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1 Numatytoji paskirtis 

Tyrimas „Access HIV combo“ yra paramagnetinių dalelių chemiliuminescencinis imuninis tyrimas, skirtas 
kokybiniam ŽIV-1 p24 antigeno ir ŽIV-1 (M ir O grupių) ir ŽIV-2 antikūnų žmogaus kraujo serume ir 
plazmoje nustatymui naudojant imuninių tyrimų sistemas „Access“. Tyrimas „Access HIV combo“ yra 
sukurtas kaip pagalbinė priemonė atliekant užsikrėtimo ŽIV-1 arba ŽIV-2 tyrimą ir kaip kontrolinis tyrimas 
kraujo ir plazmos (su Li heparinu, K2-EDTA, K3-EDTA ir CPDA-1) donorams. Šis tyrimas nėra skirtas 
naudoti kaip sukauptų mėginių tyrimas ar kontrolinis tyrimas. Tyrimo „Access HIV combo“ rezultatas 
nepadeda atskirti aptiktų ŽIV-1 p24 antigenų, ŽIV-1 arba ŽIV-1-O, arba ŽIV-2 antikūnų. 
 

2 Tyrimo santrauka ir paaiškinimas 

Įgytasis imunodeficito sindromas (AIDS) – tai virusinė infekcinė liga, kuriai būdingas didelis ląstelių 
imuniteto trūkumas. Iš AIDS sergančių arba pradinius jo simptomus jaučiančių pacientų limfocitų išskirti 
dviejų tipų virusai iš Lentivirus genties

(1, 2, 3)
. 

Pirmasis virusas, vadinamas ŽIV-1 (žmogaus imunodeficito virusu), pradžioje buvo išskirtas Prancūzijoje, 
o vėliau ir JAV. Antrasis virusas, vadinamas ŽIV-2, buvo identifikuotas dviejų iš Afrikos kilusių pacientų 
organizmuose ir nustatytas kaip naujo AIDS židinio Vakarų Afrikoje pradininkas

(3, 4, 5, 6)
. 

Žinios apie ŽIV atmainų genetinę įvairovę buvo surinktos nustačius kiekvieno potipio būdingų atmainų 
GAG, POL ir ENV genų sekas

(7)
. 

Filogeninė analizė leido išskirti keturias ŽIV-1 grupes: M grupę (pagrindinę), N grupę (ne M, ne O), 
O grupę (periferinę) ir P grupę

(8, 9, 10, 11, 12, 13)
. 

ŽIV-1 M grupei priklauso 9 potipiai (A, B, C, D, F, G, H, J ir K)
(11)

 ir cirkuliuojančios rekombinantinės 
formos (CRF)

(11, 14)
. Geografinis įvairių potipių paplitimas šiuo metu pakankamai gerai žinomas

(15, 16)
. Kai 

kurių ŽIV-1 variantų GAG ir POL genų homologija su pagrindiniais izoliatais yra tik 70 %, o ENV geno – 
tik 50 %. Gali būti, kad kai kuriems pacientams ligos diagnozuoti nepavyksta būtent dėl šių skirtumų

(17)
. 

Skirtingos ŽIV-2 atmainos pasižymi bendromis antigeninėmis savybėmis su beždžionių imunodeficito 
virusu SIV, koks viruso baltymas bebūtų nagrinėjamas (apvalkalo ir šerdies baltymai; heterologija: 30 %). 
Jų homologija su ŽIV-1 apvalkalo baltymais mažesnė kaip 40 %

(3, 18, 19, 20)
. 

Tačiau ŽIV-2 yra mažiau patogeniškas negu ŽIV-1, pasižymi lėtesniu perėjimu į ligą, mažesne viruso 
koncentracija bei mažesniu vertikalaus ir horizontalaus perdavimų dažniu

(21, 22, 23, 24)
. 

ŽIV antigenai ir antikūnai atsiranda ir yra aptinkami įvairiose infekcijos stadijose
(25, 26, 27)

. 
Šiuo metu užsikrėtimas ŽIV diagnozuojamas aptikus antikūnų prieš ŽIV kraujo serume, naudojant ELISA 
metodą

(28, 29, 30)
. Tačiau tarp užsikrėtimo ir pirmųjų antikūnų atsiradimo praeina maždaug 3 savaitės. Šiuo 

laikotarpiu daugeliui asmenų, užsikrėtusių ŽIV-1, galima aptikti p24 antigeną, nepriklausomai nuo jų 
geografinės kilmės

(31, 32)
. Tyrimu „Access HIV combo“ galima vienu metu aptikti ŽIV-1 ir ŽIV-2 antikūnus. 

Šio tyrimo reagentuose taip pat naudojami monokloniniai antikūnai, siekiant aptikti ŽIV-1 p24 antigeną 
prieš serokonversiją, taip sumažinant serokonversijos langą ir pagerinant ankstyvą ŽIV infekcijos 
nustatymą

(33, 34, 35, 36)
. 

 

3 Procedūros principai 

Tyrimas „Access HIV combo“ yra nuoseklusis dviejų etapų imunofermentinis („sumuštinio“) tyrimas. 
Pirmuoju tyrimo etapu sumaišomas mėginys, dengtos paramagnetinės dalelės, biotinilinti monokloniniai 
antikūnai prieš p24 ir dalelių priedas. Paramagnetinės dalelės yra padengtos rekombinantiniu ŽIV-1 
baltymu, ŽIV-1-O / ŽIV-2- polipeptidais ir monokloniniais antikūnais prieš ŽIV-1 p24 antigeną. 
Po inkubacijos reakcijų inde prie kietosios fazės prikibusios medžiagos yra sulaikomos magnetiniame 
lauke, o nesukibusios medžiagos yra pašalinamos išplaunant. 
Antruoju etapu pridedama 3 polipeptidų ir streptavidino, pažymėto šarmine fosfataze, tada pridedama 
konjugato priedo. 
Po inkubacijos nesurišti reagentai pašalinami atskiriant magnetiniame lauke ir išplaunant. 
Į indą pridedama chemiliuminescencinio substrato „Lumi-Phos 530“ ir per reakciją išskiriama šviesa 
išmatuojama liuminometru. Išskiriamos šviesos kiekis priklauso nuo reakcijos pabaigoje esančio fermento 
konjugato kiekio. Mėginio išmatuotas šviesos kiekis leidžia nustatyti, ar mėginyje yra anti-ŽIV-1 arba ŽIV-
2 antikūnų ir (arba) antigeno p24, palyginant su instrumente tyrimo kalibravimo metu nustatyta ribine 
verte. Jei šviesos kiekis yra lygus arba didesnis negu nustatyta ribinė vertė, mėginys yra laikomas 
reaktyviu tyrimo „Access HIV combo“ mėginiu. 
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4 Informacija apie gaminį 

4.1 Aprašas 

 „Access HIV combo“ reagentų paketai 
 

Identifikavimo 
žymuo etiketėje 

Aprašas 
Pateikimas / 
paruošimas 

A59428 

R1a 

Paramagnetic 
particles 

Paramagnetinės dalelės: 

padengtos rekombinantiniu ŽIV-1 baltymu (gp 160), ŽIV-1-O (gp 41) ir ŽIV-2 
(gp 36) polipeptidais, monokloniniais antikūnais prieš ŽIV-1 antigeną p24 ir 
suspenduotos TRIS buferiniame fiziologiniame tirpale su 0,1 % natrio azido ir 
0,25 % „ProClin 300“. 

