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PLATELIA™ Aspergillus IgG  62783 
96 TESZT 
ANTI-ASPERGILLUS IgG ELLENANYAG KIMUTATÁSA HUMÁN SZÉRUMBÓL VAGY PLAZMÁBÓL 
IMMUNO-ENZIMATIKUS MÓDSZERREL 
 

 
 
 
1. RENDELTETÉS 
A Platelia™ Aspergillus IgG indirekt, immuno-enzimatikus mikrolemez vizsgálat az anti-Aspergillus IgG ellenanyag kimutatására 
humán szérumból vagy plazmából. 
 
 
2. FELHASZNÁLÁSI JAVALLATOK 
A Platelia™ Aspergillus IgG immunoassay, egyéb diagnosztikai eljárásokkal együtt (például radiológiai, citológiai és mikológiai 
vizsgálatok) alkalmas az Apergillus okozta megbetegedések diagnosztizálására, amennyiben a beteg klinikai és terápiás 
előzményei alapján értelmezik.  
 
 
3. KLINIKAI ALKALMAZÁS 
A legyengült immunrendszerű betegeknél különböző Aspergillus okozta krónikus betegségek lehetnek jelen, és 
diagnosztizálásuk gyakran meglehetősen nehéz feladat. 
A penészgomba elleni túlérzékenység kialakulásának folyamata képezi az allergiás manifesztációk, például az asztma, az 
allergiás bronchopulmonális aspergillosis (ABPA) gyökerét, amely utóbbi a legelőrehaladottabb klinikai forma 4, 8. A 
mucoviscidosisban szenvedő betegek különösen ki vannak téve az ABPA kockázatának, és e betegség jelenlétének 
felismerése érdekében rendszeresen ellenőrzik őket 1, 2. 
A jelentős mennyiségű spórát belélegző személyeknél extrinsic alveolitis alakulhat ki; ennek legismertebb formái a 
baromfitenyésztők betegsége és a „farmer-tüdő”. 
Az aspergilloma a legjellemzőbb, nem allergiás eredetű krónikus kórforma, amely úgy alakul ki, hogy a gomba micéliumok 
kolonizálják a tüdőben eleve jelen lévő (pl. tuberculoticus, emphysemás, sarcoidosisos, daganatos eredetű) üregeket. Így 
képződnek az ún. „Aspergillus kosarak” 4, 6, 10. 
Az egyéb nem allergiás jellegű kórformák között a krónikus nekrotizáló aspergillosis különösen súlyos, progresszív, halálos 
kórforma. 
Ezeknél a különféle klinikai képeknél, akár allergiás eredetűek akár nem, az aspergillosis diagnosztizálása gyakran nehézkes. 
Ennek az az oka, hogy a klinikai tünetek más gombás, bakteriális, virális, sőt akár daganatos megbetegedésre is utalhatnak. A 
radiológiai vizsgálat, amely aspergilloma esetében jellegzetes képet mutat, sokkal kevésbé specifikus az aspergillosis többi 
formájában, ahol a klinikai és a radiológiai vizsgálat a diagnózis felállításának csupán része. 
A biológiai paraméterek és különösen a szerológiai vizsgálatok elengedhetetlenek a diagnózis igazolása szempontjából 5. 
Ennek megfelelően az aspergilloma kockázatának kitett betegeknél egy súlyos, de gyakran klinikai tünetekkel nem járó fertőzés 
esetében indokolt a szerológiai monitorozás. Az ABPA diagnózisa bizonyos esetekben öt kritériumon alapul, beleértve az anti-
Aspergillus antitest kimutatását 13. 
A Platelia™ Aspergillus IgG, amely a rekombináns, tisztított Aspergillus antigén ellen termelődött, G alosztályba tartozó 
immunglobulinok kimutatására szolgáló teszt, a normál immunrendszerű alanyoknál megfigyelt krónikus aspergillosis formák 
diagnosztizálásához nyújt segítséget 3. 
 Emellett az anti-Aspergillus ellenanyag jelenlétét nemrégiben onko-hematológiai betegeknél is leírták, a csontvelő átültetést 
megelőző immunszuppresszív kezelés megkezdése előtt. Ezen vizsgálatok alapján javasolható az Aspergillus kolonizáció 
kimutatása már akkor, amikor a beteg a kórházba kerül, illetve a graft beültetést megelőző döntési folyamat során, mivel ezek a 
betegek az invazív aspergillosis kockázatának kitett betegcsoportba kerülnek az immunszuppresszív kezelések megkezdése 
után.  
 
 
4. A MÉRÉS ELVE 
A PlateliaTM Aspergillus IgG kétfázisú, indirekt, mikrolemezes, immuno-enzimatikus technika az anti-Aspergillus IgG antitestek 
kimutatására humán szérumból vagy plazmából. 
 
A hígított szérum vagy plazma mintákat a tisztított rekombináns Aspergillus antigénnel érzékenyített mikrolemez lyukaiba 
osztjuk szét 7. 
37°C-os inkubálás után a lemez lyukait kimossuk, eltávolítva ezzel minden szabadon maradt anyagot. 
Ezután a mikrolemez lyukaiba bemérjük a konjugátumot (peroxidázzal jelölt monoklonális anti-humán egér IgG ellenanyag) és a 
lemezt 37°C-on inkubáljuk. 
Ha a humán mintában van anti-Aspergillus IgG, akkor komplex képződik: Aspergillus antigén – humán anti-Aspergillus IgG – 
anti-humán egér IgG antitest/peroxidáz. 
A lemez lyukait kimossuk, eltávolítva ezzel minden szabadon maradt anyagot. Az esetlegesen képződött komplexeket a 
peroxidáz szubsztrátját tartalmazó kromogén anyag hozzáadásával és szobahőmérsékleten történő inkubálással hívjuk elő. 
Az enzimreakciót 1N kénsav hozzáadásával állítjuk le. 
Az optikai denzitás mérésére 450/620 nm-re beállított spektrofotométert használunk. 
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5. REAGENSEK 
A mellékelt reagensek 96 meghatározáshoz, ill. maximum 9 teszt lefuttatásához elegendő mennyiségűek. 
A reagensek tárolási körülményeit és lejárati idejét lásd a dobozon. 
Használat előtt hagyjunk minden reagenst szobahőmérsékletre (+18-30°C) melegedni.  
Használat után azonnal tegyük vissza minden reagenst +2-8°C-ra. A fel nem használt sorokat tegyük vissza az eredeti 
zacskóba és szorosan zárjuk le. A nedvességszívó anyagot ne távolítsuk el. 
 

