelynek 
megnevezése HIV-2, két afrikai eredetű páciensben azonosították, és mint kiderült, ez szolgált alapul egy 
új AIDS gócpont kialakulásához Nyugat-Afrikában(3,4,5,6).

A HIV törzsek genetikai variabilitására vonatkozó ismeretek az adott altípusra vonatkozó reprezentatív 
törzsek GAG, POL és ENV génjeinek szekvenálásából származik(7). 

Egy filogenetikai elemzés lehetővé tette a HIV-1 különböző csoportjainak megkülönböztetését: 
M csoport (major), N csoport (nem M, nem O), O csoport (Outlier) és P csoport(8,9,10,11,12,13).
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A HIV-1 M csoport 9 altípust (A, B, C, D, F, G, H, J és K)(11) és keringő rekombináns formákat (CRF 
altípusok) tartalmaz(11,14). A különböző altípusok földrajzi eloszlása mára viszonylag jól 
meghatározott(15,16). Néhány HIV-1 variáns csupán 70%-os homológiát mutat a GAG és POL génekre 
vonatkozóan a fő izolátumokkal, az ENV gén esetén ez pedig csupán 50%-os. Ezek a különbségek 
felelősek a betegség számos páciensben való fel nem ismeréséért(17). A különböző HIV-2 törzsek közös 
antigén-tulajdonságokat mutatnak a majom-immundeficiens vírussal (SIV), függetlenül a vizsgált 
vírusproteintől (envelop fehérje és magfehérje; heterológ jelleg: 30%). Ezek kisebb, mint 40%-os 
homológiát mutatnak a HIV-1 envelop fehérjéjével(3,18,19,20). Ugyanakkor a HIV-2 kevésbé patogén a 
HIV-1 változatnál, valamint lassabb a megbetegedés lefolyása, alacsonyabbak a titerek, valamint 
alacsonyabb mértékű a függőleges és merőleges irányú fertőzés(21,22,23,24).

A HIV antigének és antitestek a fertőzés különböző szakaszaiban jelennek meg és válnak 
érzékelhetővé(25,26,27).

A HIV fertőzés jelenlegi diagnosztizálásához az anti-HIV antitestek szérumbeli jelenlétének kimutatása 
szükséges, amely az ELISA módszerrel történik(28,29,30). Ugyanakkor a kitettség és az első antitestek 
megjelenése között átlagosan három hetes időszak telik el. Ebben az időszakban a p24 antigén 
kimutatható a HIV-1 vírussal fertőzött egyének nagy részénél, földrajzi származásuktól 
függetlenül(31,32). Az Access HIV combo próba lehetővé teszi a HIV-1 és HIV-2 antitestek egyidejű 
azonosítását. Ez a próba is, többek között monoklonális antitesteket használ a HIV p24 antigén 
szerokonverzió előtti azonosításához, ez által csökkentve a szerokonverziós ablakperiódust, és javítva a 
HIV fertőzés korai azonosításának esélyét(33,34,35,36).

Az eljárás 
leírása

Az Access HIV combo próba egy szekvenciális, két lépéses, immunoenzimatikus („szendvics”) próba.

A teszt első lépésében összekeverésre kerül a minta, a bevont paramágneses részecskék, a biotinilált 
monokolánis p24 antitestek és a részecske adalékanyagok. A paramágneses részecskék rekombináns 
HIV-1 fehérjével, HIV-1-O / HIV-2 polipeptidekkel és a HIV-1 p24 antigénnel reakcióba lépő 
monoklonális antitestekkel vannak bevonva.

A reakciós edényben való inkubálást követően a szilárd fázison megkötött anyagok mágneses mezőbe 
kerülnek, a kötetlenül maradt anyagok pedig lemosásra kerülnek. 

A második lépésben 3 polipeptid és alkalikus-foszfatázzal jelölt streptavidin kerül hozzáadásra és a 
konjugát adalékanyag.

Az inkubálást követően a kötetlenül maradt reagensek eltávolításra kerülnek mágneses mezőben történő 
elválasztás és mosás segítségével.

Az edénybe hozzáadjuk a kemilumineszcens Lumi-Phos* 530 szubsztrátot és a reakció által kibocsátott 
fényt egy luminométer leméri. A kibocsátott fény a reakció végén fennmaradó enzim-konjugátum 
mennyiségétől függ. A minta esetében mért fénymennyiség lehetővé teszi az anti-HIV-1 vagy HIV-2 
antitestek és/vagy p24 antigének jelenlétének kimutatását, mivel ez a mennyiség összehasonlításra kerül 
egy olyan határértékkel/cut-off értékkel, amelynek meghatározása műszeren végzett kalibrálásakor 
történt. Amennyiben a fénytermelés nagyobb vagy egyenlő a határértékkel, a minta reaktívnak minősül 
az Access  HIVcombo assay során.
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Termék- 
információ

Access HIV combo Reagens csomagok
Katalógusszám: A59428: 100 meghatározás, 2 csomag, 50 teszt/csomag
• Azonnal felhasználhatók.
• Tárolja függőleges helyzetben, 2 - 10 °C hőmérsékleten.
• A műszeren való használatot megelőzően legalább két órán keresztül tárolja lehűtve 2 - 10 °C közötti 

hőmérsékleten.
• 2 - 10 °C közötti tárolás esetén minőségét megőrzi a címkén jelzett szavatossági időig (ha a reagens 

csomagolása nem lett kinyitva).
• 2 - 10 °C hőmérséklet között tárolva minőségét megőrzi az első használat dátumától számított 

56 napig.
• Az esetleges károsodás jelei lehetnek a csomagolás megszakadt elasztomeres rétege vagy a megfelelő 

tartományon kívüli kontrollértékek.
• Sérült reagens csomag esetén (például megszakadt elasztomer) selejtezze le a csomagot.

R1a: Rekombináns HIV-1 fehérjével (gp 160), HIV-1-O (gp 41) és HIV-2 (gp 36) 
polipeptidekkel, valamint p24 HIV-1 antigénre specifikus monoklonális 
antitestekkel bevont paramágneses részecskék TRIS pufferes sóoldatban 
feloldva, 0,1 %-os nátrium-azid és ProClin**300-al (0,25%).

R1b: Konjugátum adalékanyag: TRIS pufferes sóoldat 0,1%-os nátrium-aziddal és 
ProClin**300-al (0,25%).

R1c: Részecske adalékanyag: TRIS pufferes sóoldat biotinilált monoklonális  
HIV-1 p24 antitestekkel, 0,1%-os nátrium-aziddal és ProClin**300-al (0,25%).

R1d: Konjugátumok: HIV-1, HIV-1-O, HIV-2 polipeptidek és alkalikus-foszfatázzal 
konjugált streptavidin 0,1%-os nátrium-aziddal és ProClin**300-al (0,25%).

Figyelmez- 
tetések és 

óvintézkedések 

• In vitro diagnosztikai célra használható.
• A betegminták és a véralapú termékek rutinszerűen feldolgozhatók minimális kockázattal a leírt 

eljárás betartásával. Ugyanakkor ezeket a termékeket kezelje potenciálisan fertőző anyagként, és 
tartsa be az általános óvintézkedéseket, valamint a klinikai laboratóriumokban bevált gyakorlatokat, 
függetlenül a termékek eredetétől, kezelésétől vagy előző megjelölésüktől. A dekontaminációhoz 
használjon megfelelő fertőtlenítőszert. Ezeket az anyagokat és tartályaikat a helyi szabályozásoknak 
és útmutatásoknak megfelelően tárolja és selejtezze le(37).

