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1 Použití 

Access HCV Ab V3 je chemiluminiscenční imunoanalytický test na paramagnetických částicích ke 
kvalitativní detekci protilátek proti viru hepatitidy C v lidském séru nebo plazmě (s heparinem lithným,  
K2-EDTA, K3-EDTA, citrátem, CPDA-1 nebo ACD) prováděný pomocí imunoanalytických systémů 
Access. Test Access HCV Ab V3 se používá jako pomůcka při diagnostice infekce virem hepatitidy C a 
jako screeningový test dárců krve a plazmy. Test není určen k testování či screeningu směsných vzorků. 
 

2 Souhrn a vysvětlení testu 

Virus hepatitidy C (HCV) je považován za hlavní příčinu potransfúzní non-A, non-B hepatitidy (NANBH)  
a je jako takový přená en netransfúzními parenterálními cestami (toxikomani  pacienti po hemodialýze, 
pacienti po transplantaci).

(1,2,3,4,5,6,7)
 Padesát až  edesát procent pacientů s infekcí je náchylných ke 

vzniku chronické hepatitidy C a riziku rozvoje - cirhózy jater nebo hepatocelulárního karcinomu.
(8,9)

 
 avedení povinného vy etření každé dárcovské krve (na protilátky anti-HCV) výrazně snížilo riziko 
přenosu infikovanou krví.

(10,11)
 

Test Access HCV Ab V3 je určen k detekci protilátek anti-HCV v lidském séru nebo plazmě  a tak se 
podílí na prevenci parenterální kontaminace. Používá se též pro diagnózu infekce HCV. V obou 
případech musí být výsledek interpretován v souvislosti s klinickými daty a jinými sérologickými markery. 
 

3 Principy testu 

Test Access HCV Ab V3 je nepřímá imunoenzymatická analýza. Vzorek (sérum  plazma nebo kontrola) je 
přidán do reakční nádoby s paramagnetickými částicemi potaženými polypeptidem  který napodobuje 
imunodominantní epitopy kapsidové oblasti a rekombinantní proteiny (NS3 a NS4). 
Během inkubace se jak IgG  tak IgM přítomné ve vzorku navážou na pevnou fázi. Po inkubaci je pevná 
fáze separována pomocí magnetického pole a nenavázané látky jsou odstraněny sérií promývacích 
kroků. Ve druhém kroku je do reakční nádobky přidán konjugát (kozí protilátka proti lidskému IgG, 
značená alkalickou fosfatázou). Po inkubaci následuje série promývacích kroků odstra ující přebytečný 
konjugát. Je přidán chemiluminiscenční substrát  Lumi-Phos 530, a fotony generované enzymovou reakcí 
jsou změřeny luminometrem. Emitovaná intenzita signálu je úměrná množství přítomného enzymového 
konjugátu, a tudíž i titru anti-HCV protilátek přítomných v testovaném vzorku. Porovnáním hodnoty cut-
off  stanovené kalibrací testu k signálu přítomnému ve vzorku  je stanovena přítomnost nebo absence 
anti-HCV protilátek. 
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4 Informace o produktu 

4.1 Popis 

Access HCV Ab V3 Reagenční sady 
 

Označení na 
štítku 

Popis 
Balení/ 
příprava 
B33458 

R1a 
Paramagnetic 
particles 

Paramagnetické částice: 
potažené rekombinantními proteiny (NS3/NS4) a peptidem (kapsidovým), 
suspendované v TRIS pufru s azidem sodným (< 0,1 %) 

2 x 50 
testů 

Připraveno 
k použití 

R1b 
Sample additive 

Přísada do vzorku: 
s azidem sodným (0,1 %) 

R1c 
Conjugate 
additive 

Přísada do konjugátu: 
s povrchově aktivní látkou, azidem sodným  (0,1 %) 

R1d 
Conjugate 

Konjugát: 
Konjugát kozích protilátek proti lidskému IgG značených alkalickou 
fosfatázou v pufru TRIS s povrchově aktivní látkou  azidem sodným 
(< 0,1 %) a přípravkem ProClin 300 (< 0 1 %) 

4.2 Podmínky skladování a manipulace 

 Skladujte ve vzpřímené poloze v chladu při teplotě 2 až 10 °C. 