Felirat Reagens típusa Kiszerelés 

R1 Microplate 
Mikrolemez: 
- 96 lyukú (12 db, egyenként 8 lyukat tartalmazó sor) 
tisztított rekombináns Aspergillus antigénnel érzékenyítve. 

1 

R2 
Concentrated 

Washing Solution 
(20x) 

Koncentrált mosóoldat (20x): 
- TRIS-NaCl puffer (pH 7,4) 
- 2%-osTween® 20 
- Tartósítószer: <1,5%-os ProClin™ 300 

1 x 70 ml 

R3 Calibrator 0 
Kalibrátor 0 AE/ml (használatra kész): 
- Tris-NaCl puffer, anti-Aspergillus IgG nélkül 
- Tartósítószer: <1,5%-os ProClin™ 300 

1 x 2,5 ml 

R4a Calibrator 10 
Kalibrátor 10 AE/ml (használatra kész): 
- Anti-Aspergillus antitestet tartalmazó humán szérum 
- Tartósítószer: <1,5%-os ProClin™ 300 

1 x 2,5 ml 

R4b Calibrator 20 
Kalibrátor 20 AE/ml (használatra kész): 
- Anti-Aspergillus antitestet tartalmazó humán szérum 
- Tartósítószer: <1,5%-os ProClin™ 300 

1 x 2,5 ml 

R4c Calibrator 40 
Kalibrátor 40 AE/ml (használatra kész): 
- Anti-Aspergillus antitestet tartalmazó humán szérum 
- Tartósítószer: <1,5%-os ProClin™ 300 

1 x 2,5 ml 

R4d Calibrator 80 
Kalibrátor 80 AE/ml (használatra kész): 
- Anti-Aspergillus antitestet tartalmazó humán szérum 
- Tartósítószer: <1,5%-os ProClin™ 300 

1 x 2,5 ml 

R6 Conjugate 

Konjugátum (használatra kész): 
- Peroxidázzal jelzett monoklonális anti-humán egér IgG 
antitest 
- Fenolvörös 
- Tartósítószer: <1,5%-os ProClin™ 300 

1 x 26 ml 

R7a Sample 
Diluent 1 

Mintahígító oldat 1 (használatra kész): 
- Tris-NaCl puffer, 
- 0,1% Tween® 20, 
- Fenolvörös, 
- Tartósítószer: <1,5%-os ProClin™ 300 

1 x 28 ml 

R7b Sample 
Diluent 2 

Mintahígító oldat 2 (használatra kész): 
- Tris-NaCl puffer, 
- 0,1% Tween® 20, 
- Brómkrezol-lila, 
- Tartósítószer: <1,5%-os ProClin™ 300 

1 x 26 ml 

R9 Chromogen TMB Kromogén TMB oldat (használatra kész) 
-3,3’,5,5’-tetrametil-benzidin (< 0,1%) oldat, H2O2 (<1,0%) 1 x 28 ml 

R10 Stopping Solution Leállító oldat (használatra kész): 
-1N kénsav oldat 1 x 28 ml 

  Öntapadó fólia 4 
 
 
6. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 
1. Kizárólag in vitro diagnosztikai használatra. 
2. Csak szakember kezéhez. 
3. Nem ajánlott a teszt alkalmazása humán szérum illetve plazmától eltérő mintákra. 
4. Az R4a, R4b, R4c és R4d kalibrátorok humán szérumból készültek, és a CE jelzésű tesztekkel elvégzett vizsgálatok 

alapján anti-HIV-1, anti-HIV-2, anti-HCV és HBs antitestek tekintetében negatívnak bizonyultak. Mindazonáltal, minden 
reagenst úgy kell kezelni, mintha potenciálisan fertőző lenne. Valamennyi vizsgálatot a vér által közvetített kórokozó 
ágensekre vonatkozó OSHA szabványnak megfelelő 2. biológiai biztonsági szinten, illetve az egyéb adaptált biológiai 
biztonsági gyakorlatnak megfelelően kell végezni.  

5. Védőruházat, így laborköpeny, arcvédő és eldobható kesztyű (latex-mentes szintetikus anyagból készült kesztyű javasolt) 
viselése kötelező, és a teszteket, valamint a betegmintákat a helyes laboratóriumi gyakorlat (GLP) előírásainak 
megfelelően kell kezelni.  A vizsgálat elvégzése után alaposan kezet kell mosni. 

6. Ne pipettázzunk szájjal. 
7. Ne dohányozzunk, igyunk vagy együnk olyan helyen, ahol a mintákkal, vagy a készlet reagenseivel dolgozunk. 
8. Kerüljük a minták és az oldatok kifröccsenését. 
9. A savat nem tartalmazó folyadékokkal szennyezett felületeket megfelelő hatékonyságú fertőtlenítőszerrel alaposan le kell 

mosni. A célra alkalmas fertőtlenítőszerek (többek között): 10%-ra higított hypo (0,5%-os nátrium-hipoklorit oldat), 70%-os 
etanol vagy 0,5%-os Wescodyne Plus™. A tisztításhoz használt anyagokat a szennyezett hulladékok számára fenntartott 
edénybe kell kidobni. 
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FIGYELEM ! Hypo-tartalmú oldatokat nem szabad gőz sterilizátorba tenni. 
 