2 x 50 

tyrimų 
Paruošta 
naudoti 

R1b 

Conjugate additive 
Konjugato priedas: 

TRIS buferinis fiziologinis tirpalas su 0,1% natrio azido ir „ProClin 300“ (0,25 %). 

R1c 
Particle additive 

Dalelių priedas: 

TRIS buferinis fiziologinis tirpalas su biotinilintais monokloniniais antikūnais prieš 
ŽIV-1 p24 su 0,1 % natrio azido ir „ProClin 300“ (0,25 %). 

R1d 
Conjugates 

Konjugatai: 

ŽIV-1, ŽIV-1-O, ŽIV-2 polipeptidai ir streptavidinas, konjuguotas su šarmine 
fosfataze, su 0,1 % natrio azido ir „ProClin 300“ (0,25 %). 

4.2 Laikymo ir naudojimo sąlygos 

 Laikyti statmenai ir šaltai 2–10 °C temperatūroje. 

 Prieš naudojant instrumente bent dvi valandas šaldyti 2–10 °C temperatūroje. 

 Jei laikoma 2–10 °C temperatūroje, išlieka stabilūs iki etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos 
(neatidarius reagento pakuotės). 

 Naujus, nepradurtus paketus išmaišykite – švelniai pavartykite, kol dalelės bus pasiskirsčiusios 
tirpale, o ne prikibusios prie sandariklio arba duobutės sienelių. Pradurtų paketų neapverskite. 

 Stabilūs 2–10 °C temperatūroje išlieka 56 dienas po pirmojo panaudojimo. 

 Galimo savybių pablogėjimo požymiai: pažeistas paketo elastomerinis sluoksnis arba kontrolės 
vertės neatitinka diapazono. 

 Jei reagento pakuotė yra pažeista (pvz., pažeistas elastomeras), pakuotę išmeskite. 
 

5 Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 Skirta in vitro diagnostikai. Skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams. 

5.1 Su sveikata ir sauga susijusios atsargumo priemonės 

 Šį tyrimo rinkinį turi naudoti tik kvalifikuoti darbuotojai, išmokyti laboratorinių procedūrų ir susipažinę 
su galimais jų pavojais. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, mūvėkite pirštines, užsidėkite 
akių / veido apsaugos priemones ir tinkamai naudokite vadovaudamiesi gera laboratorine praktika. 

 Išsiliejusios biologinės medžiagos. Su išsiliejusiomis žmoginėmis medžiagomis reikia elgtis kaip su 
galinčiomis sukelti infekciją. Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje nėra rūgšties, jas reikia nedelsiant 
nukenksminti apdorojant išsiliejimo vietą, medžiagas, visus užterštus paviršius ar įrangą tinkamu 
cheminiu dezinfekantu, efektyviai veikiančiu galimus išsiliejusių mėginių biologinio pavojaus šaltinius 
(paprastai santykiu 1:10 atskiestu buitiniu balikliu, 70–80 % etanoliu arba izopropanoliu, jodoforu, 
pvz., 0,5 % „Wescodyne™ Plus“ ir t. t.) ir sausai nušluostyti. 
Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje yra rūgšties, jas reikia tinkamai sugerti (iššluostyti) arba 
neutralizuoti, užterštą vietą nuplauti vandeniu ir sausai iššluostyti. Panaudotą sugėriklio medžiagą 
gali prireikti šalinti kaip pavojingas atliekas. 
Paskui tą vietą reikia nukenksminti vienu iš cheminių dezinfekantų. 

 Visus mėginius ir tyrimui atlikti naudotas medžiagas šalinkite kaip infekciją galinčias sukelti 
medžiagas. Laboratorines, chemines arba biologiškai pavojingas atliekas reikia tvarkyti ir šalinti 
laikantis visų vietos, regiono bei šalies nuostatų. 

 Rekomendacijų dėl pavojų ir atsargumo priemonių, susijusių su šio tyrimo rinkinio cheminėmis 
medžiagomis, žr. etiketėse pavaizduotoje (-se) piktogramoje (-se) ir 5.2 skyriuje pateiktoje 
informacijoje. 
Saugos duomenų lapą (SDL) galima gauti svetainėje www.bio-rad.com. 
 

http://www.bio-rad.com/
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5.2 Su procedūra susijusios atsargumo priemonės 

Įspėjimas: 
 

 
 

H317. Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
P280. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones. 
P333+P313. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
P302+P352. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 
P501. Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines 
taisykles. 

 

6 Mėginiai 

1. Rekomenduojama naudoti kraujo serumo (įskaitant serumo atskyrimo mėgintuvėlius) ir plazmos (su 
Li heparinu, įskaitant plazmos atskyrimo mėgintuvėlius su K2-EDTA, K3-EDTA ir CPDA-1) mėginius. 

2. Nekaitinkite mėginių. 
3. Kraujo mėginius tvarkykite, apdorokite ir laikykite laikydamiesi šių rekomendacijų

(37)
: 

 Visus kraujo mėginius imkite laikydamiesi įprastų venepunkcijos atsargumo priemonių. 

 Prieš centrifugavimą leiskite serumo mėginiams visiškai sukrešėti. 

 Užtikrinkite, kad prieš analizę būtų pašalintas likęs fibrinas ir ląstelinė medžiaga. 

 Laikykitės kraujo paėmimo mėgintuvėlio gamintojo rekomendacijų dėl centrifugavimo. 

 Mėgintuvėlius visada laikykite sandariai užkimštus. 

 Kambario temperatūroje (nuo 15 °C iki 23 °C) mėginius laikykite ne ilgiau kaip 24 val. 

 Jei tyrimas nebus atliktas per 24 valandas, šaldykite mėginius 2–8 °C temperatūroje. 

 Jei tyrimas nebus atliktas per 8 dienas 2–8 °C temperatūroje arba mėginius reikia pervežti, 
užšaldykite -20 °C ar žemesnėje temperatūroje. 

 Mėginius galima atšildyti ne daugiau nei 3 kartus. Atlikus tyrimą su 25 šviežiais nereaktyviais ir 
25 šviežiais reaktyviais serumo mėginiais, kurie buvo tris kartus užšaldyti ir atšildyti, nenustatyta 
jokių kliniškai reikšmingų dozės pokyčių. 

 Atšildytą mėginį reikia kruopščiai išmaišyti, dar kartą 10 minučių centrifuguoti 3 000 g išcentrine 
jėga ir perpilti į taurelę, kad būtų pašalintos visos suspenduotos fibrino dalelės arba agregatai, dėl 
kurių galima gauti klaidingai teigiamus rezultatus. 

4. Kiekvienoje laboratorijoje turi būti nustatytas atskiras kraujo paėmimo mėgintuvėlių ir serumo 
atskyrimo produktų priimtinumo lygis. Kai kada skirtingų gamintojų ir net skirtingų partijų produktai 
gali šiek tiek skirtis. 

