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1 Предназначение 

Тестът Access HCV Ab V3 представлява хемилуминесцентен имунологичен тест с парамагнитни 
частици за качествено откриване на антитела срещу вируса на хепатит C в човешки серум или 
плазма (литиев хепарин, K2-EDTA, K3-EDTA, цитрат, CPDA-1 или ACD) при използване на 
системите за имунологични тестове Access. Access HCV Ab V3 е предназначен да се използва като 
помощно средство при диагностицирането на инфекция с HCV и като скрининг тест за донори на 
кръв и плазма. Тестът не е предназначен за изследване или скрининг на сборни проби. 
 
 

2 Кратко описание и обяснение на теста 

Вирусът на хепатит C (HCV) се счита за основна причина за пост-трансфузионните, различни от А 
и В хепатити (NANBH), но също се предава и чрез нетрансфузионни парентерални пътища (при 
наркозависими, пациенти на хемодиализа, трансплантирани пациенти)

(1,2,3,4,5,6,7)
. При петдесет до 

шестдесет процента от пациентите с хепатит С се наблюдава прогресия към хроничен хепатит с 
риск за развитие на цироза или хепатоцелуларен карцином

(8,9)
. 

Практиката на задължителен скрининг на всички кръводарители (за анти-HCV антитела) 
значително намали риска от предаване на инфекцията чрез заразена кръв

(10,11)
.  

Тестът Access HCV Ab V3 е предназначен за откриване на анти-HCV антитела в човешки серум 
или плазма, което допринася за предотвратяването на парентералното заразяване. Тестът също 
се използва и за диагностиката на инфекция с HCV. И в двата случая резултатите трябва да се 
интерпретират заедно с клиничните симптоми и други серологични маркери. 
 
 

3 Принцип на метода 

Access HCV Ab V3 е индиректен имуноензимен метод. Пробата (серум, плазма или контрола) се 
поставя в реакционната кювета с парамагнитни частици, покрити с имитиращ пептид 
имунодоминантен епитоп от капсидния слой и рекомбинантни белтъци (NS3 и NS4). В периода на 
инкубиране, двата типа – IgG и IgM антитела, присъстващи в пробата, се захващат от твърдата 
фаза. След инкубиране, твърдата фаза се задържа от магнитно поле, а несвързаните компоненти 
се изхвърлят навън чрез поредица от измивания. Във втората стъпка, конюгатът (анти-човешки 
IgG кози антитела, маркирани с алкална фосфатаза) се прибавя към реакционната кювета. След 
инкубиране, излишният конюгат се елиминира посредством поредица от измивания. 
Хемилуминесцентният субстрат Lumi-Phos 530 се добавя към кюветата и от протичащата ензимна 
реакция се генерира светлина, която се измерва с луминометър. Интензитетът на излъчената 
светлина е пропорционален на количеството на наличния ензим-конюгат, следователно и на 
титъра на анти-HCV антителата, налични в изследваната проба. Чрез сравнение на праговата 
стойност, дефинирана по време на калибрирането на теста, със сигнала от пробата, се определя 
наличието или отсъствието на анти-HCV антитела. 
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4 Информация за продукта 

4.1 Описание 

 Access HCV Ab V3 опаковки с реактиви 
 

Означение на 
етикета 

Описание 
Външен вид/ 
подготовка 

B33458 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Парамагнитни частици: 
покрити с рекомбинантни белтъци (NS3/NS4) и пептид (капсиден), 
суспендирани в TRIS буфер с натриев азид (< 0,1 %) 

2 x 50 теста 
Готови за 
употреба 

R1b 
Sample 
additive 

Добавка към пробите: 
с натриев азид (0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
additive 

Конюгираща добавка: 
с повърхностно активно вещество (ПАВ), натриев азид (0,1 %) 

R1d 
Conjugate 

Конюгат: 
Конюгат от кози анти-човешки IgG, маркирани с алкална 
фосфатаза в TRIS буфер с повърхностно активно вещество, 
натриев азид (< 0,1 %) и ProClin 300 (<0,1%) 

4.2 Условия за съхранение и работа 

 Да се съхранява в изправено положение и в хладилник при температура от 2 до 10°C. 

 Да се постави в хладилник при температура от 2 до 10°C в продължение на минимум два часа 
преди използване върху апарата. 

 Стабилен до изтичане на срока на годност, отбелязан върху етикета, когато се съхранява при 
температура от 2 до 10°C (ако опаковката на реактива не е отворена). 

 Разклатете новите, неразпечатани опаковки, докато частиците се разтворят и вече не 
прилепват към уплътнението или стените на ямката. Не обръщайте обратно опаковки с 
нарушена цялост. 

 Не съхранявайте набора с реактиви повече от 56 дни преди първата употреба. 

 Стабилен при температура от 2 до 10°C в продължение на 28 дни след първата употреба. 

 Признаци на възможно влошаване на качеството са нарушен еластомерен слой върху 
опаковката или когато контролните стойности са извън граничните стойности. 

 Ако опаковката на реактива е повредена (т.е. нарушен еластомер), той трябва да се изхвърли. 
 

5 Предупреждения и предпазни мерки 

 Предназначен е само за in vitro диагностика. Само за професионално използване в 
здравеопазването. 

5.1 Предпазни мерки за здравето и безопасността 

 С този тестов набор трябва да работи само квалифициран персонал, обучен по отношение на 
лабораторните процедури и запознат с потенциалните рискове. Да се носи подходящо 
предпазно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето и да се работи по подходящ начин в 
съответствие с добрите лабораторни практики. 