10. Amennyiben a szennyező folyadék savat tartalmaz, a szennyezett felületet le kell törölni vagy nátrium-bikarbonáttal kell 

semlegesíteni, majd a területet le kell öblíteni és szárazra törölni; ha a szennyező folyadék biológiailag veszélyes anyagot 
tartalmaz, a területet kémiai fertőtlenítőszerrel kell lemosni.  

11. A meghatározáshoz használt minden mintát és reagenst úgy semmisítsen meg, mintha azok potenciálisan fertőzőek 
lennének. A veszélyes kémiai és biológiai hulladékokat a hatályos előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. 

12. FIGYELEM ! A készlet egyes komponenseinek lehetséges kémiai kockázatait az alábbiakban soroljuk fel (lásd az 5. 
fejezetet – REAGENSEK) 

 
 Egyes reagensek kevesebb, mint 1,5% ProClinTM 300-t tartalmaznak: 
 R43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet). 
 S23-24-37-60: A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni. A bőrrel való érintkezés 

kerülendő. Megfelelő védőkesztyűt kell viselni. Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell 
ártalmatlanítani. 

 
13. A Biztonsági adatlapot (MSDS) kérésre megküldjük. 
 
 
7. ÓVINTÉZKEDÉSEK A FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA 
1. AZ ISMERETLEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÁROLT, LEFAGYASZTOTT MINTÁK HAMIS POZITÍV EREDMÉNYT 

ADHATNAK, A GOMBÁS ÉS/VAGY BAKTERIÁLIS FELÜLFERTŐZŐDÉS MIATT. 
2. A lejárati idő után ne használjuk a tesztet, illetve a reagenseket. 
3. Ugyanazon méréssorozaton belül ne keverjünk, ill. ne kombináljunk egymással a különböző gyártási számú készletekből 

származó reagenseket. 
 
MEGJEGYZÉS: A tömény mosóoldat (R2, a 20x-os töménység zölddel feltüntetve*), a kromogén (R9, a TMB felirat 
türkizkékkel feltüntetve*) és a leállító oldat (R10, az 1N felirat pirossal feltüntetve) kivételével ne keverjünk más 
készletekből származó, más gyártási számú reagenseket. 
 
MEGJEGYZÉS: A mosóoldat (R2, a 20x-os töménység zölddel feltüntetve*) nem keverhető össze a más Bio-Rad  
reagens készletekben lévő Mosóoldattal (R2, a 10x-es töménység kékkel feltüntetve*). 
* az üveg címkéjén 

 
4. Kimérés előtt várjunk 30 percet, hogy a reagensek felmelegedjenek szobahőmérsékletre (+18-30°C).  
5. Ha lehet, eldobható eszközöket használjunk. Ha erre nincs mód, alaposan elmosott és desztillált vízzel kiöblített 

üvegedényekkel dolgozzunk. 
6. Ellenőrizzük a pipetták pontosságát, valamint azt, hogy a felhasznált eszközök megfelelően működnek. 
7. Óvatosan oldjuk fel az R2 reagenst, ügyelve arra, hogy ne szennyeződjön. 
8. Az enzimreakció nagyon érzékeny a fémekre vagy fémionokra. Éppen ezért a konjugátumot tartalmazó oldatok, illetve a 

szubsztrát oldat nem érintkezhet fém tárggyal 
9. A kalibrátorok és minták pipettázásakor minden lyukhoz új pipettahegyet használjunk, hogy elkerüljük a szennyeződést. 
10. A lyukak megfelelő kimosása érdekében végezzük el javasolt számú mosóciklus mindegyikét, és győződjünk meg arról, 

hogy minden lyuk teljesen feltöltődik, majd kiürül.  A mosást lehetőleg mikrolemez mosóval végezzük. 
11. Ne hagyjuk, hogy a mikrolemez a mosóciklus vége és a reagensek bemérése között kiszáradjon. 
12. A konjugátumhoz és az előhívó oldathoz ne használjuk ugyanazt az üveget. 
13. A kromogén oldatot, illetve az előhívó oldatot a tárolás és előhívás során az erős fénytől óvni kell. Ne hagyjuk, hogy a 

kromogént tartalmazó oldatok oxidálószerrel érintkezzenek. 
14. A kromogén oldatnak (R9) színtelennek kell lennie. A kék szín megjelenése azt jelzi, hogy a reagens nem használható, ki 

kell cserélni. 
15. A leállító oldat nem érintkezhet oxidálószerrel, fémmel vagy fémionokkal. 
16. Ne öntsük vissza a megmaradt konjugátumot az eredeti üvegbe. 
 
 
8. A REAGENSEK ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS TÁROLÁSA 
Mikrolemez (R1) 
A 12 sort tartalmazó keret egy zacskóba van becsomagolva. Ollóval vágjuk fel a zacskót közvetlenül a forrasztás alatt. Nyissuk 
ki a zacskót és vegyük ki a keretet. A fel nem használt sorokat tartalmazó keretet tegyük vissza az eredeti zacskóba. Gondosan 
zárjuk le a zacskót és tegyük +2-8°C-os helyre. 
A vákuumcsomagolású zacskó kinyitása után, a +2-8°C-on, gondosan visszazárt eredeti zacskóban tárolt sorok 8 hétig 
használhatóak fel.  Ellenőrizzük, hogy a nedvességszívó anyag bent van-e a zacskóban. 
 