 
7 Procedūra 

7.1 Reikalingos medžiagos 

7.1.1 Pateiktos medžiagos 

„R1 Access HIV combo“ reagentų paketai 
 

7.1.2 Reikalingos, bet nepateiktos medžiagos 

1. Kalibratoriai „Access HIV combo Calibrators“ 
Pateikiami kaip vienas ŽIV-Ab neigiamas serumas ir vienas antikūnams prieš ŽIV-1-Ab teigiamas 
serumas 
Kat. Nr. A59429 

2. Kokybės kontrolės medžiagos: 
• „Access HIV combo QC“, pateikiama kaip vienas ŽIV-Ab neigiamas serumas, vienas antikūnams 

prieš ŽIV-1 teigiamas serumas ir vienas ŽIV-1 antigenas, teigiamas Tris buferyje 
Kat. Nr. A59430 

• „Access HIV combo QC4 & QC5“ kokybės kontrolės medžiagos QC4 ir QC5 pateikiamos kaip 
vienas antikūnams prieš ŽIV-2 teigiamas serumas ir vienas antikūnams prieš ŽIV-1-O teigiamas 
serumas neigiamame žmogaus serume. 

Kat. Nr. B22822 
• Kiti komerciniai kontroliniai serumai 
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3. Substratas „Access Substrate“ 
Kat. Nr. 81906 

4. „Access 2“: 
Plovimo buferis: „Access Wash Buffer II“, kat. Nr. A16792 

5. „UniCel
®
 DxI

®
“: 

Plovimo buferis: „UniCel DxI Wash Buffer II“, kat. Nr. 16793 

6. Sistemos: 
„Access 2“, „UniCel DxI“ („UniCel DxI 600“, „UniCel DxI 800“, „UniCel DxC 880i“, „UniCel DxC 860i“, 
„UniCel DxC 680i“, „UniCel DxC 660i“). 

7.2 Tyrimo procedūra 

1. Išsamių montavimo, paleidimo, veikimo principų, sistemos našumo charakteristikų, naudojimo 
nurodymų, kalibravimo procedūrų, naudojimo apribojimų ir perspėjimų, pavojų, priežiūros ir trikčių 
diagnostikos aprašymų ieškokite atitinkamuose sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemoje. 

2. Prieš supildami į prietaisą sumaišykite turinį lengvai pavartydami naujus (nepradurtus) reagentų 
paketus keletą kartų. Neapverskite atvirų (pradurtų) paketų. 

3. Kiekvienam tyrimui reikia šimto dešimties mikrolitrų (110 µl) mėginio (be sistemos nenaudingojo 
tūrio). 

4. Laikas iki pirmųjų rezultatų yra maždaug 60 minučių. 
5. Sistemos numatytasis matavimo vienetas mėginio rezultatams yra signalo ir ribinių verčių (S/CO) 

santykis. 

7.3 Kalibravimas 

Visiems tyrimams būtina aktyvioji kalibravimo kreivė. Tyrimo „Access HIV combo“ kalibravimą reikia atlikti 
kas 56 dienas. Todėl tyrimą „Access HIV combo“ reikia kas 56 dienas kalibruoti naudojant kalibratorius 
C0 ir C1 iš „Access HIV combo Calibrators“ rinkinio. 
Informacijos apie kalibravimo teoriją, kalibratorių konfigūravimą, kalibratoriaus tyrimo užsakymų įvestį ir 
kalibravimo duomenų peržiūrą ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemoje. 

7.4 Kokybės kontrolė 

Kokybės kontrolės medžiagos imituoja pacientų mėginių charakteristikas ir jos yra privalomos 
imunologinių tyrimų sistemos našumui stebėti. Kokybės kontrolę rekomenduojama atlikti ne rečiau nei 
kas 24 valandas

(38)
 ir paleidus sistemą (prieš tiriant pacientų mėginius). Įeina „Access HIV combo QC“ ir 

„HIV combo QC4 & QC5“ rinkiniai arba kitokios komercinės kokybės kontrolės medžiagos, kurios apima 
bent du analitės lygius. Ar reikia kontrolę naudoti dažniau arba naudoti papildomas kontrolines 
medžiagas, turi nuspręsti vartotojas, remdamasis gera laboratorine praktika arba laboratorijos 
akreditacijos reikalavimais ir galiojančiais įstatymais. Laikykitės gamintojo instrukcijų dėl atskiedimo ir 
laikymo. Kiekviena laboratorija turi nusistatyti vidutines vertes ir priimtinus intervalus tinkamam veikimui 
užtikrinti. Jei kokybės kontrolės rezultatai nepatenka į priimtiną intervalą, tai gali reikšti, kad tyrimo 
rezultatai netinkami. Patikrinkite visus tyrimų rezultatus, gautus po paskutinio priimtino šios analitės 
kokybės kontrolės tyrimo rezultato. Tyrimas „Access HIV combo“ buvo įvertintas kambario (18–32 °C) 
temperatūroje. Optimaliems rezultatams pasiekti tyrimo kalibravimą ir paciento mėginio tyrimą reikia atlikti 
panašioje temperatūroje. 
Jei laboratorijos aplinkos temperatūra skiriasi nuo kalibravimo temperatūros daugiau kaip ±5 °C, 
peržiūrėkite kokybės kontrolės rezultatus ir, prireikus, perkalibruokite. Išsamią informaciją apie kokybės 
kontrolės rezultatų peržiūrą rasite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemoje. 
Visiems gaminamiems ir komerciškai realizuojamiems reagentams taikoma visapusė kokybės kontrolės 
sistema, pradedant nuo žaliavų gavimo ir baigiant galutiniu gaminio realizavimu. 
Visos partijos pateikiamos kokybės kontrolei ir išleidžiamos į rinką tik tuomet, jei atitinka priimtinumo 
kriterijus. 

7.5 Rezultatų apskaičiavimas / interpretavimas 

Pacientų tyrimų rezultatus programinė įranga apskaičiuoja automatiškai, panaudodama ribinę vertę, 
nustatytą aktyviuoju kalibravimu. Rezultatai (Signalas/Ribinė vertė = S/CO), įvardijami kaip „reaktyvūs“ 
arba „nereaktyvūs“, pateikiami kaip jų santykio su ribine verte funkcija (signalas didesnis arba ne didesnis 
už ribinę vertę). Tačiau rezultatai, kurie yra ~10 % žemesni už ribinę vertę, turi būti interpretuojami 
atsargiai, o tyrimas pakartojamas du kartus. Šią rekomenduojamą pilkąją sritį (nuo 0,9 iki <1,0) 
naudotojas turėtų įrašyti į sistemos programinę įrangą (išsamių nurodymų apie kokybinio tyrimo pilkąją 
sritį ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemoje). Tokiu būdu bus automatiškai 
pranešama išskirtiniu žymeniu, pagal kurį bus galima iškart atpažinti rezultatą iš pilkosios srities. Pacientų 
tyrimų rezultatai gali būti peržiūrėti Mėginių rezultatų rodinyje. Išsamių nurodymų apie rezultatų peržiūrą 
ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemoje. 
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Pirmoji rezultatų analizė: 

 Visi tyrimu „Access HIV combo“ tiriami mėginiai, kurių (S/CO) santykis yra mažesnis kaip 0,9, laikomi 
nereaktyviais. 