 Před použitím v přístroji chlaďte alespo  dvě hodiny při teplotě 2 až 10 °C. 

 Stabilní do data exspirace uvedeného na  títku při skladování při teplotě 2 až 10 °C (neotevřené 
balení reagencií). 

 Obsah nových, nepropíchnutých balení promíchejte tak  aby se částice smísily s roztokem 
a neulpívaly na uzávěru ani stěnách jamky. Již propíchnutá balení nepřevracejte ani nemíchejte. 

 Balení reagencií před prvním použitím nenechávejte v přístroji déle než 56 dnů. 

 Po prvním použití ponechejte v přístroji při stálé teplotě 2 až 10 °C. 

  námkou možného znehodnocení je poru ená vrstva elastomeru na balení nebo kontrolní hodnoty 
mimo rozsah. 

 Je-li balení reagencií po kozené (tj. je po kozený elastomer)  vyhoďte je. 
 

5 Upozornění a bezpečnostní opatření 

 Pouze pro diagnostiku in vitro. Pouze pro použití odborným zdravotnickým personálem. 

5.1 Ochrana zdraví a bezpečnost práce 

 S touto testovací soupravou smí zacházet jen kvalifikovaní pracovníci vy kolení v laboratorních 
postupech a obeznámení s možnými riziky. Používejte vhodný ochranný oděv  rukavice a ochranu 
očí a obličeje a postupujte náležitě podle zásad správné laboratorní praxe. 

 Úniky biologického materiálu: uniklý materiál lidského původu by měl být považován za potenciálně 
infekční. Úniky neobsahující kyselinu je třeba okamžitě dekontaminovat  a to včetně okolí úniku  
materiálů a jakéhokoli zneči těného povrchu nebo zařízení  vhodným chemickým dezinfekčním 
přípravkem  který je účinný na potenciální biologické nebezpečí konkrétních vzorků (obyčejně 
domácí bělidlo naředěné v poměru 1:10  70–80% etanol nebo isopropanol, jodoform, jako je 
například 0 5% Wescodyne™ Plus atd.)  a utřít do sucha. Únik s obsahem kyseliny by měly být 
vhodně absorbován (utřen) nebo neutralizován  oblast je třeba opláchnout vodou a vysu it; materiály 
použité pro absorbci skvrn může být nutné odstranit jako nebezpečný odpad. Oblast by měla být 
následně dekontaminována některým z chemických dezinfekčních prostředků. 

 V echny vzorky a materiály použité pro provedení testu likvidujte tak  jako by obsahovaly infekční 
agens. S laboratorním  chemickým nebo nebezpečným odpadem je třeba zacházet a likvidovat jej  
v souladu se v emi místními  regionálními a národními předpisy. 

 Pro doporučení o rizicích a opatřeních spojených s chemickými komponenty v této testovací sadě viz 
piktogramy vyznačené na etiketách a informace v oddílu 5.2 
Bezpečnostní list (BL) je dostupný na www.bio-rad.com. 
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5.2 Bezpečnostní opatření související s postupem 

Upozornění: 
 

 
 

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. 
P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový  tít. 
P333+P313: Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/o etření. 
P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. 
P501: Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

 

 Tento výrobek obsahuje složky lidského nebo zvířecího původu.  acházejte s ním opatrně. 
 

6 Vzorky 

1. Doporučenými vzorky jsou sérum včetně zkumavek pro separaci séra nebo plazma (s heparinem 
lithným, K2-EDTA, K3-EDTA, citrátem, CPDA-1 nebo ACD) včetně zkumavek pro separaci plazmy. 

2. Dodržujte následující doporučení pro manipulaci se vzorky krve  jejich zpracování a skladování
(12)

: 

 Při odběru krevních vzorků dodržujte bezpečnostní předpisy pro odběr krve ze žíly. 

 Pro získání séra ponechte vzorky před centrifugací dostatečně koagulovat. 

 Po celou dobu ponechte zkumavky uzavřené. 

 Vzorky skladujte při pokojové teplotě (15 až 23 °C) nejdéle po dobu 4 dnů. 

 Nebude-li test proveden do 4 dnů  vzorky po odběru chlaďte při teplotě 2–8 °C  av ak nejdéle po 
dobu 7 dnů. 