Mosóoldat (R2) 
Készítsük el a mosóoldatot oly módon, hogy a koncentrált oldatot 20-szorosára hígítjuk desztillált vízzel: 50 ml R2 oldatot 950 
ml desztillált vízzel kell hígítani. (A 12 sort tartalmazó teljes lemezhez 650 ml készre hígított mosóoldat szükséges, ami nem 
tartalmazza az alkalmazott mosó eszköz holtterének térfogatát). Hígítás után a mosóoldat +2-30°C-on 14 napig tárolható. 
Miután a +2-30°C-on tárolt koncentrált mosóoldatot felbontjuk, az a címkén jelzett lejárati időig továbbra is megőrzi minőségét, 
amennyiben nem szennyeződik. 
 
Kalibrátor 0 (R3), kalibrátor 10 (R4a), kalibrátor 20 (R4b), kalibrátor 40 (R4c), kalibrátor 80 (R4d): 
A kalibrátorok azonnal felhasználhatóak. 
Felbontás után ezek a reagensek +2-8°C-on tárolva 8 hétig őrzik meg minőségüket, amennyiben nem szennyeződnek. 

Xi-Maró hatású 
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Konjugátum (R6), Mintahígító 1 (R7a), Mintahígító 2 (R7b), TMB kromogén oldat (R9): 
Ezek a reagensek azonnal felhasználhatóak. 
Felbontás után ezek a reagensek +2-8°C-on tárolva 8 hétig őrzik meg minőségüket, amennyiben nem szennyeződnek. 
 
Leállító oldat (R10): 
Ez a reagens azonnal felhasználható. 
Miután a +2-8°C-on tárolt koncentrált reagenst felbontja, az a címkén jelzett lejárati időig továbbra is megőrzi minőségét, 
amennyiben nem szennyeződik. 
 
 
9. MINTÁK 
1. A vizsgálatokat EDTA, heparin vagy citrát alvadásgátlóval levett plazma- vagy szérum mintákkal végezzük. 
2. Tartsuk be a vérminták levételére, feldolgozására és tárolására vonatkozó irányelveket:   
 • A vérmintát az alkalmazott gyakorlatnak megfelelően kell levenni. 
 • Szérum esetében centrifugálás előtt hagyjuk a mintát teljesen megalvadni. 
 • A csöveket tartsuk lezárva. 
 • Centrifugálás után nyerjük ki a szérumot vagy a plazmát, és egy lezárt kémcsőben tároljuk. 
 • A mintákat +2-8°C-on kell tárolni, ha a vizsgálatra 4 napon belül sor kerül. 
 • Ha a vizsgálatot nem végzzük el 4 napon belül, akkor a mintákat -20°C (vagy -80°C) hőmérsékletre le kell fagyasztani. 

• Egy mintát nem szabad ötnél többször lefagyasztani/felengedni. A mintákat felengedés után és a vizsgálat elvégzése 
előtt óvatosan homogenizálni kell (Vortex).  

3. Az eredményeket nem zavarja, ha a minta 90 g/l albumint vagy 100 mg/l konjugálatlan bilirubint tartalmaz, ha lipémiás és 
36 g/l trioleint (triglicerid) ekvivalenst tartalmaz vagy hemolizált és 10 g/l hemoglobint tartalmaz. 

4. A mintákat nem szabad melegíteni. 
 
 
10. ELJÁRÁS 
 
A készletben található kellékek 
Lásd a REAGENSEK c. fejezetet 
 
A vizsgálathoz szükséges, de a készletben nem szereplő anyagok 
1. Steril desztillált vagy ioncserélt víz a koncentrált mosóoldat hígításához. 
2. Papírtörlő. 
3. Eldobható kesztyű. 
4. Védőszemüveg. 
5. Nátrium-hipoklorit (Javel-víz) és nátrium-bikarbonát. 
6. Automata vagy félautomata, állítható vagy fix térfogatú, egy- vagy többcsatornás pipetták, melyek alkalmasak 10 μl - 1000 

μl, 1 ml, 2 ml és 10 ml folyadék kimérésére. 
7. 25 ml-es, 50 ml-es, 100 ml-es és 1000 ml-es osztott kémcsövek. 
8. Egyszer használatos csövek. 
9. Veszélyes hulladék tartály. 
10. Kémcső-keverő (Vortex). 
11. Mikrolemez inkubátor, amely beállítható 37°C ± 1°C-ra (*) 
12. Félautomata vagy automata mikrolemez mosó (*). 
13. 450 nm-es és 620 nm-es szűrőkkel felszerelt mikrolemez leolvasó (*). 
(*) A műszaki részlegünk által hitelesített eszközökre vonatkozó információkért forduljon hozzánk bizalommal! 
 
EIA eljárás 
Tartsuk be a megadott protokollt. 
Tartsuk be a helyes laboratóriumi gyakorlatot: 
- A felhasználás előtt legalább 30 percig hagyjuk a reagenseket szobahőmérsékletre (18-30°C) melegedni. 
- A vizsgálat eredményeinek validálásához, minden tesztsorozatban vizsgálni kell az összes kalibrátor oldatot. 
 
Az alábbiak szerint járjunk el: 
1. Gondosan tervezzük meg, hogyan osztjuk el és azonosítsuk be a kalibrátorokat és a betegmintákat. 
2. A vizsgálandó mintákból készítsünk előhígítást: 1/20 arányban, azaz 10 μl szérum vagy plazma + 190 μl mintahígító (R7a).  

A minta előhígítása vörös elszíneződést okoz. 
3. Vegyük ki a keretet és a sorokat (R1) a védőzacskóból. A fel nem használt sorokat tegyük vissza a zacskóba és zárjuk le. 
4. Mérjünk be 190 μl mintahígító 2-t (R7b) azokba a lyukakba, ahova a vizsgálandó minták kerülnek, és adjunk hozzá 10 μl-t 

az 1/20 arányban előhígított mintákból, majd 2-3-szori felszívással finoman keverjük össze a lyuk tartalmát. 
 
FONTOS MEGJEGYZÉS: Az eljárásnak ezen a pontján az elosztás leellenőrizhető, mivel a 10 μl-nyi előhígított minták 
hozzáadása után a mintákat tartalmazó lyukak színe szürke lesz. A mintát egyáltalán nem tartalmazó lyukak színe 
kékeslila. 
 