 Mėginiai, kurių santykis (S/CO) yra >0,9 ir <1, yra laikomi pilkosios zonos rezultatais ir prieš galutinį 
priskyrimą turi būti ištirti pakartotinai. 

 Visi tyrimu „Access HIV combo“ tiriami mėginiai, kurių (S/CO) santykis yra nemažesnis kaip 1, iš 
pradžių laikomi reaktyviais ir jų tyrimai prieš galutinį interpretavimą turėtų būti pakartoti du kartus. 

 
Antroji rezultatų analizė: 
Visi mėginiai, kurie iš pradžių yra reaktyvūs arba kurių rezultatai yra iš pilkosios srities, turi būti du kartus 
pakartotinai ištirti tyrimu „Access HIV combo“: 

 Jei dviejų pakartotinių tyrimų rezultatai yra <1,0 S/CO, mėginio „Access HIV combo“ tyrimo rezultatai 
turi būti laikomi nereaktyviais (neigiamais). 

 Jei vienas iš 2 rezultatų yra ≥1,0 S/CO, pradinis rezultatas pakartojamas ir mėginio „Access HIV 
combo“ tyrimo rezultatai laikomi „reaktyviais“. 

Tačiau, laikantis vietinių taisyklių, „reaktyvų“ mėginį būtina ištirti papildomais tyrimais, įskaitant bent vieną 
patvirtinamąjį metodą, kad teigiamas rezultatas būtų nustatytas neabejotinai. 
 
1 lent. „Access HIV combo“ rezultatų interpretacija 
 

Rezultatas 
Santykis: signalas / ribinė vertė 

Interpretavimas Papildomi tyrimai 

Pirmoji 
rezultatų 
analizė 

S/CO < 0,9 Nereaktyvus 
ŽIV-1 p24 ir (arba) 

ŽIV-1 / ŽIV-1-O / ŽIV-2 Ab 
neaptiktas 

Netaikoma 

S/CO ≥ 1,0 Reaktyvus „Pradinis reaktyvus“ 
Pakartoti tyrimą 

du kartus 

0,9 ≤ S/CO < 1,0 Pilkoji sritis „Pradinis reaktyvus“ 
Pakartoti tyrimą 

du kartus 

Antroji 
rezultatų 
analizė 

Pakartoti tyrimą du 
kartus: 

jei 2 rezultatai yra <1,0 
Nereaktyvus 

ŽIV-1 p24 ir (arba) 
ŽIV-1/ŽIV-1-O / ŽIV-2 Ab 

neaptiktas 
Netaikoma 

Pakartoti tyrimą du 
kartus: 

jei vienas iš 2 rezultatų 
yra ≥1,0 

Reaktyvus 

ŽIV p24 ir (arba) 
ŽIV-1 / ŽIV-1-O / ŽIV-2 Ab 

aptiktas 
„Pradinis reaktyvus“ 

Patvirtinamasis 
tyrimas 

 

8 Tyrimo apribojimai 

1. Tyrimas „Access HIV combo“ yra griežtai apribotas aptikti ŽIV-1 antigeną ir ŽIV-1 / ŽIV-1-O / ŽIV-2 
antikūnus žmogaus kraujo serume arba plazmoje (su Li heparinu, K2-EDTA, K3-EDTA ir CPDA-1). 
Tyrimo charakteristikos naudojant kitų tipų mėginius nenustatytos arba yra ribotos. 

2. „Access HIV combo“ rezultatai turi būti interpretuojami įvertinant bendrą paciento kliniką, įskaitant: 
klinikinę istoriją, papildomų tyrimų duomenis ir kitą atitinkamą informaciją. 

3. Tyrimuose naudojant antikūnus išlieka galimybė, kad heterofiliniai antikūnai paciento mėginyje gali 
trukdyti gauti tikslius rezultatus. Pacientai, kurie reguliariai kontaktavo su gyvūnais arba kuriems 
buvo taikomos imunologinės gydymo arba diagnostinės procedūros naudojant imunoglobulinus 
arba imunoglobulinų fragmentus, gali gaminti antikūnus, pvz., HAMA, kurie gali trukdyti atlikti 
imunologinius tyrimus. Be to, paciento mėginiuose gali būti kitų heterofilinių antikūnų, pvz., 
žmogaus ožio antikūnai

(39, 40)
. 

Tokie trukdantys antikūnai gali nulemti klaidingus rezultatus. Atidžiai įvertinkite pacientų, kurie 
įtariami turintys tokių antikūnų, rezultatus. 

4. Pacientų, kuriems atlikta transplantacija, mėginiai turi būti patikrinti prieš užšaldant. 
5. Veiksmingumas nebuvo nustatytas naudojant lavonų mėginius arba kitokius kūno skysčius, o ne 

žmogaus kraujo serumą ir plazmą. 
6. Išmatuotų rezultatų virš ribinės vertės dydis nėra bendro aptiktų antikūnų ir (arba) antigenų kiekio 

rodiklis. 
7. Nereaktyvus rezultatas rodo, kad patikrintame mėginyje nėra antigenų ir tyrimu „Access HIV 

combo“ nebuvo atlikta antikūnų. Tai neatmeta užsikrėtimo ŽIV-1 ir (arba) ŽIV-2 galimybės. 
8. Kad būtų patvirtinta infekcija, reaktyvų rezultatą, gautą tyrimu „Access HIV combo“, reikia patvirtinti 

atitinkamu metodu. 
9. Asmenims, kurių imuninė sistema yra sutrikusi, ir esant tokioms būklėms kaip sunki infekcija ir 

gydymas imunosupresantais, antikūnų kiekis gali sumažėti iki žemesnio už tyrimo aptikimo ribą 
lygio. Iš tokių mėginių gautus rezultatus reikia interpretuoti atsargiai. 



 Access HIV combo A97219E  
11/24 

 

9 Veikimo charakteristikos 

9.1 Rezultatų glaudumo matavimas 

Tyrimo „Access HIV combo“ tikslumas buvo nustatytas išanalizavus 13 mėginių: 1 neigiamą mėginį, 1 
silpnai teigiamą mėginį (Low 1), 1 netoli ribinės vertės esantį mėginį (low 2), 1 vidutiniškai ŽIV-1, ŽIV-2, 
ŽIV-1-O ir ŽIV Ag teigiamą mėginį. 
Pakartojamumas buvo įvertintas vienu kartu ištiriant šiuos 13 mėginių (iš kiekvieno sudarius 30 kartotinių 
mėginių) vienoje (1) sistemoje. 
Buvo nustatytos skiriamosios ribos (CV). 
Tarpinis rezultatų glaudumas buvo įvertintas 20 dienų tiriant šiuos 13 mėginių (iš kiekvieno sudarius du 
kartotinius mėginius) su vienos (1) partijos reagentais, per dieną atliekant 2 atskirus tyrimus (priešpiet ir 
popiet; tyrimus atliko du skirtingi operatoriai). 
Su skirtingomis partijomis gaunamų rezultatų glaudumas buvo įvertintas ištiriant šiuos 13 mėginių 
(iš kiekvieno sudarius 5 kartotinius mėginius) su 4 skirtingų partijų reagentais ir 4 skirtingų partijų 
kalibratoriais. Rezultatai pateikti lentelėse toliau: 
 

9.1.1 Pakartojamumas 
 

N = 30 
Vidurkiai 

(Signalas / ribinės vertės 
santykis) 

% C.V. 