• A nátrium-azid reakcióba léphet az ólmot és rezet tartalmazó vezetékekkel, és így rendkívül 
robbanékony fém-azid alakulhat ki. Leselejtezéskor öblítse le nagy mennyiségű vízzel, így elkerülve 
az azid kialakulását(38).

• A ProClin**300 potenciálisan bőrizgató hatású. Kerülje ennek a reagensnek a bőrre vagy ruházatra 
való ömlését vagy fröccsenését. A reagenssel való kapcsolat esetén az érintett felületet alaposan 
mossa le vízzel és szappannal. 
Xn. Ártalmas: 0,1% nátrium-azid és 0,25% ProClin**300.

R 22: Lenyelve ártalmas.

R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

S 23: A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S 60: Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

• Az anyagbiztonsági adatlap (MSDS) kérésre rendelkezésre bocsátható.
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A minta 
begyűjtése és 

előkészítése

1. A javasolt minták a szérum (beleértve a szérum szeparáló csöveket) és a plazma (lítium-heparin, 
beleértve a plazma szeparáló csöveket).

2. A mintákat nem szabad melegíteni.
3. A vérminták kezelése, feldolgozása és tárolása során tartsa be az alábbi ajánlásokat(39):

• Mindig a vénaszúrással kapcsolatos rutin óvintézkedések betartásával vegye le a vérmintákat.
• Centrifugálás előtt hagyja, hogy a minták teljesen megalvadjanak. 
• A csöveket mindig tartsa lezárva.
• A mintákat szorosan lezárva tárolja szobahőmérsékleten (15 - 23°C), maximum huszonnégy órán 

keresztül.
• Amennyiben a vizsgálat elvégzése nem huszonnégy órán belül történik, hűtse le a mintákat 2-8 °C 

hőmérsékletre.
• Amennyiben a vizsgálat elvégzése nem történik meg nyolc napon belül  2 - 8 °C hőmérsékleten, 

vagy a minták szállítása esetén fagyassza le ezeket legalább -20 °C hőmérsékleten
4. A minták előkészítésekor kövesse az alábbi útmutatásokat:

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a visszamaradt fibrin és a sejtes összetevők eltávolításra kerültek a 
mintából az elemzés megkezdése előtt.

• A centrifugálásra vonatkozóan kövesse a vérgyűjtő cső gyártójának előírásait.
5. Minden laboratóriumnak önállóan kell meghatároznia, hogy milyen vérgyűjtő csöveket és szérum 

szeparáló termékeket alkalmaz. Ezen termékek esetén különbségek merülhetnek fel gyártónként és 
néha tételenként is.

6. Ne olvassza fel a mintákat háromnál több alkalommal. Egy tanulmányban megvizsgálásra került 
25 friss nem reaktív szérum és 25 friss reaktív szérum, és ezek nem mutattak semmilyen jelentős 
klinikai dózisváltozást három fagyasztás-felolvasztás ciklust követően.

7. A felolvasztást követően a mintát újra le kell  centrifugálni, 3000 g sebességen 15 percig, majd át kell 
helyezeni egy csőbe/reakció edénybe a szuszpendált fibrin részecskék és az álpozitív eredményt 
okozó aggregátumok eltávolítása érdekében.

8. A legfeljebb 200 mg/l és 300 mg/l konjugált, illetve konjugálatlan bilirubint tartalmazó, illetve 
legfeljebb 90 g/l albumint, valamint a 30 g/l triolein (triglicerid) ekvivalenst tartalmazó lipémiás, 
illetve a max. 2 g/l hemoglobintartalmú hemolizált minták az eredményeket nem befolyásolják.

Készletben 
található 
anyagok

R1 reagens csomagok Access HIV combo assay-hez 
 

Szükséges, de a 
készletben nem 

megtalálható 
anyagok 

1. Access HIV combo Kalibrátorok  
Egy HIV antitest negatív szérum és egy HIV antitest pozitív szérum formájában található meg a 
készletben.  
Katalógusszám: A59429

2. Minőségellenőrzési anyagok: Minőségellenőrzés Access HIV combo assay egy HIV antitest negatív 
szérum és egy anti-HIV-1 pozitív szérum, valamint egy HIV-1 antigén  pozitív Tris puffer oldatban 
Katalógusszám: A59430

3. Access Szubsztrát 
Katalógusszám: 81906

4. Access 2: 
mosópuffer: Access Wash Buffer II, Katalógusszám: A16792

5. UniCel® DxI®: 
mosópuffer: UniCel DxI Wash Buffer II, Katalógusszám: 16793

6. Készülékek: 
Access 2, UniCel DxI 800 és 600 immunpróba rendszerek, UniCel DxC 880i, 860i, 680i és 660i 
Synchron® Access Klinikai Rendszerek.
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Eljárással 
kapcsolatos 

megjegyzések

1. A beszerelési, beindítási, működési alapelvek, a rendszer teljesítményjellemzői, kezelési utasításai, a 
kalibrálási eljárások, az eljárási korlátozások és az óvintézkedések, veszélyek, karbantartás és 
hibaelhárítás pontos leírása ügyében tájékozódjon a megfelelő rendszerkezelési kézikönyvből és/vagy 
a Súgó rendszerből.

2. Keverje össze az új (ki nem lyukasztott) reagens csomagokat óvatosan felfordítva ezeket párszor a 
műszerbe történő betöltést megelőzően. Ne fordítson fel nyitott (kilyukasztott) csomagokat.

3. A mintatartály és a rendszer holttérfogatán túlmenően használjon 110 μl mintát minden egyes 
meghatározáshoz. A minimálisan szükséges mintamennyiség ügyében tájékozódjon a megfelelő 
rendszerkezelési kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből.

4. Az első eredmény körülbelül 60 perc alatt készül el.
5. A rendszer alapértelmezett mértékegysége mintaeredmények méréséhez a Jel/Cut-off (S/CO) arány.

Eljárás A minták kezelésével, a tesztek konfigurálásával, ezek lekérésével és a teszteredmények áttekintésével 
kapcsolatos információk ügyében tájékozódjon a megfelelő rendszerkezelési kézikönyvből és/vagy a 
Súgó rendszerből.

Kalibrálási 
részletek

Egy aktív kalibrálási pont szükséges az összes teszthez. Az Access HIV combo assay esetén kalibrálásra 
56 naponta van szükség. A kalibrációs elméletre, a kalibrátorok konfigurációjára, a kalibrátor teszt 
lekérésének bevitelére és a kalibrációs adatok áttekintésére vonatkozó információ ügyében tájékozódjon 
a megfelelő rendszerkezelési kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből.

Minőségelle- 
nőrzés

A minőségellenőrzéshez használt anyagok a betegminták jellemzőit szimulálják, és nélkülözhetetlenek a 
rendszer immunkémiai próbák elemzésekor biztosított teljesítményének a monitorozásához. Mivel a 
minták inkább „véletlenszerű hozzáférés” formátumban dolgozhatók fel bármikor, mint „tömbösített” 
formátumban, a minőségellenőrzési anyagok minden 24 órás időszakban a minták részét kell 
képezzék(40). A vizsgálatba vonja be az Access HIV combo assay minőségellenőrző terméket vagy egyéb 
kereskedelmi forgalomban kapható, legalább két analit szinttel rendelkező minőségellenőrző anyagot. A 
kontrollok gyakoribb használata vagy további kontrollok használata a felhasználó belátására van bízva, 
mely alapulhat a laboratóriumokban bevált gyakorlaton vagy a laboratóriumi akkreditáció előírásain, 
avagy a hatályos törvényeken. A feloldás és tárolás ügyében kövesse a gyártó utasításait. Mindegyik 
laboratóriumnak kötelessége átlagértékek és elfogadható tartományok meghatározására a megfelelő 
teljesítmény biztosítása érdekében. Az elfogadható tartományon kívül eső minőségellenőrzési 
eredmények érvénytelen teszteredményekre utalhatnak. Ennek az analitnak a vonatkozásában vizsgálja 
meg az utolsó elfogadható minőségellenőrzési tesztpont óta készült összes teszteredményt. 
A minőségellenőrzési eredmények áttekintése ügyében tájékozódjon a megfelelő rendszerkezelési 
kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből.