 Биологични разлети материали: разлети материали от човешки произход следва да се считат 
за потенциално заразни. Разливи, които не съдържат киселини, трябва да се обеззаразят 
незабавно, включително зоната на разлива, материалите и всякакви замърсени повърхности 
или оборудване и с подходящ химически дезинфектант, който действа ефикасно срещу 
потенциалните биологични рискове, свързани с въпросните проби (обичайно се използва 
обикновена белина, разредена 1:10, 70–80 % етанол или изопропанол, йодофор, като 
например 0,5 % Wescodyne™ Plus и др.), и да се подсуши.  Разливи, съдържащи киселини, 
следва да се попият (избършат) по подходящ начин или да се неутрализират, като зоната се 
изплакне с вода и се подсуши; възможно е материалите, използвани за попиване на разлива, 
да изискват разделно изхвърляне като опасни отпадъци. След това зоната следва да се 
почисти с един от химическите дезинфекционни препарати. 
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 Всички проби и материали, използвани за извършване на теста, трябва да се изхвърлят като 
тези, съдържащи инфекциозни агенти. Лабораторните, химическите и биологически опасните 
материали трябва да се третират и изхвърлят в съответствие с всички местни, регионални и 
национални разпоредби. 

 Относно рискове и препоръки за предпазни мерки, свързани с всяка една от химическите 
съставки на тестовия набор, моля, обръщайте се за справка към пиктограмата/те, 
изобразена/и на етикетите, и към информацията, предоставена в раздел 5.2. 
Информационният лист за безопасност (ИЛБ) е на разположение на www.bio-rad.com. 

5.2 Предпазни мерки, свързани с процедурата 

Предупреждение: 
 

 
 

H317: Може да причини алергична кожна реакция. 
P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за 
лице. 
P333+P313: При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински 
съвет/помощ. 
P302+P352: При контакт с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. 
P501: Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с местните/регионалните/ 
националните/международните разпоредби. 
 

 Този продукт съдържа човешки или животински съставки. Да се работи внимателно. 
 
 

6 Проби 

1. Препоръчителните проби са серум, включително такъв, поставен в епруветки със серумен 
сепаратор или плазма (литиев хепарин, K2-EDTA, K3-EDTA, цитрат, CPDA-1 или ACD), 
включително такава, поставена в епруветки с плазмен сепаратор. 

2. Спазвайте следните препоръки за работа, обработка и съхраняване на кръвни проби
(12)

: 

 Всички кръвни проби да се вземат съгласно рутинните предпазни мерки при венепункция. 

 Оставете пробите да се съсирят напълно преди центрофугиране. 

 Дръжте епруветките затворени през цялото време. 

 Съхранявайте пробите при стайна температура (15 до 23°C) за не повече от 4 дни. 

 Ако не извършите изследването в рамките на 4 дни, съхранявайте пробите в хладилник при 
температура 2-8°C, но за не повече от 7 дни след вземането им. 

 Ако не извършите изследването в рамките на 7 дни или ако се налага да транспортирате 
пробите, замразете ги при температура -20°C или по-ниска. 

3. Спазвайте следните препоръки за подготовката на пробите : 

 Уверете се, че целият остатъчен фибрин и клетъчен материал са били отстранени преди 
анализа. 

 Следвайте препоръките за центрофугиране на производителя на епруветките за вземане на 
кръв. 

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

5. Не размразявайте пробите повече от 5 пъти. След размразяване пробите трябва да се 
разбъркат добре, да се центрофугират отново при 3,000 g за 10 минути или при 2,000 g за 15 
минути и да се прехвърлят в чашка, за да се отстранят всякакви суспендирани частици фибрин 
или агрегати, които може да бъдат причина за получаване на лъжливо положителни резултати. 

6. Може да се използват проби, които са били загрети до 56°C за 30 минути. 
 

7 Процедура 

7.1 Необходими материали 

7.1.1 Доставяни консумативи 

Опаковки с реактиви R1 Access HCV Ab V3  
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7.1.2 Необходими, но недоставяни консумативи 

1. Калибратори Access HCV Ab V3 
 Отрицателен и положителен серум за анти-HCV антитела. 

Кат. № B33459 

2. Материали за контрол на качеството (QC):  
• Access HCV Ab V3 QC 

Кат. № B33460 

• Други налични на пазара контролни серуми 

3. Субстрат за Access 
Кат. № 81906 

4. Access 2: 
Промиващ буфер: Access Wash Buffer II, Кат. № A16792 

5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Промиващ буфер: UniCel DxI Wash Buffer II, Кат. № 16793 

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

7.2 Процедура на теста 

1. Вижте подходящите ръководства или помощната система за специфичното описание на 
инсталацията, началото и принципите на работа, работните характеристики на системата, 
инструкциите за работа, процедурите по калибриране, предпазните и ограничителните 
мерки, рисковете, обслужването и отстраняването на проблемите. 

2. Разбъркайте съдържанието на новите (неразпечатани) опаковки с реактиви, преди да ги 
заредите в инструмента. Не обръщайте обратно и не разбърквайте отворени (разпечатани) 
опаковки. 

3. За всяко определяне се използват 10 (десет) µL от пробата (в добавка към мъртвия обем).  
4. Времето до първи резултат е около 57 минути. 
5. Зададената в системата единица за измерване на резултати от проби е съотношението 

Сигнал/Прагова стойност (S/CO). 