Neigiami mėginiai 0,28 10,6 

Silpnai teigiami mėginiai 
(Low 1) 

ŽIV-1 2,19 4,1 

ŽIV-2 2,20 4,7 

ŽIV-1-O 1,91 2,6 

ŽIV-1-Ag 2,40 5,0 

Netoli ribinės vertės 
esantys mėginiai (Low 2) 

ŽIV-1 0,96 5,9 

ŽIV-2 0,95 4,4 

ŽIV-1-O 1,16 4,6 

ŽIV-1-Ag 1,20 4,6 

Vidutiniškai teigiami 
mėginiai (Medium 1) 

ŽIV-1 2,86 5,8 

ŽIV-2 3,81 3,4 

ŽIV-1-O 3,34 4,2 

ŽIV-1-Ag 3,30 3,7 

 
Mėginių variacijos koeficientai yra mažesni nei 12 %. 

9.1.2 Tarpinis rezultatų glaudumas 

 

N = 80 
Vidurkiai 

(Signalas / ribinės vertės 
santykis) 

% C.V. 

Neigiami mėginiai 0,30 10,1 

Silpnai teigiami mėginiai 
(Low 1) 

ŽIV-1 2,35 5,6 

ŽIV-2 2,37 5,1 

ŽIV-1-O 1,88 4,6 

ŽIV-1-Ag 2,35 7,6 

Netoli ribinės vertės 
esantys mėginiai (Low 2) 

ŽIV-1 1,02 5,6 

ŽIV-2 1,03 5,6 

ŽIV-1-O 1,15 4,9 

ŽIV-1-Ag 1,17 4,9 

Vidutiniškai teigiami 

mėginiai (Medium 1) 

ŽIV-1 3,04 5,1 

ŽIV-2 3,99 4,9 

ŽIV-1-O 3,23 4,6 

ŽIV-1-Ag 3,12 4,7 

 
Mėginių variacijos koeficientai yra mažesni nei 12 %. 
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9.1.3 Su skirtingomis partijomis gautų rezultatų glaudumas 

 

N = 20 
Inter Cal 
% C.V. 

Inter RP 
% C.V. 

Bendr. 
% C.V. 

Neigiami mėginiai 12,1 12,3 15,0 

Silpnai teigiami 
mėginiai (Low 1) 

ŽIV-1 11,0 7,4 11,4 

ŽIV-2 9,8 9,0 12,4 

ŽIV-1-O 10,2 6,5 10,8 

ŽIV-1-Ag 8,3 7,0 9,5 

Netoli ribinės vertės 
esantys mėginiai 
(Low 2) 

ŽIV-1 10,3 6,2 10,7 

ŽIV-2 10,3 7,2 11,3 

ŽIV-1-O 10,2 5,5 10,3 

ŽIV-1-Ag 10,4 14,8 16,9 

Vidutiniškai teigiami 
mėginiai 
(Medium 1) 

ŽIV-1 9,8 5,7 10,4 

ŽIV-2 10,2 11,0 13,9 

ŽIV-1-O 8,5 10,4 12,1 

ŽIV-1-Ag 11,0 13,0 15,5 

 
Mėginių variacijos koeficientai yra mažesni nei 20 %. 

 

9.2 Diagnostinės savybės 

9.2.1 Diagnostinis specifiškumas 

Nustatyta, kad tyrimo „Access HIV combo“ specifiškumas ≥99,5 %. Šis specifiškumas buvo nustatytas 
tiriant šiuos mėginius: 
 

Mėginio tipas 

IR specifiškumas RR specifiškumas 

n % 
95 % patikimumo 

intervalas 
n % 

95 % patikimumo 
intervalas 

Kraujo donorai 7656/7664 99,90 [99,79–99,95 %] 7664/7664 100,00 [94,95–100 %] 

Pasirinkti 
hospitalizuoti 
pacientai 

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

Nepasirinkti 
hospitalizuoti 
pacientai 

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

Nėščios moterys 200/200 100,00 [98,17–100 %] 200/200 100,00 [98,17–100 %] 

Bendrasis vidurkis 10938/10955 99,84 [99,75–99,91 %] 10951/10955 99,96 [99,91–99,99 %] 

 

9.2.2 Diagnostinis jautrumas 

Jautrumo tyrimai su „Access HIV combo“ buvo atlikti naudojant patvirtintus ŽIV Ab mėginius, mėginius iš 
ūmiai užsikrėtusių pacientų, komercinius serokonversijos rinkinius bei ŽIV Ag mėginius (grynus arba 
praskiestus). 
 
Klinikinis jautrumas 
 
Patvirtinti ŽIV Ab teigiami mėginiai 
Jautrumas ŽIV-1 buvo ištirtas naudojant 674 patvirtintus teigiamus mėginius ir nustatyta, kad jis lygus 100 
% (PI esant 95 %: 99,41–100 %). 
 
255 mėginiuose buvo genotipinių potipių ir variantų: 
- M grupė (236): A(21), B(56), C(17), D(13), F(10), G(15), H(7), J(3), K(1), CRF: 01(13) - 02(44) - 05(1) - 
06(7) - 08(1) - 09(5) - 10(1) - 11(5) - 12(1) - 13(2) - 14(6) - 15(3) - 19(3) - 27(1) 
- O grupė (17) 
- N grupė (2) 
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Jautrumas ŽIV-2 buvo įvertintas patikrinus 126 gerai dokumentuotus mėginius, ir nustatyta, kad jis lygus 
100 % (PI esant 95 %: 97,11–100 %). 
 
Mėginiai iš ūmiai užsikrėtusių pacientų ir komercinių serokonversijos rinkinių 

 Jautrumas ŽIV-1 preserokonversijos ir perserokonversijos metu buvo ištirtas naudojant 86 mėginius. 

 Tyrimo „Access HIV combo“ serokonversijos jautrumas buvo įvertintas patikrinus nuoseklius 
mėginius iš 61 gerai dokumentuoto komercinio ŽIV serokonversijos rinkinio (su 131 ankstyvos 
serokonversijos mėginiu). 
2 lentelėje pateikti 6 serokonversijos rinkinių rezultatai. 