Az Access HIV combo assay kiértékelése 18 - 32°C hőmérséklettartományban történt. Optimális 
eredmények elérése érdekében javasolt, hogy a próba kalibrálása és a páciensminta tesztelése hasonló 
hőmérsékleti körülmények között történjen. Amennyiben a laboratóriumi hőmérséklet több, mint ± 5°C 
eltérést mutat a kalibrálás során mért hőmérséklettől, tekintse át a minőségellenőrzési eredményeket, és 
szükség esetén végezzen ismételt kalibrálást.
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Eredmények A betegminta eredményeinek kiszámítását a rendszerszoftver automatikusan végzi az aktív kalibrálás 
során meghatározott Cut-off érték felhasználásával. Az eredmények (jel/Cut-off érték= S/CO) 
„reaktív”vagy „nem reaktív” jelzést kapnak a „Cut-off értékhez” való viszonyuk alapján (a jel a Cut-off 
értéknél nagyobb, illetve annál kisebb vagy azzal egyenlő). Ugyanakkor a „Cut-off értéknél” 10 %-kal 
alacsonyabb eredmények óvatosan kezelendők, és párhuzamosan ismét tesztelendők. Ez a javasolt szürke 
zóna (0,9 értéktől 1,0 értékig) a felhasználó által tárolandó a rendszerszoftverben (a kvalitatív assay 
során észlelhető szürke zónákra vonatkozó összes utasítás ügyében tájékozódjon a megfelelő 
rendszerkezelési kézikönyvből és / vagy a Súgó rendszerből). Így egy jellegzetes jelölés kerül 
automatikus megjelenítésre, aminek köszönhetően gyorsan azonosíthat egy szürke zónában található 
eredményt. A betegminta eredményei áttekinthetők a Mintaeredmények (Sample Results) ablakban. Az 
eredmények áttekintésére vonatkozó összes utasítás ügyében tájékozódjon a megfelelő rendszerkezelési 
kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből.

Első eredmény elemzése:

• Bármely, 0,9 aránynál/Ratio (S/CO) kisebb értékkel rendelkező minta nem-reaktívnak minősül az 
Access HIV combo teszt vonatkozásában. 

• Ha mintáknak az S/CO aránya nagyobb vagy egyenlő, mint 0,9 és 1-nél kisebb értékük van, akkor a 
szürke zónában találhatók, és a végső értelmezést megelőzően ismételten vizsgálandóak.

• Ha a minták S/CO aránya 1, vagy 1 nagyobb, akkor elsőre reaktívnak tekintendők az Access HIV 
combo teszt vonatkozásában, és ezeket a mintákat ismét le kell tesztelni a végső értelmezést 
megelőzően.

Második eredmény elemzése:

Az összes elsőre reaktív vagy szürke zónában található minta ismételten vizsgálandó az Access HIV 
combo assay  segítségével:

• Amennyiben a párhuzamos minták eredményei < 1,0 S/CO, akkor a minta nem reaktívnak tekintendő 
(negatív) a HIV combo teszt vonatkozásában.

• Amennyiben a két eredmény egyike ≥ 1,0 S/CO, az első eredmények megismételhetők, és a minta 
„reaktívnak” tekintendő az Access HIV combo teszt vonatkozásában.

Ugyanakkor a helyi szabályozásoknak megfelelően minden „reaktív” minta esetén kiegészítő tesztek 
végrehajtása szükséges, ezeken belül legalább egy megerősítő teszt, a pozitív eredmény egyértelmű 
meghatározása érdekében.
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1. táblázat: az Access HIV combo assay  eredményének értelmezése

Eredmény
Arány: Jel/Határérték Értelmezés Kiegészítő tesztek

Első eredmény 
elemzése

S/CO < 0,9 Nem reaktív HIV-1 p24 és/vagy 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 
antitest nincs kimutatva

Nem alkalmazandó

S/CO  1 Reaktív „Elsőre reaktív” Ismételt tesztelés 
párhuzamosan

0,9 ≤ S/CO < 1,0 Szürke zóna „Elsőre reaktív” Ismételt tesztelés 
párhuzamosan

Második eredmény 
elemzése

Ismételt tesztelés 
párhuzamosan: 

Amennyiben a 2 eredmény 
< 1

Nem reaktív HIV-1 p24 és/vagy 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 
antitest nincs kimutatva

Nem alkalmazandó

Ismételt tesztelés 
párhuzamosan: 

Amennyiben a 2 eredmény 
egyike ≥ 1 

Reaktív Kimutatott HIV-1 p24 
és/vagy HIV-1/ 

HIV-1-O/HIV-2 antitest
„Ismételten reaktív”

Megerősítő teszt

Az eljárás 
korlátai

1. Az Access  HIV combo assay kizárólag humán szérumból vagy plazmából (Lítium-heparin) nyert 
mintával történő felhasználásra készült. Az egyéb típusú mintákkal elért teljesítményjellemzők nem 
kerültek meghatározásra vagy korlátozottak.

2. Az Access HIV combo assay kizárólag a HIV-1 antigén és a HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitestek humán 
szérumból vagy plazmából (Lítium-heparin) történő kimutatására korlátozott.

3. Az Access HIV combo assay-vel elért eredményeknek meg kell felelniük az esetlegesen létező 
tünetekkel és a klinikai jelentésekben található előzményekkel.

4. Az antitesteken alapuló assay esetén fennáll a betegmintában szereplő heterofil antitestekkel való 
interferenciának az esélye. Az állatokkal rendszeresen érintkező betegek vagy olyan személyek, akik 
immunterápiában, diagnosztikai eljárások felhasználásával előállított immunoglobulinokat, vagy 
immunoglobulin fragmenteket kaptak, antitesteket termelhetnek, ilyen például a HAMA, amelyek 
interferálhatnak az immunassay-kel. Ezen túlmenően egyéb heterofil antitestek is jelen lehetnek a 
betegmintákban, mint például a humán anti-kecske antitestek(41,42). 
Ilyen interferáló antitestek hibás eredményekhez vezethetnek. Figyelmesen értékelje ki a gyanú 
szerint ilyen antitestekkel rendelkező betegek eredményeit.

5. A transzplantációban érintett betegek mintái fagyasztás előtt tesztelendők.
6. A teljesítmény meghatározása során a humán szérum és plazma kivételével más, holttestekből 

származó minták és testnedvek nem kerültek felhasználásra.
7. A mért eredmény határérték feletti szintje nem jelzésértékű a jelenlévő antitestek és/vagy antigének 

összmennyiségét illetően.
8. Az Access HIV combo assay eredmények értékelése a beteg összes klinikai jellemzőinek fényében 

kell történjen. Ilyen jellemzők: klinikai előzmény, további tesztekből származó adatok és egyéb 
megfelelő információ.