7.3 Калибриране 

За всички тестове се изисква активна крива за калибриране. При Access HCV Ab V3 данните от 
калибрирането, определящи праговата стойност, са валидни за 56 дни. Следователно, за този 
тест трябва да се извършва калибриране на всеки 56 дни с използване на C0 и C1 от набора 
калибратори Access HCV Ab V3.  
Вижте съответното ръководство или помощната система за пълни инструкции относно теорията на 
калибрирането, конфигурирането на калибраторите, задаването на заявка за калибриране и 
визуализация на данните от калибрирането. 

7.4 Контрол на качеството 

Материалите за контрол на качеството симулират характеристиките на проби от пациенти и са от 
съществено значение за наблюдение на работата на системата за имунохимични анализи. 
Контрол на качеството се препоръчва най-малко на всеки 24 часа

(13) 
и при стартиране на 

системата, преди да се пускат проби на пациенти. Да се включат материали на Access HCV Ab V3 
QC или други налични в търговската мрежа материали за контрол на качеството, които обхващат 
най-малко две нива от анализирания материал. Нуждата от по-често използване за тези контроли, 
както и използването на допълнителни контроли, подлежи на преценката на потребителя въз 
основа на добрите лабораторни практики или изискванията за акредитация на лабораториите и 
приложимите законови разпоредби. Да се следват инструкциите на производителя за приготвяне 
на разтвор и съхранение. Всяка лаборатория трябва да установи средни стойности и допустими 
диапазони, за да се гарантира правилното изпълнение. Резултатите от контрола на качеството, 
които не попадат в рамките на допустимите диапазони, може да са индикация за невалидни 
резултати от теста. Да се разгледат внимателно всички резултати от тестовете, получени след 
момента на провеждане на последния приемлив тест за контрол на качеството за дадения 
анализиран материал.  
Анализът Access HCV Ab V3 е оценяван при стайна температура в диапазона 18-28°C. За 
получаване на оптимални резултати, калибрирането на теста и изследването на проби от пациент 
трябва да се извършват при сходни температурни условия.  
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Обърнете се за справка към съответните ръководства на системата и/или системата за помощ за 
информация относно преразглеждане на резултатите от контролни серуми.  
Всички произведени и разпространени в търговската мрежа реактиви са обект на изчерпателна 
система за контрол на качеството, започваща от получаването на суровините чак до последния 
етап на търговия с продукта.  
Всяка партида е подложена на контрол на качеството и се пуска на пазара само ако са спазени 
критериите за приемливост. 

7.5 Изчисляване/интерпретация на резултатите 

Резултатите от тестовете на пациентите се изчисляват автоматично от софтуера на системата, 
чрез праговата стойност, определена чрез активно калибриране. Резултатите (Сигнал/Прагова 
стойност= S/CO) се определят като „реактивни“ или „нереактивни“ в зависимост от съотношението 
им спрямо праговата стойност (сигналът е по-висок или сигналът е равен или по-малък от 
праговата стойност, съответно). Резултатите от тестовете на пациентите могат да бъдат 
преглеждани чрез екрана Резултати от пробите. Вижте съответните ръководства за системата 
и/или помощните файлове на системата за пълни инструкции относно прегледа на резултатите. 
 
Анализ на първия резултат: 

 Всяка проба със съотношение (S/CO) по-ниско от 1,0 се счита за нереактивна спрямо теста 
Access HCV Ab V3. 

 Пробите със съотношение (S/CO), по-голямо или равно на 1,0, първоначално се приемат за 
реактивни към теста Access HCV Ab V3 и трябва да бъдат тествани повторно, преди 
окончателното интерпретиране. 

 
Анализ на втория резултат: 
Всички проби, които първоначално са били реактивни, трябва да бъдат тествани повторно, 
двукратно с използване на теста Access HCV Ab V3: 

 Ако двукратните резултати от повторния тест покажат < 1,0 S/CO, пробата се счита за 
нереактивна (отрицателна) към теста Access HCV Ab V3. 

 Ако един от двата резултата е ≥ 1,0 S/CO, първоначалният резултат е повторяем и пробата се 
счита за „реактивна” към теста Access HCV Ab V3. 

Въпреки това, в съответствие с местните разпоредби, всяка "реактивна" проба следва да се 
анализира чрез допълнителни тестове, за да се установи несъмнено положителен резултат. 

 
Таблица 1: Тълкуване на резултатите от тест HCV Ab V3 
 

Резултат 
Съотношение: Сигнал/Прагова стойност 

Разчитане 
Допълнителни 

тестове 

Анализ на 
първия 

резултат 

S/CO < 1,0 Нереактивна 
HCV Ab не се 

открива 
няма 

S/CO ≥ 1,0 Реактивна 
"Първоначално 

реактивен" 
Да се тества 

повторно 

Анализ на 
втория 

резултат 

Да се изследва повторно 
двукратно: 

ако и двата резултата са < 
1,0 

Нереактивна 
HCV Ab не се 

открива 
няма 

Да се изследва повторно 
двукратно: 

ако един от двата резултата 
е ≥ 1,0 

Реактивна 

HCV Ab се 
открива 

"Повторно 
реактивен" 

Потвърдителен 
метод 

 
 

8 Ограничения на теста 

1. Анализът Access HCV Ab V3 е строго ограничен за откриване на анти-HCV антитела в 
човешки серум, включително такъв, поставен в епруветки със серумен сепаратор, или 
плазма (литиев хепарин, K2-EDTA, K3-EDTA, цитрат, CPDA-1 или ACD), включително такава, 
поставена в епруветки с плазмен сепаратор. Работните характеристики при използване на 
други видове проби не са определени. 
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2. Резултатите от Access HCV Ab V3 трябва да се тълкуват с оглед на общата клинична 
картина на пациента, включително: клинична анамнеза, данни от допълнителни тестове и 
друга подходяща информация. 