 
 

2 lent. Serokonversijos rinkiniai 
 

Rinkinys Mėginio ID 
Dienos po 1-ojo 

kraujavimo 
Access

®
 HIV 

combo (S/CO) 
PCR* Western Blot* 

BBI 9012 

9012-05 14 0,53 Teigiamas Neigiamas 

9012-06 16 1,21 Teigiamas Neigiamas 

9012-07 21 25,36 Teigiamas Neigiamas 

BBI 9017 

9017-04 10 0,32 Teigiamas Teigiamas 

9017-06 13 1,19 Teigiamas Teigiamas 

9017-07 17 3,48 Teigiamas Teigiamas 

9017-08 20 4,15 Teigiamas Teigiamas 

9017-09 24 2,44 Teigiamas Teigiamas 

9017-10 28 5,67 Teigiamas Teigiamas 

9017-11 31 42,27 Teigiamas Teigiamas 

BBI 9022 

9022-07 23 0,77 Teigiamas Neigiamas 

9022-08 25 5,81 Teigiamas Neigiamas 

9022-09 32 161,31 Teigiamas Neigiamas 

PRB 950 

PRB950-01 0 0,29 Neigiamas Teigiamas 

PRB950-02 18 1,12 Teigiamas Teigiamas 

PRB950-03 21 8,03 Teigiamas Teigiamas 

PRB950-04 28 21,15 Teigiamas Neigiamas 

BBI 9034 

9034-10 42 0,28 Neigiamas Neigiamas 

9034-11 47 1,75 Teigiamas Neigiamas 

9034-12 51 20,47 Teigiamas Neigiamas 

Zeptometrix 6243 

6243-06 20 0,37 Teigiamas Neapibrėžti 

6243-07 25 1,37 Teigiamas Neapibrėžti 

6243-08 27 1,89 Teigiamas Neapibrėžti 

6243-09 30 6,68 Teigiamas Neapibrėžti 

6243-10 32 18,06 Teigiamas Neapibrėžti 

 
* Duomenys iš tiekėjų. 
 
ŽIV-1 antigeno mėginiai 
Jautrumas = 100 % (104/104) (PI esant 95 %: 96,52–100 %) 
Tyrimo jautrumas buvo įvertintas ištyrus 104 išsamiai dokumentuotus mėginius: 

 ŽIV-1 M grupės 44 ŽIV Ag kultūros plūduriuojančias ląsteles iš toliau pateiktų genotipų: 10A, 5B, 8C, 
5D, 10E, 1F, 2G, 1H, 2J 

 21 ŽIV Ag komercinius teigiamus mėginius 

 39 ŽIV Ag teigiamus mėginius iš 86 skirtingo laipsnio serokonversijos serumo mėginių 
 
Naujai paimti mėginiai 
Per vieną dieną nuo kraujo paėmimo buvo ištirti 103 teigiami ŽIV mėginiai. 

9.3 Analitinis jautrumas 

Tyrimas „Access HIV combo“ pasižymi < 2 TV/ml analitiniu jautrumu ŽIV-1 antigenui p24. 
Tyrimo jautrumo riba buvo nustatyta atlikus NIBSC 90/636 rinkinio WHO ir „Bio-Rad“ vidinio ŽIV Ag 
standarto regresijos analizę. 
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9.4 Analitinis specifiškumas 

9.4.1 Kryžminio reaktyvumo tyrimas 

Buvo ištirti 477 pacientų, kuriems pasireiškė įvairios patologijos arba būsenos, nesusijusios su ŽIV 
(nėščios moterys, reumatoidinis faktorius, cirozė, chroninis inkstų nepakankamumas, dializė, 
transplantacija, lenograstimą vartojantys pacientai, žmogaus anti-pelių Ig, antibranduoliniai antikūnai, 
mikoplazminė pneumonija, eritrovirusas B19, mielominė liga arba kitos virusinės ar bakterinės kilmės 
infekcijos (HAV, HBV, HCV, raudonukė, toksoplazmozė, sifilis, kiaulytė, tymai, CMV, HSV, EBV, VZV, 
HTLVI, maliarija, nuo gripo paskiepyti pacientai), mėginiai. 
Tikslumas buvo lygus 98,10 % (PI esant 95 %: 96,30–99,18 %) be užšaldyto transplantato populiacijos 
(žr. procedūros apribojimų punktą nr. 4). 
Nustatytos penkios nespecifinės reakcijos: 

 VZV teigiamuose mėginiuose (7,7 %) 

 EBV teigiamuose mėginiuose (6,7 %) 

 HCV teigiamuose mėginiuose (2,9 %) 

 Esant reumatoidiniam faktoriui (7,1 %) 

 Teigiamuose sifilio mėginiuose (2,3 %) 

9.4.2 Rezultatų iškraipymo tyrimas 

Mėginiai, kuriuose yra atitinkamai iki 200 mg/l ir 300 mg/l konjuguoto ir nekonjuguoto bilirubino, iki 90 g/l 
albumino, lipeminiai mėginiai, kuriuose yra 30 g/l trioleino (triglicerido) ekvivalento ir hemolizuoti mėginiai, 
kuriuose yra iki 2 g/l hemoglobino, rezultatų neiškraipo. 
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ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HIV combo Calibrators  A59429 
 

Kalibratoriai „Access HIV combo Calibrators“ skirti tyrimui „Access HIV combo“ 
kalibruoti, naudojant imuninių tyrimų sistemas „Access“. 
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1 Numatytoji paskirtis 

Kalibratoriai „Access HIV combo Calibrators“ yra skirti sukalibruoti tyrimą „Access HIV combo“, skirtą 
kokybiškai nustatyti ŽIV-1 antigeną ir ŽIV-1 / ŽIV-1-O / ŽIV-2 antikūnus žmogaus kraujo serume ir 
plazmoje (su ličio heparinu, K2-EDTA, K3-EDTA ir CPDA-1) naudojant „Access“ imuninių tyrimų 
sistemas. 

 

2 Tyrimo santrauka ir paaiškinimas 

Kalibratoriai „Access HIV combo Calibrators“ naudojami tyrimui „Access HIV combo“ kalibruoti (ribinei 
vertei nustatyti). Palyginant mėginio šviesos intensyvumą su ribine verte nustatoma, ar mėginyje yra, ar 
nėra ŽIV-1 antigeno ir (arba) ŽIV-1 / ŽIV-1-O / ŽIV-2 antikūnų. 
 

3 Informacija apie gaminį 

3.1 Aprašas 

 Kalibratoriai „Access HIV combo Calibrators“ 
 

Identifikavimo žymuo 
etiketėje 

Aprašas 
Pateikimas / 
paruošimas 

A59429 

C0 
Negative Calibrator 

Neigiamas kalibratorius: 

(nereaktyvus) žmogaus kraujo serumas ŽIV-1 antigenui ir ŽIV-
1 / ŽIV-1-O / ŽIV-2 antikūnams su 0,1 % natrio azidu ir 0,25 % 
„ProClin 300“. 

1 x 1,7 ml 
Paruošta naudoti 

C1 
Positive Calibrator 

Teigiamas kalibratorius: 

(reaktyvus) žmogaus kraujo serumas anti-ŽIV-1 antikūnams 
su 0,1 % natrio azido ir 0,25 % „ProClin 300“. 

1 x 1,7 ml 
Paruošta naudoti 

Calibration card Kalibravimo kortelė: 1 

3.2 Laikymo ir naudojimo sąlygos 

 Laikyti statmenai ir šaltai 2–10 °C temperatūroje. 

 Prieš naudodami sumaišykite turinį lengvai pavartydami. Venkite burbuliukų susidarymo. 

 Jei laikoma 2–10 °C temperatūroje, išlieka stabilūs iki etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos. 

 Buteliukas išlieka stabilus 2–10 °C temperatūroje 120 dienas po pirmojo panaudojimo. 

 Jei kontrolinės vertės neatitinka diapazono, reagentai gali būti nebetinkami naudoti. 
 

4 Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 Skirta in vitro diagnostikai. Skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams. 