5. Mérjünk be lyukanként 200 μl-t a kész kalibrátorokból az alábbi terv szerint: 
- A1: Kalibrátor 0 (R3) 
- B1: Kalibrátor 10 AE/ml (R4a) 
- C1: Kalibrátor 20 AE/ml (R4b) 
- D1: Kalibrátor 40 AE/ml (R4c) 
- E1: Kalibrátor 80 AE/ml (R4d) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A R3 S4 S12          
B R4a S5           
C R4b S6           
D R4c S7           
E R4d S8           
F S1 S9           
G S2 S10           
H S3 S11           

 
6. Fedjük le a mikrolemezt az öntapadó fóliával, a teljes felületre rányomva azt, így biztosítva a megfelelő zárást. 
7. Azonnal tegyük be a mikrolemezt száraz inkubátorba és inkubáljuk 60 ± 5 percig 37°C (± 1°C)-on. 
8. Készítsünk hígított mosóoldatot (lásd a 8. fejezetet). 
9. Vegyük le az öntapadó fóliát. Szívjuk fel az egyes lyukak tartalmát egy (nátrium-hipokloritot tartalmazó) szennyezett 

hulladék tartályba. 
10. Mikrolemez mosóval mossuk le 4-szer a mikrolemezt (800 μl hígított mosóoldattal). Az utolsó mosás után fordítsuk lefelé 

a mikrolemezt és könnyedén ütögessük rá egy papírtörlőre a maradék folyadék eltávolítása érdekében.  
11. Felhasználás előtt az R6 üveg fel-le fordításával homogenizáljuk annak tartalmát. Ha többcsatornás pipettát használunk, 

csak a sorozathoz szükséges mennyiséget mérjük ki: kettő darab 8 lyukas csíkhoz 3,5 ml szükséges. 
12. Mérjünk be 200 μl R6 konjugátumot minden lyukba. 
13. Fedjük le a mikrolemezt öntapadós fóliával, a teljes felületre rányomva azt, így biztosítva a megfelelő zárást. 
14. Tegyük be a mikrolemezt száraz inkubátorba és inkubáljuk 60 ± 5 percig 37°C (± 1°C)-on. 
15. Vegye le az öntapadós fóliát. Szívjuk fel az egyes lyukak tartalmát egy (nátrium-hipokloritot tartalmazó) szennyezett 

hulladék tartályba. 
16. Mikrolemez mosóval mossuk le 4-szer a mikrolemezt (800 μl hígított mosóoldattal). Az utolsó mosás után fordítsuk lefelé 

a mikrolemezt és könnyedén ütögessük rá egy papírtörlőre a maradék folyadék eltávolítása érdekében.  
17. Az erős fénytől védve gyorsan mérjünk be 200 μl TMB (R9) kromogén oldatot minden lyukba. 
18. A mikrolemezt szobahőmérsékleten (+18-30°C) sötétben inkubáljuk 30 ± 5 percig. Ebben az inkubálási fázisban ne 

tegyümk a lemezre öntapadós fóliát. 
19. Mérjünk be 100 μl leállító oldatot (R10) minden lyukba ugyanolyan sorrendben és ütemben, ahogy a szubsztrát oldatot 

adtuk hozzá. Jól keverjük össze. 
20. Óvatosan töröljük le minden mikrolemez alját. 
21. Olvassuk le az egyes lyukak optikai denzitását 450 nm-en (referenciaszűrő 620 nm) a leállító oldat hozzáadásától 

számított 30 percen belül (a sorokat leolvasás előtt mindig közvetlen fénytől védve kell tartani). 
22. Ellenőrizzük a leolvasó által kinyomtatott eredmények és a mikrolemez elosztási tervének megfelelőségét az eredmények 

átírása előtt. 
 
 
11. MINŐSÉGELLENŐRZÉS (ÉRVÉNYESSÉGI KRITÉRIUMOK) 
Minden vizsgálat alkalmával minden egyes mikrolemezen használjunk kalibrátorokat. 
A vizsgálat érvényességéhez az alábbi kritériumoknak kell teljesülni: 
 
Optikai denzitás érték: 
OD R4a > 0,200 
 
Arányok: 
OD R4a / OD R3   >  3,00 
OD R4b / OD R4a >  1,20 
OD R4c / OD R4b >  1,20 
OD R4d / OD R4c >  1,00 
 
 
12. AZ EREDMÉNYEK KIÉRTÉKELÉSE 
 
A kalibrációs görbe felrajzolása 
A kalibrációs görbét a kalibrátorok (0, 10, 20, 40 és 80 AE/ml) által szolgáltatott 5 pont határozza meg. 
A kalibrációs görbét [OD = funkció (AE/ml)] úgy kapjuk, hogy a függőleges tengelyen (Y) az R3, R4a, R4b, R4c és R4d 
kalibrátorok optikai denzitását, a vízszintes tengelyen (X) pedig az egyes kalibrátorok AE/ml-ben kifejezett koncentrációját 
ábrázoljuk.  Az egyes pontokat sorra össze kell kötni egymással. 
 
A vizsgált minták anti-Aspergillus IgG ellenanyag koncentrációjának (AE/ml) meghatározása 
Az egyes mintákra vonatkozó AE/ml-ben kifejezett anti-Aspergillus IgG antitest koncentráció a felrajzolt görbe segítségével 
határozható meg, a 12. rész szerint. 
 