3. Стойността на измерения резултат над праговата стойност не е показателна за общото 
количество присъстващи антитела и/или антигени. 

4. Предвид разнообразието на имунологични реакции при пациентите, заразени с вируса на 
хепатит C (особено по време на сероконверсия), е възможно да бъдат наблюдавани някои 
разлики в отчитането между отделните тестове в зависимост от вида на използван ите 
антигенни белтъци. Отрицателният резултат от скрининг тест не изключва вероятността от 
излагане или заразяване с вируса на хепатит C. 

5. За да бъде поставена диагнозата инфекция, реактивният резултат, получен с теста Access 
HCV Ab V3, трябва да бъде потвърден чрез подходящ метод. 

6. Всички методи ELISA биха могли да дадат фалшиво положителни реакции. Препоръчително 
е да се провери специфичността на реакцията на всяка проба, доказана повторно като 
положителна, чрез подходящ метод, който доказва наличието на антитела срещу HCV. 
Имайте предвид, че нефизиологичната гама-имуноглобулинемия (≥ 24 g/L или два пъти над 
нормалната) може да бъде причина за получаване на лъжливо положителни резултати. 

7. Имунокомпрометирани лица и състояния, като например тежка инфекция и терапия с 
имуносупресивни лекарства, могат да доведат до потискане на нивата на антитела под 
прага на чувствителност на теста. Резултати, получени при такива проби, следва да се 
тълкуват с повишено внимание. 

 

9 Работни характеристики 

9.1 Оценка на прецизността 

За определяне на възпроизводимостта и прецизността се използва панел от 6 проби: слабо 
отрицателна, силно отрицателна, слабо положителна, средно положителна, отрицателен контрол 
на качеството (QC) и положителен контрол за качеството (QC). 
 

9.1.1 Повторяемост 

Панел за прецизност (N = 6) беше тестван 30 пъти в един и същи ден с една партида от теста 
Access HCV Ab V3. Изчислените стойности на средното съотношение, стандартното отклонение 
(SD) и коефициентът на вариация в проценти (% CV) са показани в Таблица 2. Всички 
съотношения на коефициентите на вариация бяха по-малки от 10%. 
 
Таблица 2: Резултати за повторяемостта при Access HCV Ab V3 
 

Позиции от 
панела 

N 
Средно 

съотношение 
Стандартно 

отклонение (SD) 

Коефициент 
на вариация 

(CV%) 

Слабо 
отрицателни 

30 0,08 0,0079 9,3 

Силно 
отрицателни 

30 0,86 0,0378 4,4 

Слабо 
положителни 

30 1,86 0,0816 4,4 

Средно 
положителни 

30 4,63 0,1786 3,9 

 
 

9.1.2 Междинна прецизност 
 

Прецизност в рамките на теста и на деня  
Панел за прецизност (N = 6) беше тестван с една партида от Access HCV Ab V3, двукратно по 2 
опита на ден (сутрин и следобед) в продължение на 20 дни. 
Изчислените стойности на средното съотношение, стандартното отклонение (SD) и коефициентът 
на вариация в проценти (% CV) в рамките на теста, между отделните тестове, между отделните 
дни и за общата прецизност са показани в Таблица 3. Всички съотношения на коефициентите на 
вариация бяха по-малки от 10%. 
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Таблица 3: Резултати за общата прецизност на теста Access HCV Ab V3 
 

Позиции от 
панела 

N 
Средно 

съотношение 

В рамките  
на теста 

Между 
отделните 

тестове 

Между 
отделните 

дни 

Обща 
прецизност 

 (SD) (CV%) (SD) (CV%) (SD) (CV%)  (SD) (CV%) 

QC1 80 0,11 0,004 4,0 0,003 2,8 0,003 2,5 0,006 5,5 

QC2 80 2,16 0,080 3,7 0,078 3,6 0,080 3,7 0,138 6,4 

Слабо 
отрицателни 

80 0,09 0,006 7,3 0,002 2,4 0,004 4,5 0,008 8,9 

Силно 
отрицателни 

80 0,98 0,040 4,1 0,040 4,1 0,040 4,1 0,069 7,1 

Слабо 
положителни 

80 1,84 0,072 4,0 0,059 3,3 0,043 2,4 0,103 5,6 

Средно 
положителни 

80 4,88 0,176 3,6 0,179 3,7 0,082 1,7 0,265 5,4 

 
Прецизност между отделните партиди и инструменти 
Панел за прецизност (N = 6) беше тестван с 3 партиди от Access HCV Ab V3, на три различни 
инструмента, трикратно при 1 тест на ден в продължение на 5 дни. 
Бяха изчислени стойностите на стандартното отклонение (SD) и коефициента на вариация в 
проценти (% CV) между отделните партиди и отделните инструменти. Коефициентите на вариация 
между отделните партиди и отделните инструменти бяха по-малки от 10% за HCV положителните 
и силно отрицателните проби от панела.  
Тестът Access HCV Ab V3 показа обща прецизност ≤ 10% при реактивни и силно отрицателните 
проби от панела. 
 

9.1.3 Прецизност между отделните лаборатории 
Панел за прецизност (N = 6) беше тестван в 3 лаборатории, трикратно при 1 тест на ден в 
продължение на 5 дни. 
Прецизността между отделните дни и общата прецизност бяха изчислени като стандартно 
отклонение (SD) и коефициенти на вариация в проценти (% CV). Коефициентите на вариация бяха 
по-ниски от 10% за HCV положителните и силно отрицателните проби от панела. 