4.1 Su sveikata ir sauga susijusios atsargumo priemonės 

 Šį tyrimo rinkinį turi naudoti tik kvalifikuoti darbuotojai, išmokyti laboratorinių procedūrų ir susipažinę 
su galimais jų pavojais. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, mūvėkite pirštines, užsidėkite 
akių / veido apsaugos priemones ir tinkamai naudokite vadovaudamiesi gera laboratorine praktika. 

 Ruošiant kalibratorius naudota žmogaus kilmės medžiaga buvo ištirta ir nustatyta, kad ji nereaktyvi 
hepatito B paviršiniam antigenui (HBsAg), hepatito C viruso (HCV) antikūnams, žmogaus 
imunodeficito viruso (ŽIV-1 ir ŽIV-2) antikūnams ir ŽIV-1 antigenui, išskyrus kalibratorių C1, kuris yra 
teigiamas ŽIV-1 antikūnams. Kadangi nėra žinoma tyrimų metodų, kurie visiškai užtikrintų, kad nėra 
infekcinių medžiagų, reagentus ir pacientų mėginius tvarkykite taip, lyg jie galėtų pernešti užkrečiamą 
ligą. 

 Išsiliejusios biologinės medžiagos. Su išsiliejusiomis žmoginėmis medžiagomis reikia elgtis kaip su 
galinčiomis sukelti infekciją. Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje nėra rūgšties, jas reikia nedelsiant 
nukenksminti – apdorojant išsiliejimo vietą, medžiagas, visus užterštus paviršius ir įrangą tinkamu 
cheminiu dezinfekantu, efektyviai veikiančiu galimus išsiliejusių mėginių biologinio pavojaus šaltinius 
(paprastai santykiu 1:10 atskiestu buitiniu balikliu, 70–80 % etanoliu arba izopropanoliu, jodoforu 
pvz., 0,5 % „Wescodyne™ Plus“ ir t. t.) ir sausai nušluostyti. 
Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje yra rūgšties, jas reikia tinkamai sugerti (iššluostyti) arba 
neutralizuoti, užterštą vietą nuplauti vandeniu ir sausai iššluostyti. Panaudotą sugėriklio medžiagą 
gali prireikti šalinti kaip pavojingas atliekas. 
Paskui tą vietą reikia nukenksminti vienu iš cheminių dezinfekantų. 

 Visus mėginius ir tyrimui atlikti naudotas medžiagas šalinkite kaip infekciją galinčias sukelti 
medžiagas. Laboratorines, chemines arba biologiškai pavojingas atliekas reikia tvarkyti ir šalinti 
laikantis visų vietos, regiono bei šalies nuostatų. 
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 Rekomendacijų dėl pavojų ir atsargumo priemonių, susijusių su šio tyrimo rinkinio cheminėmis 
medžiagomis, žr. etiketėse pavaizduotoje (-se) piktogramoje (-se) ir 4.2 skyriuje pateiktoje 
informacijoje. 
Saugos duomenų lapą (SDL) galima gauti svetainėje www.bio-rad.com. 

4.2 Su procedūra susijusios atsargumo priemonės 

Įspėjimas: 
 

 
 

H317. Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
P280. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones. 
P333+P313. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
P302+P352. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 
P501. P501. Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines 
taisykles. 

 Šiame gaminyje yra iš žmogaus arba gyvūnų išgautų komponentų. Naudokite atsargiai. 
 

5 Procedūra 

Informacijos apie kalibravimo teoriją, kalibratorių konfigūravimą, kalibratoriaus tyrimo užsakymų įvestį ir 
kalibravimo duomenų peržiūrą ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) pagalbos sistemoje. 
 
Kalibravimas 
Kalibratoriai „Access HIV combo Calibrators“ pateikiami kaip neigiamas (C0) ir teigiamas (C1) 
kalibratoriai. Kas 56 dienas reikia gauti tyrimo „Access HIV combo“ kalibravimo kreivę (nustatyti ribinę 
reikšmę), kad turėtumėte aktyviąją kalibravimo kreivę, galiojančią tik vienai reagentų partijai, identifikuotai 
pagal jos brūkšninį kodą. Praėjus 56 dienoms arba įdėjus kitą reagentų partiją į sistemą, kreivė 
automatiškai anuliuojama. 
Kalibruojant kaskart reikia 220 µl kalibratoriaus C0 (analizuojami du kartotiniai mėginiai) ir 330 µl 
kalibratoriaus C1 (analizuojami trys kartotiniai mėginiai), taip pat reikia atsižvelgti į mėginio indelio ir 
sistemos nenaudingąjį tūrį. Vienas lašas atitinka maždaug 40 µl. 
 

6 Tyrimo apribojimai 

Jei yra reagento užsiteršimo mikrobais požymių arba per didelis drumstumas, išmeskite buteliuką. 
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1 Numatytoji paskirtis 

„Access HIV combo QC“ yra skirta stebėti tyrimo „Access HIV combo“ sistemos veikimą. 
 

2 Tyrimo santrauka ir paaiškinimas 

Kokybės kontrolės medžiagos imituoja pacientų mėginių charakteristikas ir yra būtinos tyrimo „Access 
HIV combo“ sistemos veikimui stebėti. Be to, jos sudaro neatskiriamą geros laboratorinės praktikos dalį

(38, 

41–47)
. Atliekant tyrimus su „Access“ reagentais ŽIV-1 antigenui ir anti-ŽIV-1 / ŽIV-1-O / ŽIV-2 antikūnams 

aptikti, norint užtikrinti tyrimų nuoseklumą taip pat reikia naudoti kokybės kontrolės medžiagas. 
 Jei tyrimų sistema veikia tinkamai, tyrimų vertės turi atitikti leistiną verčių diapazoną. 
 

3 Informacija apie gaminį 

3.1 Aprašas 

 Access HIV combo QC 
 

Identifikavimo 
žymuo etiketėje 

Aprašas 
Pateikimas / 
paruošimas 

A59430 

QC1 

Negative QC 

Neigiama kokybės kontrolės medžiaga: 

Žmogaus kraujo serumas, neigiamas (nereaktyvus) ŽIV-1 antigenui 
ir anti-ŽIV-1 / ŽIV-1-O / ŽIV-2 antikūnams su 0,1 % natrio azidu ir 
0,25 % „ProClin 300“. 

2 x 4,4 ml 
Paruošta naudoti 

QC2 
Anti-HIV-1 

Antikūnai prieš ŽIV-1, teigiama kokybės kontrolės medžiaga: 

Žmogaus kraujo serumas, teigiamas (reaktyvus) anti-ŽIV-1 
antikūnams su 0,1 % natrio azido ir 0,25 % „ProClin 300“. 

2 x 4,4 ml 
Paruošta naudoti 

QC3 
HIV-1 Ag 

ŽIV-1 antigenas, teigiama kokybės kontrolės medžiaga: 

Išgrynintas ŽIV-1 antigenas, išaktyvintas kaitinant, su chaotropiniu 
agentu Tris buferyje su 0,1 % „ProClin 300“. 

2 x 4,4 ml 
Paruošta naudoti 

QC card KK kortelė: 1 

3.2 Laikymo ir naudojimo sąlygos 

 Laikyti statmenai ir šaltai 2–10 °C temperatūroje. 

 Prieš naudodami sumaišykite turinį lengvai pavartydami. Venkite burbuliukų susidarymo. 