Az eredmények értelmezése 
• Az 5 AE/ml (C < 5) alatti koncentrációjú minták „negatívnak” tekinthetőek az anti-Aspergillus IgG antitest jelenléte 

tekintetében. 
• A 5 és 10 AE/ml (5 ≤ C < 10) közötti koncentrációjú minták „köztes értékűnek” tekinthetőek az anti-Aspergillus IgG 

antitest jelenléte tekintetében. 
• A 10 AE/ml vagy afeletti (C ≥10) koncentrációjú minták „pozitívnak” tekinthetőek az anti-Aspergillus IgG antitest jelenléte 

tekintetében. 
A kalibrációs görbe felrajzolásához használt pontok nem alkalmasak pontos titrálásra 80 AE/ml feletti koncentrációk esetében. 
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Ha pontosabban szeretnénk meghatározni az erősen pozitív minták titerét, akkor újra el kell végeznünk a vizsgálatot oly módon, 
hogy készítünk még egy előhígítást a mintából az R7a hígításával: 
- 80 AE/ml feletti titerű és OD < 3,000 optikai denzitású minta esetén: először készítsünk egy 1/5 arányú előhígítást a mintából 

az R7a reagenssel. 
- 80 AE/ml feletti titerű és OD ≥3,000 optikai denzitású minták esetén: először készítsünk egy 1/60 arányú előhígítást a 

mintából az R7a reagenssel. 
Az előhígítás után kövessük a 10. fejezetben ismertetett eljárást (1/20 arányú előhígítás R7-tel, majd 1/20 arányú hígítás R7b-
vel). 
Az erősen pozitív minta titerét úgy számítjuk ki, hogy a kapott titert megszorozzuk az első előhígítás arányával (azaz 5 vagy 60, 
az elvégzett előhígításnak megfelelően). 
A „köztes” eredmény megerősíthető oly módon, hogy a betegtől új mintát vesznek a köztes titerű minta levételétől számított 2-3 
héten belül. 
A beteg szerológiai monitorozása esetére javasoljuk, hogy a beteg összes mintáját vizsgálják meg egyazon méréssorozatban 
az anti-Aspergillus IgG antitest szint szignifikáns ingadozásainak kimutatására. 
 
 
13. AZ ELJÁRÁS KORLÁTAI 
1. A negatív eredmény nem zárja ki az aspergillosis diagnózisát. Az aspergillosis kizárólag a klinikai, terápiás, radiológiai, 

citológiai, direkt mikológiai és szerológiai eredmények áttanulmányozása után diagnosztizálható, minden egyes elemet 
feltétlenül egyenként gondosan értelmezve. 

2. Legyengült immunrendszerű betegnél aspergillosis gyanúja esetén, az Aspergillus fertőzés korai szakaszában levett minta 
negatív eredményt adhat az anti-Aspergillus IgG teszttel. Ezért célszerű egy, két vagy három hét múlva levett újabb 
mintával új vizsgálatot végezni. 

3. A Platelia™ Aspergillus IgG teszt leírásában szereplő eljárást és az eredmények értelmezését figyelembe kell venni, 
amikor a mintákat az anti-Aspergillus IgG antitest jelenlétére vizsgálták. Javasoljuk, hogy a teszt felhasználója a vizsgálat 
elvégzése előtt figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. A protokollt különösen szigorúan be kell tartani a minták és a 
reagensek pipettázása, a mikrolemezek mosása és az inkubálási fázisok időzítése tekintetében. 

4. Hamis negatív eredmények születhetnek, ha a mintákat és a reagenseket nem a tájékoztatóban leírtaknak megfelelően 
mérik be. Eljárási hiba esetén a vizsgálatot egy ugyanattól a betegtől levett új mintával újra el kell végezni. 

5. Előfordulhat a negatív betegmintákat tartalmazó lyukak pozitív betegmintákkal vagy beteg mintákkal való szennyeződése, 
ha a lyuk tartalma túlfolyik a mikrolemez ügyetlen kezelése vagy a reagensek hozzáadásakor alkalmazott helytelen 
pipettázási technika következtében. 

6. A Platelia™ Aspergillus IgG használhatóságát nem vizsgálták újszülött csecsemőktől, illetve gyermekkorú betegektől levett 
szérum vagy plazma minták esetén. 

7. A Platelia™ Aspergillus IgG teszt nem alkalmas arra, hogy az eredményeket manuálisan olvassák le és/vagy vizuálisan 
határozzák meg. 

 
 
14. VÁRHATÓ ÉRTÉKEK 
 
A Platelia™ Aspergillus IgG teszttel mért anti-Aspergillus IgG prevalenciáját 64, cysticus fibrosisban szenvedő és az Aspergillus 
fertőzés kockázatának kitett, francia betegtől származó 129 mintából álló panelen értékelték. A 129 mintából 53 bizonyult 
pozitívnak és 12 volt köztes, így a köztes eredményeket negatívnak tekintve a prevalencia 53/129 = 41,1% [95% CI: 32,5-
50,1%], míg a köztes eredményeket pozitívnak tekintve a prevalencia 65/129 = 50,4% [95% CI: 41,4-59,3%] volt. A 64 vizsgált 
beteg közül 29-nél fordult elő legalább egy pozitív minta és 5 esetben fordult elő legalább egy köztes minta és pozitív nem, így a 
köztes eredményeket negatívnak véve a prevalencia 29/64 = 45,3% [95% CI: 32,8-58,3%] , míg a köztes eredményeket 
pozitívnak véve a prevalencia 34/64 = 53,1% [95% CI: 40,2-65,7%] volt.  
 