9. Egy nem reaktív eredmény azt jelzi, hogy a tesztelt minta nem tartalmaz az Access HIV combo 
assay-vel kimutatható antigéneket és antitesteket. Ez azonban nem zárja ki a HIV-1 vagy HIV-2 
fertőzés lehetőségét.
 Access HIV combo A97222B
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10.A fertőzés határozott kijelentése érdekében az Access HIV combo assay-vel elért reaktív eredmény 
megerősítendő egy megfelelő módszer alkalmazásával.

11.A legyengült immunrendszerű egyének, valamint olyan kórképek megléte esetén, mint például a 
súlyos fertőzés vagy immunszuppresszív gyógyszerterápia alkalmazása esetén olyan alacsony antitest 
szint lehetséges a szervezetben, amely a próba által érzékelhető szint alatt található. Az ilyen 
mintákból leszűrt eredmények óvatossággal értelmezendők.

Specifikus 
teljesítmény-jel

lemzők

Érzékenység
Az Access HIV combo assay-vel végzett érzékenységi tanulmányok megerősített HIV antitest mintákon, 
akut fertőzött betegektől származó mintákon, kereskedelmi forgalomban kapható szerokonverziós 
paneleken és HIV antigén mintákon (hígítatlan és hígított) történtek.

1. Analitikai érzékenység

Az Access HIV combo assay HIV-1 p24 antigénnel szembeni analitikai érzékenysége < 2 NE/ml.  
A WHO (Egészségügyi Világszervezet) 90/636 NIBSC kódú paneljének és a Bio-Rad belső HIV 
antigén szabványának regressziós analízise lehetővé tette a próba érzékenységi határértékének 
meghatározását.

2.  Klinikai érzékenység

• Megerősített HIV antitest pozitív minták

• AHIV-1 érzékenység vizsgálata 674 megerősített pozitív mintán történt, és a vizsgálat eredménye 
100%-os lett (95% CI: 99,41 - 100%).

A minták között a következő genotípusos altípusok és variánsok szerepeltek:

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

A kérelmeknek megfelelően altípusonként minimum 3 minta tesztelésére került sor.

• A HIV-2 érzékenység 126 jól dokumentált minta vizsgálatával történt, és 100%-osnak lett 
nyilvánítva (95% CI: 97,11 – 100%).

• Akut fertőzésben szenvedő betegek és kereskedelmi forgalomban elérhető szerokonverziós 
panelek mintái

• A HIV-1 M csoporttal szembeni érzékenység szerokonverzió előtt és alatt 86 mintán került 
megvizsgálásra.

• Az Access HIV combo assay szerokonverziós érzékenységének vizsgálata 61 jól dokumentált, 
kereskedelmi forgalomban elérhető szerokonverziós panelekből származó szekvenciális mintákon 
történt (131 korai szerokonverziós mintával).

A 2. táblázatban 6 szerokonverziós panelből származó eredmény látható.
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2. táblázat: Szerokonverziós panelek

Panel Mintaazonosító
Napok száma 
az 1. vérvételt 

követően

Access® 
kombinált HIV 
próba (S/CO)

PCR* Western Blot*

BBI 9012

9012-05 14 0,53 Pozitív Negatív

9012-06 16 1,21 Pozitív Negatív

9012-07 21 25,36 Pozitív Negatív

BBI 9017

9017-04 10 0,32 Pozitív Pozitív

9017-06 13 1,19 Pozitív Pozitív

9017-07 17 3,48 Pozitív Pozitív

9017-08 20 4,15 Pozitív Pozitív

9017-09 24 2,44 Pozitív Pozitív

9017-10 28 5,67 Pozitív Pozitív

9017-11 31 42,27 Pozitív Pozitív

BBI 9022

9022-07 23 0,77 Pozitív Negatív

9022-08 25 5,81 Pozitív Negatív

9022-09 32 161,31 Pozitív Negatív

PRB 950

PRB950-01 0 0,29 Pozitív Negatív

PRB950-02 18 1,12 Pozitív Negatív

PRB950-03 21 8,03 Pozitív Negatív

PRB950-04 28 21,15 Pozitív Pozitív

BBI 9034 9034-10 42 0,28 Pozitív Negatív

9034-11 47 1,75 Pozitív Negatív

9034-12 51 20,47 Pozitív Meghatározatlan

Zeptometrix

6243

6243-06 20 0,37 Pozitív Meghatározatlan

6243-07 25 1,37 Pozitív Meghatározatlan

6243-08 27 1,89 Pozitív Meghatározatlan

6243-09 30 6,68 Pozitív Meghatározatlan

6243-10 32 18,06 Pozitív Meghatározatlan

* Beszállítóktól származó adatok
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• HIV-1 antigén minták
Érzékenység = 100% (104/104) (95% CI: 96,52 – 100%)

A próba érzékenységének felmérése 104 jól dokumentált minta tesztelésével történt, amelyek közt 
megtalálható volt:

•  44 HIV antigén felülúszó sejtkultúrát tartalmazó M csoportba tartozó HIV-1 minta a 
következő genotípusokból: 10A, 5B, 8C, 5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J

•  21 HIV-antigén kereskedelemben kapható pozitív minta
•  39 HIV-antigén pozitív minta a szerokonverzió különböző szakaszaiban lévő 86 

szérum-mintából

• Friss minták
103 HIV-pozitív minta tesztelésére került sor a vérvételt követő 1 napon belül.

Specificitás

Az Access HIV combo assay specificitása ≥ 99,5%. A specificitás vizsgálata az alábbi minták 
tesztelésével történt: 

Minta típusa

IR specificitás RR specificitás

szám %
95%-os 

konfidencia-
intervallum

szám %
95%-os 

konfidencia-
intervallum

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

Kiválasztott kórházi 
betegek

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

Ki nem választott 
kórházi betegek

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

Terhes nők 200 / 200 100,00 [98,17-100%] 200 /200 100,00 [98,17 - 100%]

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

99,96 [99,91 - 99,99%]

477 minta tesztelésére került sor, amelyek olyan betegektől származtak, akik különböző kórtant mutattak 
vagy állapotuk a HIV vírussal nincs kapcsolatban: terhes nők, reumatoid faktor, cirózis, krónikus 
veseelégtelenség, dialízis, transzplantáció, Lenograstim kezelés, humán anti-egér Ig, antinukleáris 
antitestek, mycoplasma pneumoniae, erythrovírus B19, myeloma, egyéb vírusos vagy bakteriális 
fertőzések (HAV, HBV, HCV, rubeola, toxoplazmózis, szifilisz, mumpsz, himlő, CMV, HSV, EBV, 
VZV, HTLVI, malária, influenza elleni beoltott betegek). 
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A specificitás értéke 98,10% (414/422) (95% CI: 96,30 - 99,18%) volt, a fagyasztott transzplantált 
populáció nélkül (az eljárás korlátait illetően lásd az 5. pontot).
Öt nem specifikus reakció került dokumentálásra:
• VZV pozitív minták (7,7 %)
• EBV pozitív minták (6,7 %)
• HCV pozitív minták (2,9 %)
• Reumatoid faktor (7,1 %)
• Szifilisz pozitív minták (2,3 %)

Pontosság 

Az Access HIV combo assay pontossága 13 minta elemzésével került meghatározásra: egy negatív minta, 
egy alacsony pozitív minta (Low 1), egy Cut-off érték közeli minta (Low 2), egy közepes pozitív minta 
HIV-1, HIV-2, HIV-1-O és HIV antigénekre. 
A mérésen belüli pontosság meghatározása ezen 13 minta egyszeri 30 párhuzamosának 1 rendszeren 
történő megvizsgálásával történt. Meghatározásra kerültek a variációs koefficiensek (CV).
A mérések közötti pontosság meghatározása ezen 13 minta 1 tételen belüli, párhuzamosított, 2 különböző 
napszakban (délelőtt és délután) 2 különböző kezelővel történő megvizsgálásával történt 20 napos 
időszak alatt. 
A tételek közti pontosság meghatározása ezen 13 minta 5 párhuzamosított mintán, 4 különböző tételben 4 
különböző kalibrátor tételben történő megvizsgálásával történt. 
Az eredmények az alábbi táblázatokban láthatók:

Mérésen belüli pontosság:

N = 30 Átlag
(jel / Cut off arány) % C.V.