9.2 Диагностични характеристики 

9.2.1 Специфичност на диагностиката 

Специфичност при неподбрани кръвни донори 
Общо 5147 проби (2549 серума (SSTII), 1281 K2-EDTA плазма и 1317 плазма с литиев хепарин), 
взети от неподбрани кръвни донори, включително отдавнашни донори и донори за първи път, бяха 
тествани с Access HCV Ab V3 в кръвни банки в два географски отдалечени обекта. Първоначално 
5140 тествани проби бяха определени като отрицателни, а 7-те проби, първоначално определени 
като реактивни, показаха повторна реактивност (съотношение ≥ 1,0). Поради това, 
специфичността на Access HCV Ab V3 беше 99.86% (5140/5147) при първоначалното тестване и 
след повторното тестване с доверителен интервал при 95% от [99,72–99,95]. 
 

Таблица 4: Специфичност на Access HCV Ab V3 при кръвни донори 

Специфичност при кръвни 
донори 

Общ брой проби Нереактивни Реактивни 
Специфичност 
(%) IR и RR 

Серум  
(SSTII) 

2549 2545 4 99,84 

Плазма  
(K2-EDTA) 

1281 1278 3 99,77 

Плазма  
(Литиев хепарин) 

1317 1317 0 
100,0 

 

ОБЩО 5147 5140 7 
99,86 

95 CI (99,72-99,95) 
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Специфичност при хоспитализирани пациенти 
Общо 510 серумни проби от хоспитализирани пациенти бяха тествани с Access HCV Ab V3 и с 
анти-HCV скринингов тест с CE марка по време на проспективно проучване, проведено в 
университетска болница.  
С теста Access HCV Ab V3 508 от тестваните проби бяха отчетени като отрицателни при 
първоначалното тестване, а две първоначално реактивни проби бяха отчетени повторно като 
реактивни (съотношение ≥ 1,0).  
Специфичността на Access HCV Ab V3 беше 99.61% (508/510) при първоначалното тестване и 
след повторното тестване с доверителен интервал при 95% от [98,59–99,95]. 

9.2.2 Чувствителност на диагностиката 

Чувствителност при положителни проби от пациенти, заразени с HCV  
Общо 503 проби от пациенти, потвърдени като заразени с HCV и серологично позитивни, бяха 
тествани на 2 обекта (Таблица 5). 
30 проспективни пресни серумни проби, 448 ретроспективни генотипирани проби, събрани в 
болница, включително 25 различни генотипа на HCV (Таблица 6), и 25 пресни (< 24 часа) проби от 
пациенти, наблюдавани за заразяване с HCV, бяха тествани с Access HCV Ab V3. 
Чувствителността на Access HCV Ab V3 по отношение на тези HCV положителни проби беше 100% 
(503/503) с доверителен интервал при 95% от [99,3 - 100]. 
 
Чувствителност при прясно взети (< 24 часа) положителни проби от пациенти, 
заразени с HCV (Таблица 5). 
25 прясно взети (< 24 часа) HCV положителни проби от наблюдавани пациенти бяха тествани с 
Access HCV Ab V3. Чувствителността беше 100% (25/25). 
 
Таблица 5: Чувствителност на Access HCV Ab V3 при пациенти, заразени с HCV 
 

Вид проба Общ брой проби Нереактивни Реактивни 
Чувствителност 

(%) 

Пресен серум 30 0 30 100 

Генотипирана плазма 448 0 448 100 

Прясна плазма за 
вирусен товар 

25 0 25 100 

ОБЩО 503 0 503 
100 

95 CI (99,3-100,0) 

 
Таблица 6: Чувствителност на Access HCV Ab V3 при генотипирани HCV-положителни проби 
 

Генотипове 
1 2 3 4 5 6 

ОБЩО 
1-1a-1b 2-2a-2b-2c-2i-2k-2l-2m 3-3a 4a-4c-4d-4f-4k-4o-4r 5a 6-6a-6e-6f 

N 261 41 92 42 7 5 448 

 
Чувствителност при панели за HCV сероконверсия  
Чувствителността на Access HCV Ab V3 в сравнение със скринингов EIA тест за HCV със CE марка 
беше определена с използване на 359 проби от 46 панели за сероконверсия, налични в 
търговската мрежа. 
Откриването на първата положителна проба беше средно с 26% по-рано на панел (12/46) с Access 
HCV Ab V3 в сравнение със скрининговия тест за HCV с CE марка. 
Тестът Access HCV Ab V3 съответства на последните достижения на науката по отношение на 
чувствителността, оценена с 46 панела за сероконверсия на HCV, съответстващи на общо 359 
сероконверсни проби. 

9.3 Аналитична специфичност 

9.3.1. Проучване за кръстосана реактивност 

208 проби с потенциална кръстосана реактивност, представляващи 28 различни заболявания / 
състояния и тествани като положителни за дадените по-долу маркери, бяха тествани с Access 
HCV Ab V3. 
HTLV I/ II (6); HIV (22); Хепатит B (5 HBs антиген и 5 анти-HBs); Хепатит A (5 HAV); Сифилис (5); 
Цитомегаловирус (5 CMV); Епщайн-Бар IgG и IgM (10 EBV); Herpes Simplex IgG и IgM (10 HSV); 
Токсоплазмоза IgG и IgM (10); Рубеола IgG и IgM (10); Морбили IgG и IgM (10); Заушка IgG и IgM 
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(10); Varicella Zoster (5 VZV); Противогрипна ваксина (5); Малария (5); хемодиализа (5); 
трансплантирани (5); бъбречна недостатъчност (5); ревматоиден фактор (5); HAMA (5); 
автоимунни (5 ANA и 5 Лупус SLE); Миелом IgG и IgM (10); Candida albicans (5); анти-E. coli Ab (4); 
бременност (5 HCG); многораждали жени (5); Цироза (16). 
От общо 208 сложни проби, всички дадоха отрицателен резултат, което осигури обща 
специфичност 100% (208/208) с доверителен интервал при 95% от [98.2 - 100.0]. 
 