 Jei laikoma 2–10 °C temperatūroje, išlieka stabilūs iki etiketėje nurodytos galiojimo pabaigos datos. 

 Buteliukas išlieka stabilus 2–10 °C temperatūroje 120 dienas po pirmojo panaudojimo. 

 Jei kontrolinės vertės neatitinka diapazono, reagentai gali būti nebetinkami naudoti. 

 Vidutinių verčių ir standartinių nuokrypių (SN) ieškokite KK verčių kortelėje. 
 

4 Įspėjimai ir atsargumo priemonės 

 Skirta in vitro diagnostikai. Skirta naudoti tik sveikatos priežiūros specialistams. 

4.1 Su sveikata ir sauga susijusios atsargumo priemonės 

 Šį tyrimo rinkinį turi naudoti tik kvalifikuoti darbuotojai, išmokyti laboratorinių procedūrų ir susipažinę 
su galimais jų pavojais. Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, mūvėkite pirštines, užsidėkite 
akių / veido apsaugos priemones ir tinkamai naudokite vadovaudamiesi gera laboratorine praktika. 

 Ruošiant kontrolę naudota žmogaus kilmės medžiaga buvo ištirta ir nustatyta, kad ji nereaktyvi 
hepatito B paviršiniam antigenui (HBsAg), hepatito C viruso (HCV) antikūnams. Kadangi nėra žinoma 
tyrimų metodų, kurie visiškai užtikrintų, kad nėra infekcinių medžiagų, reagentus ir pacientų mėginius 
tvarkykite taip, lyg jie galėtų pernešti užkrečiamą ligą. 

 Išsiliejusios biologinės medžiagos. Su išsiliejusiomis žmoginėmis medžiagomis reikia elgtis kaip su 
galinčiomis sukelti infekciją. 
Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje nėra rūgšties, jas reikia nedelsiant nukenksminti – apdorojant 
išsiliejimo vietą, medžiagas, visus užterštus paviršius ir įrangą tinkamu cheminiu dezinfekantu, 
efektyviai veikiančiu galimus išsiliejusių mėginių biologinio pavojaus šaltinius (paprastai santykiu 
1:10 atskiestu buitiniu balikliu, 70-80 % etanoliu arba izopropanoliu, jodoforu pvz., 0,5 % 
„Wescodyne™ Plus“ ir t. t.) ir sausai nušluostyti. 
Jei išsiliejusių medžiagų sudėtyje yra rūgšties, jas reikia tinkamai sugerti (iššluostyti) arba 
neutralizuoti, užterštą vietą nuplauti vandeniu ir sausai iššluostyti. Panaudotą sugėriklio medžiagą 
gali prireikti šalinti kaip pavojingas atliekas. 
Paskui tą vietą reikia nukenksminti vienu iš cheminių dezinfekantų. 
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 Visus mėginius ir tyrimui atlikti naudotas medžiagas šalinkite kaip infekciją galinčias sukelti 
medžiagas. Laboratorines, chemines arba biologiškai pavojingas atliekas reikia tvarkyti ir šalinti 
laikantis visų vietos, regiono bei šalies nuostatų. 

 Rekomendacijų dėl pavojų ir atsargumo priemonių, susijusių su šio tyrimo rinkinio cheminėmis 
medžiagomis, žr. etiketėse pavaizduotoje (-se) piktogramoje (-se) ir 4.2 skyriuje pateiktoje 
informacijoje. Saugos duomenų lapą (SDL) galima gauti svetainėje www.bio-rad.com. 

4.2 Su procedūra susijusios atsargumo priemonės 

Įspėjimas: 
 

 
 

H317. Gali sukelti alerginę odos reakciją. 
P280. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos 
priemones. 
P333+P313. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. 
P302+P352. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. 
P501. Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines 
taisykles. 

 Šiame gaminyje yra iš žmogaus arba gyvūnų išgautų komponentų. Naudokite atsargiai. 
 

5 Procedūra 

„Access HIV combo QC“ turėtų būti tvarkomos taip pat kaip ir pacientų mėginiai ir tiriamos laikantis kartu 
su naudojamu prietaisu ir (arba) metodu pateikiamų nurodymų. 
Norint atlikti kokybės kontrolę naudojant „Access HIV combo QC“, kiekvienam iš 3 lygių reikia po 110 μl 
mėginio, be mėginių indo ir sistemos perteklinio tūrio (vienam nustatymui). Vienas lašas prilygsta 
maždaug 40 μl. 
Kadangi mėginius galima bet kuriuo metu apdoroti „atsitiktinės prieigos“ principu, o ne „partijomis“, 
kiekvienam 24 valandų laikotarpiui reikia naudoti kokybės kontrolės priemones

(38)
. Ar reikia kontrolę 

naudoti dažniau arba naudoti papildomas kontrolines medžiagas, turi nuspręsti vartotojas, remdamasis 
gera laboratorine praktika arba laboratorijos akreditacijos reikalavimais ir galiojančiais įstatymais. 
Informacijos apie kokybės kontrolės teoriją, kontrolių konfigūravimą, kokybės kontrolės mėginio tyrimo 
užsakymų įvestį ir kokybės kontrolės duomenų peržiūrą ieškokite atitinkamų sistemų vadovuose ir (arba) 
pagalbos sistemoje. 
 

6 Tyrimo apribojimai 

1. „Access HIV combo QC“ naudojimas su kitais, o ne „Access HIV combo“ tyrimu, nebuvo 
patikrintas. 

2. Jei kokybės kontrolės rezultatai neatitinka priimtino diapazono, tai gali reikšti, kad tyrimo rezultatai 
netinkami. Patikrinkite visus tyrimų rezultatus, gautus po paskutinio priimtino šios analitės kokybės 
kontrolės tyrimo rezultato. 

3. Jei yra reagento užsiteršimo mikrobais požymių arba per didelis drumstumas, išmeskite buteliuką. 
 

7 Tikėtinos reikšmės 

„Access HIV combo“ kokybės kontrolės medžiagų QC1, QC2 ir QC3 tikėtini vidurkiai (×) ir standartiniai 
nuokrypiai (σ) pateikti kokybės kontrolės (KK) reikšmių kortelėje, kuri yra rinkinyje. Kiekviena laboratorija 
turi nustatyti savo priimtinumo kriterijus, pasirinkdama kokybės kontrolės taisykles, kurios bus taikomos 
kontrolės rezultatams. Atskiri kontrolės rezultatai turi atitikti pradinį tinkamumo diapazoną, tačiau 
kiekviena laboratorija turi atnaujinti vidurkius ir SN vertes po to, kai sukaupiama pakankamai duomenų

(38, 

45)
. 

Atsižvelgiant į tai, kad skirtingų gamintojų tyrimų, procedūrų, partijų ir laboratorijų savitieji reaktyvumo 
lygiai gali skirtis, kiekviena laboratorija turi nustatyti savą reaktyvumo lygį ir priimtinų reikšmių intervalą

(38, 

47)
. Į priimtiną intervalą galėtų patekti visos vertės iš +2 SN intervalo nuo 20 duomenų rinkinių, gautų 

atlikus 20 tyrimų per 30 dienų laikotarpį, vidurkio
(45)

.  

http://www.bio-rad.com/
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