Negatív minták 0.28 10.6

Low 1 minták

HIV-1 2.19 4.1

HIV-2 2.20 4.7

HIV-1-O 1.91 2.6

HIV-1 Antigén 2.40 5.0

Low 2 minták

HIV-1 0.96 5.9

HIV-2 0.95 4.4

HIV-1-O 1.16 4.6

HIV-1 Antigén 1.20 4.6

Medium 1 minták

HIV-1 2.86 5.8

HIV-2 3.81 3.4

HIV-1-O 3.34 4.2

HIV-1 Antigén 3.30 3.7
 Access HIV combo A97222B
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Mérések közti pontosság:

N = 80 Átlag
(jel / Cut off arány) % C.V.

Negatív minták 0.30 10.1

Low 1 minták

HIV-1 2.35 5.6

HIV-2 2.37 5.1

HIV-1-O 1.88 4.6

HIV-1 Antigén 2.35 7.6

Low 2 minták

HIV-1 1.02 5.6

HIV-2 1.03 5.6

HIV-1-O 1.15 4.9

HIV-1 Antigén 1.17 4.9

Medium 1 minták

HIV-1 3.04 5.1

HIV-2 3.99 4.9

HIV-1-O 3.23 4.6

HIV-1 Antigén 3.12 4.7
A97222B Access HIV combo  

12/22



Lotok közötti pontosság:

N = 20 Inter Cal
% C.V

Inter RP
% C.V.

Całkowity
% C.V.

Negatív minták 12.1 12.3 15.0

Low 1 minták

HIV-1 11.0 7.4 11.4

HIV-2 9.8 9.0 12.4

HIV-1-O 10.2 6.5 10.8

HIV-1 Antigén 8.3 7.0 9.5

Low 2 minták

HIV-1 10.3 6.2 10.7

HIV-2 10.3 7.2 11.3

HIV-1-O 10.2 5.5 10.3

HIV-1 Antigén 10.4 14.8 16.9

Medium 1 minták

HIV-1 9.8 5.7 10.4

HIV-2 10.2 11.0 13.9

HIV-1-O 8.5 10.4 12.1

HIV-1 Antigén 11.0 13.0 15.5

Az Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI és a Beckman Coulter logó a Beckman Coulter, Inc. 
védjegyei.

* A Lumi- Phos a Lumigen, Inc., a Beckman Coulter, Inc. leányvállalatának a védjegye.

** A ProClin a Rohm and Haas Company vagy a leányvállalatainak vagy társvállalatainak a védjegye.
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HIV combo Calibrators
REF A59429

Felhasználás Az Access HIV combo Kalibrátorok célja az Access HIV combo assay kalibrálása HIV-1 antigén és 
HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitestek humán szérumban vagy plazmában (Lítium-heparin) való minőségi 
kimutatásának céljából Access Immunoassay Rendszerekkel történő alkalmazásakor. 

In Vitro diagnosztikai célra használható 

Az előállított és forgalomba hozott reagensek minőségügyi rendszerünk előírásainak vannak alávetve a 
nyersanyagok bevételezésétől kezdve a termék forgalomba kerüléséig.

Minden egyes tétel minőségellenőrzésen esik át, és csak a jóváhagyási feltételeknek való megfelelőséget 
követően kerül forgalomba.

Az egyes tételek előállítása és ellenőrzése során készült jegyzőkönyveket vállalatunk őrzi.

Összefoglaló és 
magyarázat

Az Access HIV combo Kalibrátorok célja a kalibrálás végrehajtása (Cut-off érték meghatározása) az 
Access HIV combo assay-hez. A minta által kibocsátott fény mennyiségének a Cut-off értékkel való 
összehasonlításával meghatározható a HIV-1 antigén és/vagy HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitestek mintabeli 
jelenléte vagy hiánya. 

Nyomonkö- 
vethetőség

Az Access HIV combo Kalibrátorokban mérendő analit visszavezethető a gyártó munkakalibrátorához. 
A visszavezethetőségi eljárás az EN ISO 17511 szabványon alapul.

Termék- 
információ

Access HIV combo Kalibrátorok
Katalógusszám A59429: C0-C1, 1,7 ml/ampulla
• Azonnal felhasználhatók.
• Tárolja függőleges helyzetben, 2 - 10 °C hőmérsékleten.
• Az ampulla tartalmát óvatos felfordítással keverje össze használat előtt. Kerülje a buborékok 

kialakulását.
• 2 - 10 °C közötti tárolás esetén minőségét megőrzi a címkén jelzett szavatossági időig.
• 2 - 10 °C hőmérséklet között tárolva az ampulla minőségét megőrzi az első használattól számított 

120 napig.
• Az esetleges károsodást a megfelelő tartományon kívüli határérték jelzi.

C0: Negatív (nem reaktív) humán szérum HIV-1 antigénre és HIV-1/HIV-1-O/ 
HIV-2 antitestekre 0,1 %-os nátrium-aziddal és 0,25 %-os ProClin*300-al.

C1: Pozitív (reaktív) humán szérum anti-HIV-1 antitestekre 0,1 %-os 
nátrium-aziddal és 0,25 %-os ProClin*300-al.

Kalibrációs 
kártya:

1

r
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Figyelmez- 
tetések és 

óvintézkedések 

• In vitro diagnosztikai célra használható.
• A betegminták és a véralapú termékek rutinszerűen feldolgozhatók minimális kockázattal a leírt 

eljárás betartásával. Ugyanakkor ezeket a termékeket kezelje potenciálisan fertőző anyagként, és 
tartsa be az általános óvintézkedéseket, valamint a klinikai laboratóriumokban bevált gyakorlatokat, 
függetlenül a termékek eredetétől, kezelésétől vagy előző jelzésüktől. A dekontaminációhoz 
használjon megfelelő fertőtlenítőszert. Ezeket az anyagokat és tartályaikat a helyi szabályozásoknak 
és útmutatásoknak megfelelően tárolja és selejtezze le.

• A kalibrátorok elkészítéséhez használt emberi forrásanyagok vizsgálatokon estek át, amelynek 
eredményeképpen bebizonyosodott, hogy ezek nem reaktívak a hepatitisz B felületi antigénre 
(HBsAg), a hepatitisz C vírus antitestekre (HCV), a humán immundeficiencia vírus (HIV-1 és HIV-2) 
antitestekre és a HIV-1 antigénre, kivéve a C1 kalibrátort, amely pozitív eredményt ad HIV-1 
antitestekre. Mivel semmilyen ismert tesztmódszer nem adhat teljes biztonságot a fertőző ágensek 
jelenlétének kizárására, a reagenseket és a betegmintákat fertőző betegségek továbbítására képes 
anyagként kezelje(37).

• A nátrium-azid reakcióba léphet az ólmot és rezet tartalmazó vezetékekkel, és így rendkívül 
robbanékony fém-azid alakulhat ki. Leselejtezéskor öblítse le nagy mennyiségű vízzel, így elkerülve 
az azid kialakulását(38). 
A ProClin*300 potenciálisan bőrizgató hatású. Kerülje ennek a reagensnek a bőrre vagy ruházatra 
való ömlését vagy fröccsenését. A reagenssel való kapcsolat esetén az érintett felületet alaposan 
mossa le vízzel és szappannal.
Xn. Ártalmas: 0,1% nátrium-azid és 0,25% ProClin*300.