 
15. A MÓDSZER JELLEMZŐI 
 
A. Reprodukálhatósági vizsgálatok 
• Mérésen belüli pontosság (ismételhetőség): 
A mérésen belüli ismételhetőség értékeléséhez egy negatív és öt pozitív mintát vizsgáltunk 32-szer egy adott sorozatban. 
Minden egyes mintához meghatároztuk a titert (AE/ml). Az titerek átlagát, a szórást (SD) és a variációs koefficienst (CV%) az 
egyes minták vonatkozásában az alábbi táblázatban ismertetjük: 
 
Mérésen belüli pontosság (ismételhetőség) 
 

N=332 Negatív minta 
1. sz. 

gyengén 
pozitív minta 

2. sz. 
gyengén 

pozitív minta 

3. sz. 
gyengén 

pozitív minta 

Közepesen 
pozitív minta 

Erősen 
pozitív minta 

Átlag (AE/ml) 2,44 9,31 10,31 13,64 31,69 43,10 
SD 0,067 0,320 0,218 0,387 0,939 1,546 

CV % 2,7% 3,4% 2,1% 2,8% 3,0% 3,6% 
 
• Mérések közötti pontosság (reprodukálhatóság): 
A mérések közötti reprodukálhatóság értékeléséhez mind a hat mintát (egy negatív és öt pozitív) megkettőzve párhuzamosan 
vizsgáltuk, naponta 2 sorozatban, összesen 20 napon át. Minden egyes pozitív mintához meghatároztuk a titert (AE/ml). A 
negatív minták eredményeit arány formájában fejeztük ki. 
A koncentrációk vagy arányok átlagát, a szórást (SD) és a variációs koefficienst (CV%) az egyes minták vonatkozásában az 
alábbi táblázatban ismertetjük: 
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Mérések közötti pontosság (reprodukálhatóság) 
 

N=80 Negatív minta 
1. sz. 

gyengén 
pozitív minta 

2. sz. 
gyengén 

pozitív minta 

3. sz. 
gyengén 

pozitív minta 

Közepesen 
pozitív minta 

Erősen 
pozitív minta 

Átlag (AE/ml) 1,88 3,60 6,99 12,34 32,49 51,65 
SD 0,26 0,46 0,92 1,49 5,25 7,65 

CV % 13,8% 12,8% 13,1% 12,1% 16,2% 14,8% 
 
B. Keresztreakciók 
 

Kórállapot A vizsgált minták száma A pozitív minták száma 
Anti-Candida antitest 54 2* 
Anti-ds-DNS antitest 10 0 
ANA pozitivitás 10 0 
Myeloma IgG 10 0 
Toxoplasma IgG 10 0 
Anti-egér humán antitest 12 0 
HIV 10 0 
Rheumatoid faktor 10 0 
* A két pozitív eredményű szérum esetében egy a forgalomban kapható készlettel erősítettük meg az anti-Aspergillus IgG 
antitestek kimutatását. 
 
C. Linearitás 
A Platelia™ Aspergillus IgG teszt lineáris dinamikus tartománya az 5 pozitív mintával elvégzett hígítási vizsgálatok alapján 2 és 
80 AE/ml között van. 
 
D. Klinikai vizsgálatok 
A Platelia™ Aspergillus IgG teszt teljesítmény jellemzőit 2 vizsgálóhelyen értékelték 329 betegből származó összesen 499 
mintával. 
 
ÉRZÉKENYSÉG 
Az érzékenységet 2 francia vizsgálóhelyről származó 277 mintán határoztuk meg. A minták az alábbiak szerint oszlottak meg: 
• 64, cysticus fibrosisban szenvedő és az allergiás bronchopulmonális aspergillosis (ABPA) nagy kockázatának kitett betegtől 
származó 129 szérumot vizsgáltak az 1. vizsgálóhelyen. 
• 43, súlyos, krónikus aspergillosisban szenvedő betegtől származó 148 mintát vizsgáltak a 2. vizsgálóhelyen. 
 
Az 1. vizsgálóhely eredményei 
Az alábbi táblázatban azokat az eredményeket foglaltuk össze, amelyeket az 1. vizsgálóhelyen kaptunk olyan cysticus 
fibrosisos betegpopulációban, akiknél az ABPA jelenlétét a klinikai adatok alapján diagnosztizálták, a következő vizsgálatokból 
nyert eredmények figyelembe vételével: összes IgE, Aspergillus electrosyneresis, az Aspergillus antigének kimutatása és anti-
Aspergillus IgG antitestek kimutatása a Platelia™ Aspergillus IgG assay-től eltérő egyéb, kereskedelmi forgalomban lévő EIA 
teszttel. A betegeket 4 kategóriába soroltuk: ABPA nem áll fenn, kórtörténetben szereplő ABPA, ABPA gyanú és igazolt ABPA 
9, 11. Az ABPA hiánya azonban nem zárja ki egyéb Aspergillus okozta betegség jelenlétét 12. A betegek Aspergillus 
electrosyneresissel, illetve Platelia™ Aspergillus IgG teszttel meghatározott státuszát akkor tekintettük pozitívnak, ha a beteg 
mintái közül legalább egy pozitív volt az adott módszerrel. Egyébként a státuszt köztesnek tekintettük, ha a beteg mintái közül 
legalább egy köztes eredményt adott, és negatívnak tekintettük, ha a beteg mintái mind negatívak voltak. 
 

Az electrosyneresis 
eredményei A PlateliaTM Aspergillus IgG teszt eredményei 

Beteg státusza Beteg 
kategóriák Státusz Betegek 

száma Pozitív Köztes Negatív 

Pozitív (%)  
(a köztes 
betegeket 
negatívnak 

tekintve) 

Pozitív (%)  
(a köztes 
betegeket 
pozitívnak 
tekintve) 

Negatív 40 7 (1) 4 (2) 29 
7/40 (17,5%) 

95% CI  
[7,3-32,8%] 

11/40 (27,5%) 
95% CI  

[14,6-43,9%] 49 beteg ABPA 
nélkül 

Pozitív 9 8 1 0 8/9 
(88,9%)* 

9/9 
(100,0%)* 

Negatív 5 5 0 0 5/5 
(100,0%)* 

5/5 
(100,0%)* 

5 beteg 
kórtörténetben 
szereplő ABPA 

betegséggel Pozitív 0 - - - - - 

Negatív 2 2 (4) 0 0 2/2 
(100,0%)* 

2/2 
(100,0%)* 4 beteg ABPA 

gyanúval Pozitív 2 2 0 0 2/2 
(100,0%) 