9.3.2. Проучване на интерференцията 

Access HCV Ab V3 даде точни резултати, когато пробите бяха тествани с абнормни концентрации 
на пет ендогенни кръвни компоненти (до 0,2 g/L неконюгиран и до 0,3 g/L конюгиран билирубин, 
липемични проби до 33 g/L триглицериди, до 120 g/L общ белтък, хемолизирани проби до 2 g/L 
хемоглобин) или терапевтични концентрации на девет екзогенни лекарствени съставки (кортизол, 
ацетилсалицилат, ибупрофен, парацетамол, стрептомицин, ацебутолол, офлоксацин, азатиоприн, 
спиронолактон).  
Въпреки това HCV-отрицателните и положителните проби, съдържащи концентрация на човешки 
имуноглобулини, по-висока или равна на 24 g/L (≈ два пъти над нормалната концентрация 13 g/L), 
оказаха значителен положителен ефект върху съотношението на HCV. Това води до опасност от 
получаване на лъжливо положителни резултати при отрицателни проби, но не крие риск за 
откриването на HCV зараза с Access HCV Ab V3. 
 

 

9.3.3 “Hook”-ефект 

Hook-ефектът беше изследван чрез тестване на две проби с висок титър. За всички тестове беше 
използван отрицателен човешки серум като разредител (1:100 до 1:3200). Всички резултати показаха 
тенденция към понижаване на стойностите на съотношението с увеличаване на разреждането и че 
при високите дози не се наблюдава интерференция на hook-ефекта при тестване с Access HCV Ab 
V3. 
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когато се използват за качествено откриване на антитела към HCV в човешки 
серум или плазма. 
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1 Предназначение 

Наборът калибратори Access HCV Ab V3 е предназначен за калибриране на системите за 
имунологични тестове Access при използването им за качествено откриване на антитела към HCV 
в човешки серум или плазма. 

 

2 Кратко описание и обяснение на теста 

Калибраторите Access HCV Ab V3 се използват за калибриране (определяне на праговата 
стойност) за теста Access HCV Ab V3. Чрез сравнение на интензитета на светлината, генерирана 
от пробата с прагова стойност, става възможно определянето на наличието или отсъствието на 
анти-HCV антитела в пробата. 
 

3 Информация за продукта 

3.1 Описание 

Калибратори Access HCV Ab V3 
 

Означение на 
етикета 

Описание 
Външен вид/ 
Приготвяне 

B33459 

C0 
Negative Calibrator 

Отрицателен калибратор: 
Човешки серум, отрицателен (нереактивен) за анти- 
HCV антитела, с <0,1 % натриев азид. 

1 x 1 mL 
Готови за употреба 

C1 
Positive Calibrator 

Положителен калибратор: 
Човешки серум, положителен (реактивен) за анти- 
HCV антитела, инактивиран, с <0,1 % натриев азид. 

1 x 1 mL 
Готови за употреба 

Calibration card Калибровъчна карта: 1 

3.2 Условия за съхранение и работа 

 Да се съхранява в изправено положение и в хладилник при температура от 2 до 10°C. 

 Преди употреба, размесете съдържанието посредством внимателно обръщане. Да се избягва 
образуването на мехурчета. 

 Стабилен до изтичане на срока на годност, посочен на етикета, ако се съхранява при 
температури от 2 до 10°C. 

 Флаконът е стабилен в продължение на 120 дни след първоначалното отваряне, ако се 
съхранява при температури от 2 до 10°C. 

 Получаването на контролни стойности извън границите е признак за възможно увреждане. 
 

4 Предупреждения и предпазни мерки 

 Предназначен е само за in vitro диагностика. Само за професионално използване в 
здравеопазването. 

 Този продукт съдържа човешки или животински съставки. Да се работи внимателно. 

 С този тестов набор трябва да работи само квалифициран персонал, обучен по отношение на 
лабораторните процедури и запознат с потенциалните рискове. Да се носи подходящо 
предпазно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето и да се работи по подходящ начин в 
съответствие с добрите лабораторни практики. 

 Материал от човешки произход, който е използван при получаването на реактива, е 
изследван и е установено, че е нереактивен по отношение на повърхностния антиген на 
хепатит В (HBs Ag), антитела срещу вируса на човешката имунна недостатъчност (HIV-1 и 
HIV-2) и антитела срещу вируса на хепатит С (HCV), като се изключи положителният 
калибратор C1, който е положителен за анти-HCV антитела. 

 Този тестов набор съдържа компоненти от човешка кръв. Не е известен метод, който да 
гарантира пълното отсъствие на инфекциозни агенти. Следователно, с всички продукти от 
човешки произход, реактиви и човешки проби трябва да се работи като с потенциални 
преносители на инфекциозни болести, като се спазват препоръчителните универсални 
предпазни мерки срещу патогени, пренасяни по кръвен път, както са определени от OSHA, 
указанията от действащите правила за биологична безопасност в микробиологични и 
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биомедицински лаборатории на CDC/NHI и/или от местни, регионални и национални 
разпоредби. 