R 22: Lenyelve ártalmas.

R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

S 23: A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S 60: Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 

• Az anyagbiztonsági adatlap (MSDS) kérésre rendelkezésre bocsátható. 

Eljárás A kalibrációs elméletre, a kalibrátorok konfigurációjára, a kalibrátor teszt lekérésének bevitelére és a 
kalibrációs adatok áttekintésére vonatkozó információ ügyében tájékozódjon a megfelelő 
rendszerkezelési kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből.

Kalibrálási 
részletek

Az Access HIV combo kalibrátorok negatív (C0) és pozitív (C1) formában érhetők el. Az Access HIV 
combo assay kalibrálást igényel (a  Cut-off érték meghatározása) annak érdekében, hogy aktív 
„kalibrálással” rendelkezzen. A kalibrálási adatok 56 napig érvényesek. 

Mindegyik kalibráláshoz 220 μl folyadék szükséges a C0 kalibrátorból (párhuzamos duplikát 
meghatározások) és 330 μl folyadék a C1 kalibrátorból (párhuzamos triplokát meghatározások) a 
mintatartály és a rendszer holttérfogatán túlmenően. Egy csepp körülbelül 40 μl folyadéknak felel meg.

Az eljárás 
korlátozásai

Amennyiben a reagens mikrobiológiai szennyeződésére utaló bizonyíték van, vagy az ampulla tartalma 
túlzottan zavaros, selejtezze le az ampullát.

Az Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI és a Beckman Coulter logó a Beckman Coulter, Inc. 
védjegyei.

* A ProClin a Rohm and Haas Company vagy a leányvállalatainak vagy társvállalatainak a védjegye.
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HIVcombo QC
REF A59430

Felhasználás Az Access HIV combo QC célja az Access HIV combo assay rendszerteljesítményének a monitorozása.

In Vitro diagnosztikai célra használható 

Az előállított és forgalomba hozott reagensek minőségügyi rendszerünk előírásainak vannak alávetve a 
nyersanyagok bevételezésétől kezdve a termék forgalomba kerüléséig.

Minden egyes tétel minőségellenőrzésen esik át, és csak a jóváhagyási feltételeknek való megfelelőséget 
követően kerül forgalomba.

Az egyes tételek előállítása és ellenőrzése során készült jegyzőkönyveket vállalatunk őrzi.

Összefoglaló és 
magyarázat

A minőségellenőrző anyagok a betegminták jellemzőit szimulálják, és nélkülözhetetlenek az Access HIV 
combo assay rendszerteljesítményének monitorozásához. Ezen túlmenően szerves részét képezik a bevált 
laboratóriumi gyakorlatnak(40, 43-49). A HIV-1 antigének és anti-HIV-1/HIV-1-O/HIV-2 antitestek 
kimutatását célzó, az Access reagensekkel végzett próbák elvégzésekor vonja bele a vizsgálatba a 
minőségellenőrző anyagokat a próba helyességének érvényesítése érdekében. A próba során nyert 
értékek az elfogadható tartományba kell essenek a tesztrendszer megfelelő működése esetén.

Nyomonkö- 
vethetőség

Az Access HIV combo QC-ben  mérendő érték (analit) visszavezethető a gyártó munkakalibrátorához. 
A visszavezethetőségi eljárás az EN ISO 17511 szabványon alapul.

Termék- 
információ

Access  HIV combo QC
Katalógusszám: A59430: 4,4 ml/ampulla, 2 ampulla szintenként
• Azonnal felhasználhatók.
• Tárolja függőleges helyzetben, 2 - 10 °C hőmérsékleten.
• Az ampulla tartalmát óvatos felfordítással keverje össze használat előtt. Kerülje a buborékok 

kialakulását.
• 2 - 10 °C közötti tárolás esetén minőségét megőrzi a címkén jelzett szavatossági időig.
• 2 - 10 °C hőmérséklet között tárolva az ampulla minőségét megőrzi az első használattól számított 

120 napig.
• Az esetleges károsodást a megfelelő tartományon kívüli határérték jelzi.
• A szórások (SD) és az átlagértékek ügyében tájékozódjon a minőségellenőrző kártyán szereplő 

értékből.
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QC 1: Negatív (nem reaktív) humán szérum HIV-1 antigénre és anti HIV-1/HIV-1-O/ 
HIV-2 antitestekre, 0,1 %-os nátrium-aziddal és 0,25 %-os ProClin*300-al.

QC 2: Pozitív (reaktív) humán szérum anti-HIV-1 antitestekre, 0,1 %-os 
nátrium-aziddal és 0,25 %-os ProClin*300-al.

QC 3: Hővel inaktivált, tisztított HIV-1 antigén chaotropikus hatóanyaggal, 0,1%-os 
ProClin*300-zal.

QC kártya: 1
 

Figyelmez- 
tetések és 

óvintézkedések

• In vitro diagnosztikai célra használható.
• A betegminták és a véralapú termékek rutinszerűen feldolgozhatók minimális kockázattal a leírt 

eljárás betartásával. Ugyanakkor ezeket a termékeket kezelje potenciálisan fertőző anyagként, és 
tartsa be az általános óvintézkedéseket, valamint a klinikai laboratóriumokban bevált gyakorlatokat, 
függetlenül a termékek eredetétől, kezelésétől vagy előző jelzésüktől. A dekontaminációhoz 
használjon megfelelő fertőtlenítőszert. Ezeket az anyagokat és tartályaikat a helyi szabályozásoknak 
és útmutatásoknak megfelelően tárolja és selejtezze le.

• A minőségellenőrző anyag elkészítéséhez használt emberi forrásanyagok vizsgálatokon estek át, 
amelynek eredményeképpen bebizonyosodott, hogy ezek nem reaktívak a hepatitisz B felületi 
antigénre (HBsAg) és a hepatitisz C vírus (HCV) antitestekre. Mivel semmilyen ismert tesztmódszer 
nem adhat teljes biztonságot a fertőző ágensek jelenlétének kizárására, a reagenseket és a 
betegmintákat fertőző betegségek továbbítására képes anyagként kezelje(37).

• A nátrium-azid reakcióba léphet az ólmot és rezet tartalmazó vezetékekkel, és így rendkívül 
robbanékony fém-azid alakulhat ki. Kiselejtezéskor öblítse le nagy mennyiségű vízzel, így elkerülve 
az azid kialakulását(38). 
A ProClin*300 potenciálisan bőrizgató hatású. Kerülje ennek a reagensnek a bőrre vagy ruházatra 
való ömlését vagy fröccsenését. A reagenssel való kapcsolat esetén az érintett felületet alaposan 
mossa le vízzel és szappannal.
Xn. Ártalmas: 0,1% nátrium-azid és 0,25% ProClin*300.

R 22: Lenyelve ártalmas.

R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

S 23: A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

S 24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S 37: Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

S 60: Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani. 

• Az anyagbiztonsági adatlap (MSDS) kérésre rendelkezésre bocsátható. 
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Eljárás Az Access HIV combo QC ugyanúgy kezelendő, mint a betegminták, használatának pedig az alkalmazott 
műszerre és / vagy módszerre vonatkozó utasításnak megfelelően kell történnie.

Az Access HIV combo QC feldolgozásához 110 μl mennyiségű minta szükséges mindhárom szinten a 
mintatartály és a rendszer holttérfogatán túlmenően (egyszeri meghatározás). Egy csepp körülbelül 40 μl 
folyadéknak felel meg.