2/2 
(100,0%) 

Negatív 3 2 (5) 0 1 2/3 
(66,7%)* 

2/3 
(66,7%)* 6 beteg igazolt 

ABPA 
betegséggel Pozitív 3 3 0 0 3/3 

(100,0%)* 
3/3 

(100,0%)* 
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1): A Platelia™ Aspergillus IgG teszttel kapott pozitív eredmények 57%-a (4/7) volt pozitív más, forgalomban lévő anti-

Aspergillus IgG EIA készlettel. 
(2): A Platelia™ Aspergillus IgG teszttel kapott köztes eredmények 100%-a (4/4) volt negatív más, forgalomban lévő anti-

Aspergillus IgG EIA készlettel. 
(3): A Platelia™ Aspergillus IgG teszttel kapott pozitív eredmények 100%-a (5/5) volt pozitív más, forgalomban lévő anti-

Aspergillus IgG EIA készlettel. 
(4): A Platelia™ Aspergillus IgG teszttel kapott pozitív eredmények 100%-a (2/2) volt pozitív más forgalomban lévő anti-

Aspergillus IgG EIA készlettel. 
(5): A Platelia™ Aspergillus IgG teszttel kapott pozitív eredmények 100%-a (2/2) volt pozitív más forgalomban lévő anti-

Aspergillus IgG EIA készlettel. 
*Az elégtelen mintamennyiség miatt a 95%-os konfidencia intervallumot nem lehetett kiszámítani. 
 
Az 2. vizsgálóhely eredményei 
Az alábbi táblázatban azokat az eredményeket foglaltuk össze, amelyeket súlyos, krónikus aspergillosisban szenvedő 
betegektől nyert mintákkal kaptunk; a betegeket megfelelő tüdőröntgen, Aspergillus pozitív köpettenyésztés és 
immunelektroforézises (IEP) szerológiai vizsgálattal kimutatatott Aspergillus pozitivitás alapján választottuk ki. 
 
• Az eredmények mintánként 
 

IEP eredmények A Platelia™ Aspergillus IgG teszt eredményei 
Beteg státusza 

Beteg 
kategóriák Státusz Betegek 

száma Pozitív Köztes Negatív 

Pozitív (%)  
(a köztes 
betegeket 
negatívnak 

tekintve) 

Pozitív (%)  
(a köztes 
betegeket 
pozitívnak 
tekintve) 

Pozitív 109 105 3 1 
96,3% 

95% CI [90,8-
99,0] 

99,1% 
95% CI [95,0-

100] 

Köztes 22 15 4 3 
68,2% 

95% CI [45,1-
86,1] 

86,4% 
95% CI [65,1-

97,1] 

Súlyos 
krónikus 

aspergillosis 

Negatív 17 6 5 6 
35,3% 

95% CI [14,2-
61,7] 

64,7% 
95% CI [38,5-

85,8] 
 
• Az eredmények betegenként 
A betegek Aspergillus immunelektroforézissel, illetve Platelia™ Aspergillus IgG teszttel meghatározott státuszát akkor 
tekintettük pozitívnak, ha a beteg mintái közül legalább egy pozitív volt az adott módszerrel. Egyébként a státuszt köztesnek 
tekintettük, ha a beteg mintái közül legalább egy köztes eredményt adott, és negatívnak tekintettük, ha a beteg mintái mind 
negatívak voltak. 
 

IEP eredmények A Platelia™ Aspergillus IgG teszt eredményei 
Beteg státusza 

Beteg 
kategóriák Státusz Betegek 

száma Pozitív Köztes Negatív 

Pozitív (%)  
(a köztes 
betegeket 
negatívnak 

tekintve) 

Pozitív (%)  
(a köztes 
betegeket 
pozitívnak 
tekintve) 

Pozitív 40 38 1 1 
95,0% 

95% CI [83,1-
99,4] 

97,5% 
95% CI [86,8-

99,9] 

Súlyos 
krónikus 

aspergillosis 
Negatív 3 1 1 1 33,3%* 66,7%* 

*Az elégtelen mintamennyiség miatt a 95%-os konfidencia intervallumot nem lehetett kiszámítani. 
 
SPECIFICITÁS 
A specificitást összesen 222, kórházban ápolt betegtől az 1. vizsgálóhelyen (200 minta) és a 2. vizsgálóhelyen (22 minta) levett 
222 mintából álló panellel határoztuk meg; a betegeknél Aspergillus fertőzés tünetei nem mutatkoztak. 
 

Vizsgált 
betegcsoport 
/ vizsgálóhely 

Minták száma Negatív Köztes Pozitív 

Specificitás 
(a köztes 
betegeket 
negatívnak 

tekintve) 

Specificitás 
(a köztes 
betegeket 
pozitívnak 
tekintve) 

1. vizsgálóhely 200 199 1 0 
99,5% 

95% CI [97,2-
100,0%] 

100% 
95% CI [98,2-

100,0%] 

2. vizsgálóhely 22 22 0 0 
100% 

95% CI [84,6-
100,0%] 

100% 
95% CI [84,6-

100,0%] 

Összesen 222 221 1 0 
99,6% 

95% CI [97,5-
100,0%] 

100%  
95% CI [98,3-

100,0%] 
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16. GYÁRTÓI MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
Az előállított reagensek Minőségügyi Rendszerünk előírásainak megfelelően készültek a nyersanyagok bevételezésétől kezdve 
a végtermék forgalomba kerüléséig. Minden egyes tétel minőségellenőrzési vizsgálatokon esik át és kizárólag az előre 
meghatározott elfogadási feltételeknek való megfelelés után kerül piacra. 
Az egyes tételek előállítása és ellenőrzése során készült jegyzőkönyveket a Bio-Rad őrzi. 
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