 Биологични разлети материали: разлети материали от човешки произход следва да се считат 
за потенциално заразни. Разливи, които не съдържат киселини, трябва да се обеззаразят 
незабавно, включително зоната на разлива, материалите и всякакви замърсени повърхности 
или оборудване и с подходящ химически дезинфектант, който действа ефикасно срещу 
потенциалните биологични рискове, свързани с въпросните проби (обичайно се използва 
обикновена белина, разредена 1:10, 70–80 % етанол или изопропанол, йодофор, като 
например 0,5 % Wescodyne™ Plus и др.), и да се подсуши.  Разливи, съдържащи киселини, 
следва да се попият (избършат) по подходящ начин или да се неутрализират, като зоната се 
изплакне с вода и се подсуши; възможно е материалите, използвани за попиване на разлива, 
да изискват разделно изхвърляне като опасни отпадъци. След това зоната следва да се 
почисти с един от химическите дезинфекционни препарати. 

 Всички проби и материали, използвани за извършване на теста, трябва да се изхвърлят като 
тези, съдържащи инфекциозни агенти. Лабораторните, химическите и биологически опасните 
материали трябва да се третират и изхвърлят в съответствие с всички местни, регионални и 
национални разпоредби. 

 Информационният лист за безопасност (ИЛБ) е на разположение на www.bio-rad.com. 
 

5 Процедура 

 Вижте съответното ръководство и/или помощната система за информация относно теорията 
за калибрирането, конфигурирането на калибраторите, задаването на заявка за калибриране 
и преразглеждане на данните от калибрирането. 

 Доставените калибратори Access HCV Ab V3 представляват един отрицателен калибратор C0 
и един положителен калибратор C1. Тестът Access HCV Ab V3 изисква определяне на крива 
на калибриране (определяне на прагова стойност) на всеки 56 дни, за да се осигури активно 
"калибриране" само за една партида реактиви, ясно идентифицирани чрез техния бар-код. 

 След изтичане на 56 дни или след зареждане на нова партида реактиви в системата, кривата 
автоматично става невалидна. 

 Всяко калибриране изисква минимум 20 µL от калибратора C0 (двукратно определяне) и 30 µL 
от калибратора C1 (трикратно определяне), в добавка към епруветката с пробата и мъртвия 
обем на системата. 

 Една капка се равнява приблизително на 40 µL. 
 

6 Ограничения на теста 

Флаконът следва да се изхвърли, ако съществуват доказателства за микробно замърсяване или 
прекомерно помътняване на реактива. 
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1 Предназначение 

Access HCV Ab V3 QC е предназначен за контрол на работата на теста Access HCV Ab V3. 
 

2 Кратко описание и обяснение на теста 

Материалите за контрол на качеството симулират характеристиките на проби от пациенти и са от 
съществено значение за контрола на работата на системата Access HCV Ab V3. Освен това, те са 
неразделна част от добрите лабораторни практики

(13,14,16)
. При извършване на анализи с 

реактивите на Access за анти-HCV антитела, следва да се включват контролни материали за 
качество за валидиране на пълнотата на анализите. Получените стойности от направените 
анализи трябва да попадат в допустимите граници, ако система за извършване на тестовете 
работи правилно. 

 

3 Информация за продукта 

3.1 Описание 

 Access HCV Ab V3 QC 
 

Означение на 
етикета 

Описание 
Външен вид/ 
приготвяне  

B33460 

QC1 
Negative QC 

Отрицателен контрол на качеството: 
Човешки серум с <0,1 % натриев азид. Отрицателен 
(нереактивен) за анти- HCV антитела. 

2 x 3,5 mL 
Готови за 

използване 

QC2 
Positive QC 

Положителен контрол на качеството, анти-HCV: 
Човешки серум с <0,1 % натриев азид. Положителен 
(реактивен) за анти- HCV антитела, инактивиран. 

2 x 3,5 mL 
Готови за 

използване 

QC card QC карта: 1 

3.2 Условия за съхранение и работа 

 Да се съхранява в изправено положение и в хладилник при температура от 2 до 10°C. 

 Преди употреба, размесете съдържанието посредством внимателно обръщане. Да се избягва 
образуването на мехурчета. 

 Контролите на качеството са стабилни до изтичане на срока на годност, означен върху 
етикета на флакона, при съхранение от 2 до 10 °C. 

 Флаконът е стабилен при температура от 2 до 10°C в продължение на 120 дни след 
първоначалната употреба. 

 Получаването на контролни стойности на качеството извън границите е признак за възможно 
увреждане 

 За справка, вижте стойността на QC картата за средни стойности и стандартни отклонения 
(SD). 

 

4 Предупреждения и предпазни мерки 

 Предназначен е само за in vitro диагностика. Само за професионално използване в 
здравеопазването. 

 Този продукт съдържа човешки или животински съставки. Да се работи внимателно. 

 С този тестов набор трябва да работи само квалифициран персонал, обучен по отношение на 
лабораторните процедури и запознат с потенциалните рискове. Да се носи подходящо 
предпазно облекло, ръкавици и защита за очите/лицето и да се работи по подходящ начин в 
съответствие с добрите лабораторни практики. 

 Материал от човешки произход, който е използван при получаването на реактива, е 
изследван и е установено, че е нереактивен по отношение на повърхностния антиген на 
хепатит В (HBs Ag), антитела срещу вируса на човешката имунна недостатъчност (HIV-1 и 
HIV-2) и антитела срещу вируса на хепатит С (HCV), с изключение на положителната 
контрола за качество QC2, която е положителна за анти-HCV антитела. 