Mivel a minták inkább „véletlenszerű hozzáférés” formátumban dolgozhatók fel bármikor, mint 
„tömbösített” formátumban, a minőségellenőrzési anyagok minden 24 órás időszakban a minták részét 
kell képezzék(40). A kontrollok gyakoribb használata vagy további kontrollok használat a felhasználó 
belátására van bízva, mely alapulhat a laboratóriumokban bevált gyakorlatokon vagy a laboratóriumi 
akkreditáció előírásain, avagy a hatályos törvényeken. A minőségellenőrzési elméletre, a 
minőségellenőrzés konfigurációjára, a minőségellenőrző tesztminta lekérésének bevitelére és a 
minőségellenőrzési adatok áttekintésére vonatkozó információ ügyében tájékozódjon a megfelelő 
rendszerkezelési kézikönyvből és/vagy a Súgó rendszerből.

Az eljárás 
korlátozásai

1. Az Access HIV combo QC kizárólag az Access  HIV combo assay-vel lett a gyártó által kipróbálva.
2. Mivel a minták inkább „véletlenszerű hozzáférés” formátumban dolgozhatók fel bármikor, mint 

„tömbösített” formátumban, a minőségellenőrzési anyagok minden 24 órás időszakban a minták 
részét kell képezzék(40). A laboratórium minőségellenőrző rendszerének képezze a részét bármely, 
kereskedelmi forgalomban kapható minőségellenőrző termék és / vagy egyéb forrásokból származó 
kiegészítő minőségellenőrző termék

3. Az elfogadható tartományon kívül eső minőségellenőrzési eredmények érvénytelen 
teszteredményekre utalhatnak. Ennek az analitnak a vonatkozásában vizsgálja meg az utolsó 
elfogadható minőségellenőrzési tesztpont óta készült összes teszteredményt.

4. Amennyiben a reagens mikrobiológiai szennyeződésére utaló bizonyíték van, vagy az ampulla 
tartalma túlzottan zavaros, selejtezze ki az ampullát. 

Várható 
értékek

A várható Access HIV combo QC1, QC2 és QC3 átlagok () és SD értékek (σ) a minőségellenőrző 
kártyán találhatók, amely az előzetes minőségellenőrzési rendszerkonfigurációhoz szükséges készlet 
részét képezik. Mindegyik laboratóriumnak kötelessége meghatározni a saját megfelelőségi kritériumait 
a minőségellenőrzési eredmények vonatkozásában alkalmazott minőségellenőrzési szabályok 
kiválasztásával. Az egyéni ellenőrzési eredmények az előzetesen meghatározott megfelelőségi 
tartományba kell essenek, ugyanakkor mindegyik laboratóriumnak kötelessége frissíteni az 
átlagértékeket és SD értékeket megfelelő mennyiségű adat összegyűjtését követően. 

Figyelembe véve azt, hogy az adott reaktivitási szintek váltakozhatnak a különböző gyártók próbái, a 
különböző eljárások, a különböző tételszámok és a különböző laboratóriumok függvényében, mindegyik 
laboratóriumnak kötelessége meghatározni az adott reaktivitási szintet és az elfogadható értékeket 
felölelő tartományt. A megfelelőségi tartomány az akár 30 napos időszakon belül elvégzett 
20 meghatározás 20 adatpontjának átlagának ± 2 SD tartalmazhatja.

A BIO-RAD JÓTÁLLÁST VÁLLAL AZÉRT, HOGY EZEK A TERMÉKEK A CÍMKÉKEN ÉS A 
BIZTOSÍTOTT IRODALOMBAN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN TELJESÍTENEK. A 
BIO-RAD ELÁLL MINDEN VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁSTÓL, AMI AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE 
VAGY A BÁRMILYEN EGYÉB CÉLRA TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLHATÓSÁGRA VONATKOZIK. 
A BIO-RAD SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE 
SEMMILYEN, A FENT EMLÍTETT KIFEJEZETT SZAVATOSSÁGBÓL ADÓDÓ BÁRMILYEN 
KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT.

Az Access, SYNCHRON LX, UniCel, DxI és a Beckman Coulter logó a Beckman Coulter, Inc. 
védjegyei.

* A ProClin a Rohm and Haas Company vagy a leányvállalatainak vagy társvállalatainak a védjegye.
 Access HIV combo A97222B

19/22



Referenciák 1 Barre-Sinoussi F., Chermann JC., Rey F. et al.: - Isolation of a T-lymphotropic retrovirus from a patient at risk for acquired 
immunodeficiency syndrome (AIDS). Science, 1983, 200, 868-71

2 Popovic M., Sarngadhar M.G., Read E., Gallo R.C.: - Detection, isolation and continuous production of cytopathic retroviruses 
(HTLV III) from patients with AIDS AND pre-AIDS. Science, 1984, 224, 497-500

3 Clavel F., Guetard D., Brun-Vézinet F. et al.: Isolation of a new human retrovirus from West African patients with AIDS. 
Science, 1986, 233: 343-46

4 Barin F., M’Boup S., Denis F. et al.: Serological evidence for virus related to simian T-lymphotropic retrovirus III in residents 
of West Africa. Lancet, 1985, 2: 1387-89.

5 Clavel F., Brun-Vézinet F., Guetard D. et al.: - LAV II a second rétrovirus associé au SIDA en Afrique de l'Ouest. C.R. Acad. 
Sc. Paris, 1986, 13, 485-88

6 Clavel F.: HIV-2, the West African AIDS virus. AIDS, 1987, 1: 135-140.
7 Clavel F., Guyader M., Guetard D. et al.: Molecular cloning and polymorphism of the human immune deficiency virus type 2. 

Nature, 1986, 324: 691-95.
8 Gürtler L.G., Hauser P.H., Eberle J. et al.: A new subtype of human immunodeficiency virus type 1 (MVP-5180) from 

Cameroon. J. Virol., 1994, 68 (3): 1581-1585.
9 Leitner T.: Genetic subtypes of HIV-1. In Myers G, Korber BT, Foley BT et al., editors. Human Retroviruses and AIDS. Los 

Alamos National Laboratory, 1996, III-28-III-40. (Available on-line at http://hiv-web.lanl.gov).
10 Peeters M., Gueye A., M’Boup S., et al.: Geographical distribution of HIV-1 group 0 viruses in Africa. AIDS, 1997, 

11,493-498.
11 Robertson D.L., Anderson J.P., Bradac J.A, et al.: HIV-1 nomenclature proposal: a reference guide to HIV-1 classification. In: 

Kuiken CL, Foley B, Hahn B, et al., editors. Human Retroviruses and AIDS. Los Alamos National Laboratory, 1999, 492-505. 
(Available on-line at http://hiv-web.lanl.gov).

12 Simon F., Mauclere P., Roques P. et al.: Identification of a new human immunodeficiency virus type 1 distinct from group M 
and group O. Nature Medicine, 1998, 4 (9): 1032-1037.

13 Plantier J.C., Leoz M., Dickerson J.E. et al. : A new human immunodeficiency virus derived from gorillas. Nature Medicine, 
2009, 15: 871-872.

14 Peeters M.: Recombinant HIV sequences: their role in the global epidemic. In: Kuiken C, Foley B, Hahn B, et al., editors. HIV 
sequence compendium. Los Alamos National Laboratory, 2000, 54-73. (Available on-line at http://hiv-web.lanl.gov).