 Nebude-li test proveden do 7 dnů  vzorky zmrazte při teplotě -20 °C nebo niž í. Při této teplotě je 
též přepravujte. 

3. Při přípravě vzorků dodržujte tyto pokyny: 

 Zajistěte  aby byl před analýzou odstraněn v echen zbytkový fibrin a buněčný materiál. 

 Při centrifugaci dodržujte doporučení výrobce zkumavky na odběr vzorku. 
4. Každá laboratoř by měla určit vhodnost svých vlastních odběrových zkumavek na krev a vhodnost 

produktů k přípravě séra. U těchto produktů mohou existovat odchylky mezi jednotlivými výrobci  
a někdy i mezi jednotlivými  aržemi výrobků. 

5. Vzorky rozmrazte maximálně 5krát. Vzorek je nutné po rozmrazení důkladně promíchat  opět odstředit při 
3 000 g po dobu 10 minut nebo při 2 000 g po dobu 15 minut a přenést do misky za účelem odstranění 
případných suspendovaných fibrinových částic nebo sraženin  které by mohly vést k fale ně pozitivním 
výsledkům.  

6. Lze použít vzorky  které byly zahřívány při teplotě 56 °C po dobu 30 min.  

 

7 Postup 

7.1 Potřebný materiál 

7.1.1 Dodávaný materiál 

R1 Access HCV Ab V3 reagenční sady 
 

7.1.2 Potřebný materiál  který není součástí dodávky 

1. Access HCV Ab V3 Calibrators pro kalibraci. 
Dodává se jako jedno HCV-Ab negativní sérum a jedno anti-HCV Ab pozitivní sérum. 
Katalogové číslo B33459 

2. Materiály pro kontrolu kvality:  
• Access HCV Ab V3 QC 
Katalogové číslo B33460 

• Jiná komerční kontrolní séra 

3. Access Substrate 
Katalogové číslo 81906 

4. Access 2: 
Promývací pufr: Access Wash Buffer II, Katalogové číslo A16792 
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5. UniCel
®
 DxI

®
: 

Promývací pufr: UniCel DxI Wash Buffer II, Katalogové číslo 16793 

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

7.2 Pracovní postup 

1. Popis instalace  spu tění  principů operace  charakteristik účinnosti systému  provozních 
pracovních instrukcí  postupů kalibrace  omezení testu  bezpečnostních opatření  údržby a ře ení 
postupu problémů je uveden v Návodu k použití přístroje a/nebo v Referenční příručce. 

2. Obsah nových (nepropíchnutých) balení reagencií před vložením do přístroje promíchejte. 
Otevřená (propíchnutá) balení nepřevracejte ani nemíchejte. 

3. Pro každé stanovení se použije deset (10) µl vzorku (kromě nevyužitelného objemu). 
4. Doba do prvního výsledku je cca 57 minut. 
5. Výchozí měrnou jednotkou systému pro výsledky vzorků je poměr signál/cut-off (S/CO). 

7.3 Kalibrace 

U v ech testů je nezbytná aktivní kalibrační křivka. U testu Access HCV Ab V3 jsou kalibrační údaje ke 
stanovení hraniční (cut-off) hodnoty platné 56 dnů. Tento test je tedy nutné kalibrovat jednou za 56 dnů 
pomocí kalibrátorů C0 a C1 ze sady HCV Ab V3 Calibrators. 
Informace o teorii kalibrace  sestavách kalibrátorů  zadávání kalibračních testů a kontrole kalibračních dat 
jsou uvedeny v Návodu k použití přístroje a/nebo v Referenční příručce. 

7.4 Kontrola kvality 

Materiály pro kontrolu kvality simulují charakteristiky vzorků pacienta a jsou naprosto zásadní pro 
sledování účinnosti systému při imunochemických testech. Kontrolu kvality se doporučuje provádět 
alespo  jednou za 24 hodin