 Този тестов набор съдържа компоненти от човешка кръв. Не е известен метод, който да 
гарантира пълното отсъствие на инфекциозни агенти. Следователно, с всички продукти от 
човешки произход, реактиви и човешки проби трябва да се работи като с потенциални 
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преносители на инфекциозни болести, като се спазват препоръчителните универсални 
предпазни мерки срещу патогени, пренасяни по кръвен път, както са определени от OSHA, 
указанията от действащите правила за биологична безопасност в микробиологични и 
биомедицински лаборатории на CDC/NHI и/или от местни, регионални и национални 
разпоредби. 

 Биологични разлети материали: разлети материали от човешки произход следва да се считат 
за потенциално заразни. Разливи, които не съдържат киселини, трябва да се обеззаразят 
незабавно, включително зоната на разлива, материалите и всякакви замърсени повърхности 
или оборудване и с подходящ химически дезинфектант, който действа ефикасно срещу 
потенциалните биологични рискове, свързани с въпросните проби (обичайно се използва 
обикновена белина, разредена 1:10, 70–80 % етанол или изопропанол, йодофор, като 
например 0,5 % Wescodyne™ Plus и др.), и да се подсуши.  Разливи, съдържащи киселини, 
следва да се попият (избършат) по подходящ начин или да се неутрализират, като зоната се 
изплакне с вода и се подсуши; възможно е материалите, използвани за попиване на разлива, 
да изискват разделно изхвърляне като опасни отпадъци. След това зоната следва да се 
почисти с един от химическите дезинфекционни препарати. 

 Всички проби и материали, използвани за извършване на теста, трябва да се изхвърлят като 
тези, съдържащи инфекциозни агенти.  
Лабораторните, химическите и биологически опасните материали трябва да се третират и 
изхвърлят в съответствие с всички местни, регионални и национални разпоредби. 
Информационният лист за безопасност (ИЛБ) е на разположение на www.bio-rad.com. 

 

5 Процедура 

 Тестът Access HCV Ab V3 QC трябва да се третира по същия начин, както и пробите на 
пациентите, и да се провежда в съответствие с инструкциите, придружаващи апарата, и/или 
методът, който се използва.  

 За да се обработи Access HCV Ab V3 QC, се изисква проба от минимум 10 µL за всяко от 
двете нива на контрол на качеството (еднократно определяне) в допълнение към епруветката 
с пробата и мъртвия обем на системата.  

 Една капка се равнява приблизително на 40 µL.  

 Тъй като пробите могат да бъдат обработвани по всяко време по-скоро във формат „случаен 
достъп“, отколкото във формат „партида“, материалите за контрол на качеството трябва да 
бъдат включвани във всеки 24-часов период

(13,14)
. По-честото използване на контроли или 

използването на допълнителни контроли подлежи на преценката на потребителя въз основа 
на добрите лабораторни практики или изискванията за акредитация на лабораториите и 
приложимите законови разпоредби. 

 Вижте съответното ръководство и/или помощната система за информация относно теорията 
за контрол на качеството, конфигурирането на контролитето, въвеждане на заявки за 
изследване на QC проба и преразглеждането на данните от контрола на качеството. 

 

6 Ограничения на теста 

1. Използването на Access HCV Ab V3 QC не е утвърдено при анализи, различни от анализа на 
Access HCV Ab V3. 

2. Резултатите от контрола на качеството, които не попадат в рамките на допустимите 
диапазони, може да са индикация за невалидни резултати от теста. Да се разгледат 
внимателно всички резултати от тестовете, получени след момента на провеждане на 
последния приемлив тест за контрол на качеството за дадения анализиран материал. 

3. При наличие на микробно замърсяване или прекомерно помътняване, изхвърлете флакона. 
 

7 Очаквани стойности 

Очакваните средни стойности (×)  и стандартни отклонения (SD, σ) за контролата за качество на 
Access HCV Ab V3 са дадени на картата за стойностите на контролата за качество и се съдържат в 
набора за първоначалното конфигуриране на системата за контрола на качеството.  
Всяка лаборатория следва да установи собствени критерии за одобрение, като приеме правила за 
контрол на качеството, които да се прилагат към контролните резултати. Индивидуалните 
контролни резултати трябва да попадат в първоначалните приемливи граници. Въпреки това, 
всяка лаборатория трябва да осъвремени средните стойности и стандартното отклонение след 
като са събрани достатъчно количество данни

(13,17)
.  

Поради това, че означените специфични нива на реактивност могат да варират между различните 
производители на тестове, различните процедури, различните партидни номера и различните 
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лаборатории, всяка лаборатория трябва да определи специфичните си нива на реактивност и да 
въведе своите граници на допустими стойности

(13,15,16)
. Допустимите граници могат да включват 

всички стойности, разположени в рамките на ± 2 SD от средната стойност, от 20 точки, извършени 
от 20 определяния през период от 30 дни

(17)
. 
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BIO-RAD ГАРАНТИРА РАБОТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КАКТО СА ОПИСАНИ НА ЕТИКЕТА И В 
ПРЕДОСТАВЕНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ. BIO-RAD ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВА ПОДРАЗБИРАЩА СЕ 
ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КАКВАТО И ДА БИЛО ДРУГА ЦЕЛ. В 
НИКАКЪВ СЛУЧАЙ BIO-RAD НЯМА ДА ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО 
ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ВЪЗНИКНАЛИ ОТ ГОРЕСПОМЕНАТАТА ИЗРИЧНА ГАРАНЦИЯ. 
 
Access, UniCel и DxI са търговски марки на Beckman Coulter, Inc. 
ProClin е търговска марка на Rohm and Haas Company или на нейните дъщерни фирми и филиали. 
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