15 Couroucé A.M. Et al.: A prospective study of HIV II prevalence in France. AIDS, 1988, 2: 261-65.
16 Janssens W., Buve A., Nkengason J.N: The puzzle of HIV-A subtypes in Africa. AIDS, 1997, 11: 705-712.
17 Apetrei C., Loussert-Ajaka I., Descamps D., et al.: Lack of screening test sensitivity during HIV-1 non subtype B 

seroconversion. AIDS, 1996, 10: F57-F60.
18 Kanki P.J., Barin G., M’Boup S. et al.: New human T-Lymphotropic retrovirus related to Simian T-lymphotropic virus type III 

(STLV III Agm). Science, 1986 232: 238-43.
19 Gao F., Yue L. Robertson D.L. et al.: Genetic diversity of human immunodeficiency virus type 2: evidence for distinct sequence 

subtypes with differences in virus biology. J. Virol. 1994, 68: 7433-7447.
20 Norrby E., Biberfeld G., Johnson P.R., et al.: The chemistry of Site-Directed Serology for HIV infections. AIDS Res and 

Human Retroviruses, 1989, 5(5): 487-493.
21 DeCock K.M., Adjorlolo G., Ekpini E., et al.: Epidemiology and transmission of HIV-2: why there is no HIV-2 pandemic. 

JAMA, 1993, 270: 2083-2086.
22 Kanki P.J., Travers K.U., M’Boup S., et al.: Slower heterosexual spread of HIV-2 than HIV-1. Lancet, 1994, 343: 943-946.
23 Marlink R.G., Ricard D., M’Boup S., et al.: Clinical, hematologic, and immunologic cross-sectional evaluation of individuals 

exposed to human immunodeficiency virus type-2 (HIV-2). AIDS, Res Hum Retroviruses 1988, 4: 137-148.
24 Simon F., Matheron S., Tamalet C., et al.: Cellular and plasma viral load in patients infected with HIV-2. AIDS, 1993, 7: 

1411-1417.
25 Gürtler L.: Difficulties and strategies of HIV diagnosis. The Lancet, 1996, 348 (9021): 176-179;
26 Petersen L.R., Satten G.A., Dodd R., et al.: Duration of time from onset of human immunodeficiency virus type 1 

infectiousness to development of detectable antibody. 1994, 34 (4): 283-289.
27 Constantine N.T.: Serologic tests for retroviruses: approaching a decade of evolution. AIDS, 1993, 7: 1-13.
28 Zaaijer H.L., Exel-Oehlers P.V., Kraaijeveld T., et al.: Early detection of antibodies to HIV1 by third-generation assays. The 

Lancet, 1992, 340: 770-772.
29 Nair B.C., Ford G., Kalyanaraman V.S., et al.: Enzyme immunoassay using native envelope glycoprotein (gp 160) for detection 

of human immunodeficiency virus type 1 antibodies. J. Clin. Microbio., 1994, 32: 1449-1456.
30 Courcoué A.M., Barin F., Boudelot J., Botté C et al. : - Réévaluation de la sensibilité de 19 trousses de dépistage des anticorps 

anti-VIH. Revue Française des Laboratoires, 1995, 279 : 102-105.
31 Busch M.P., Satten G.A.: Time course of viremia and antibody seroconversion following human immunodefiency virus 

exposure. American Journal of Medicine, 1997, 102: 117-124.
32 Busch M.P., Lee L.L.L., Satten G.A., et al.: Time course of detection of viral and serologic markers preceding human 

immunodeficiency virus type 1 seroconversion: implications for screening of blood and tissue donors. Transfusion, 1995, 35 
(2): 91-97.

33 Gürtler, L., Muhlbacher A., Michl U., et al.: Reduction of the diagnostic window with a new combined p24 antigen and human 
immunodeficiency virus antibody screening assay. Journal Virological Methods, 1998, 75: 27-38.
A97222B Access HIV combo  

20/22



34 Weber B., Mbargane Fall E.H., Berger A., et al.: Reduction of diagnostic window by new fourth-generation human 
immunodeficiency virus screening assays. Journal of Clinical Microbiology, 1998, 36(8): 2235-2239.

35 Couroucé, A.M. Et le groupe de travail Rétrovirus de la Société Française de Transfusion Sanguine : Tests de dépistage 
combiné des anticorps anti-VIH et de l’antigène p24. Spectra Biologie, 1999, 18 : 38-44.

36 Ly T.D., Ebel A., Faucher V., et al.: Could the new HIV combined p24 antigen and antibody assays replace p24 antigen specific 
assays? Journal of Virological Methods, 2007, 143: 86-94.

37 HHS Publication, 4th ed., April 1999. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available 
http://www.cdc.gov/od/ohs/biosfty/bmbl4/bmbl4toc.htm

38 DHHS (NIOSH) Publication No. 78-127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 - Explosive Azide Hazard. Available 
http://www.cdc.gov/niosh.

39 Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens, H18-A3. 2004. Clinical and 
Laboratory Standards Institute.

40 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC & QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989
41 Kricka, L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.
42 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
43 Broome HE, Cembrowski GS, Kahn SN, Martin PL, Patrick CA. Implementation and use of a manual multi-rule quality control 

procedure. Lab Med 1985; 16: 533-537.
44 Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. A multi-rule Shewhart chart for quality control in clinical chemistry. Clin Chem 

1981; 27: 493-501.
45 Koch DD, Oryall JJ, Quam EF, Feldbruegger DH, et al. Selection of medically useful QC procedures for individual tests done 

in a multitest analytical system. Clin Chem 1990; 36:230-233.
46 Mugan K, Carlson IH, Westgard JO. Planning QC procedures for immunoassays. J Clin Immunoassay 1994;17:216-222.
47 Approved Guideline – Statistical Quality Control for Quantitative Measurements: Principles and Definitions, C24-A2. 

February 1999. National Committee for Clinical Laboratory Standards.
48 Approved Guideline – Specifications for Immunological Testing for Infectious Disease, I/LA 18-A2, Vol. 21, No. 15. 2001. 

Clinical and Laboratory Standards Institute.
49 Garret PE. Quality is quantitative: so how do we QC qualitative tests. J Clin Immunoassay 1994; 17 (4): 231-236.
 Access HIV combo A97222B

21/22



Bio-Rad

3, boulevard Raymond Poincaré

92430 Marnes-la-Coquette, France

Tel.  + 33 (0) 1 47 95 60 00

Fax: + 33 (0) 1 47 41 91 33

22

Franciaországban nyomtatva 

02/2011

0459
A97222B Access HIV combo  

22/22


	HIV combo
	Felhasználás
	Összefoglaló és magyarázatok
	Az eljárás leírása
	Termék- információ
	Figyelmez- tetések és óvintézkedések
	A minta begyűjtése és előkészítése
	Készletben található anyagok
	Szükséges, de a készletben nem megtalálható anyagok
	Eljárással kapcsolatos megjegyzések
	Eljárás
	Kalibrálási részletek
	Minőségelle- nőrzés
	Eredmények
	Az eljárás korlátai
	Specifikus teljesítmény-jel lemzők
	Érzékenység
	Lotok közötti pontosság:


	HIV combo Calibrators
	Felhasználás
	Összefoglaló és magyarázat
	Nyomonkö- vethetőség
	Termék- információ
	Figyelmez- tetések és óvintézkedések
	Eljárás
	Kalibrálási részletek
	Az eljárás korlátozásai

	HIVcombo QC
	Felhasználás
	Összefoglaló és magyarázat
	Nyomonkö- vethetőség
	Termék- információ
	Figyelmez- tetések és óvintézkedések
	Eljárás
	Az eljárás korlátozásai
	Várható értékek
	Referenciák