(13) 
a při spu tění systému před zpracováním vzorků od pacientů.  ahrnuje 

kontrolu kvality (QC) testu Access HCV Ab V3 nebo jiné komerčně dostupné materiály pro kontrolu 
kvality  platné alespo  pro dvě úrovně analytu. Častěj í použití těchto kontrol nebo použití dal ích kontrol 
je na uvážení uživatele podle zásad správné laboratorní praxe či požadavků na akreditaci laboratoře  
a platných zákonů. Dodržujte pokyny výrobce pro rekonstituci a skladování. Každá laboratoř by si měla v 
zájmu zaji tění správných výsledků stanovit střední hodnoty a akceptovatelné rozpětí sledovaných 
hodnot. Výsledky kontroly kvality  které jsou mimo akceptovatelné rozpětí  mohou znamenat nesprávné 
výsledky testu. Přezkoumejte v echny výsledky testů získané od posledního přijatelného testu kontroly 
kvality tohoto analytu.  
Test Access HCV Ab V3 byl hodnocen při pokojové teplotě v rozmezí 18–28 °C. K získání optimálních 
výsledků je třeba provádět kalibraci testu a testování vzorků od pacientů za podobných teplotních 
podmínek. 
Informace o přezkoumání výsledků kontrolních sér naleznete v příslu ných příručkách k systému nebo 
v nápovědě.  
V echny vyráběné a komercializované reagencie jsou kontrolovány komplexním systémem kontroly 
kvality počínaje přejímkou surovin a komercializací produktu konče.  
Každá  arže je podrobena kontrole kvality a je uvolněna na trh pouze tehdy  jestliže odpovídá 
stanoveným kritériím. 

7.5 Výpočet/interpretace výsledků 

Výsledky testu pacienta jsou automaticky počítány systémovým softwarem  používajícím hodnotu cut-off  
stanovenou platnou kalibrací. Výsledky (Signál/Cut-Off= S/CO) jsou udávány jako „reaktivní‟ nebo 
„nereaktivní‟ v závislosti na jejich vztahu ke „cut-off‟ (signál vy  í nebo stejný  respektive niž í než 
hodnota cut-off). Uložené výsledky testů pacientů lze zpětně vyvolat pomocí Obrazovky výsledků 
(Sample Results screen). Kompletní informace o přezkoumání výsledků kontrolních sér jsou uvedeny  
v Návodu k použití přístroje a/nebo v Referenční příručce. 
 
Analýza prvního výsledku: 

 Jakékoli vzorky s poměrem (S/CO) niž ím než 1 0 jsou považovány za nereaktivní v testu Access 
HCV Ab V3.  

 Vzorky s poměrem vzorek/cut-off (S/CO) vět ím než nebo rovným 1 0 se v testu Access HCV Ab V3 
zpočátku jeví jako reaktivní a před konečnou interpretací je nutné test zopakovat s dvojnásobným 
stanovením. 
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Analýza druhého výsledku: 
V echny vzorky  které byly zpočátku reaktivní  je nutné znovu testovat s dvojnásobným stanovením 
testem Access HCV Ab V3: 

 Jestliže jsou výsledky zdvojených testů < 1 0 S/CO  vzorek musí být považován za nereaktivní 
(negativní) v testu Access HCV Ab V3. 

 Jestliže jeden ze dvou výsledků je   1 0 S/CO  vzorek musí být považován za „reaktivní“ v testu 
Access HCV Ab V3. 

V souladu s místními předpisy je v ak nutné analyzovat v echny „reaktivní“ vzorky v dopl ujících testech 
k jednoznačnému určení pozitivního výsledku. 
 
Tabulka 1: Vyhodnocený výsledků testu Access HCV Ab V3 
 

Výsledek 
Poměr : Signál/Cut-Off 

Vyhodnocení Dopl kový test 

Analýza 
prvního 

výsledku 

S/CO < 1,0 nereaktivní HCV Ab nedetekován NA 

S/CO   1,0 reaktivní „Původně reaktivní“ 
Opakovaný test  v 

duplikátu 

Analýza 
druhého 
výsledku 

Opakovaný test  
v duplikátu: 

v případě  že dva 
výsledky jsou < 1,0 

nereaktivní HCV Ab nedetekován NA 

Opakovaný test  
v duplikátu: 

jestliže jeden ze 2 
výsledků je   1 

reaktivní 
HCV Ab detekován jako 
„opakovaně reaktivní“ 

konfirmační 
metoda 

 

8 Omezení testu 

1. Test Access HCV Ab V3 je přísně omezen na detekci protilátek proti HCV v lidském séru včetně 
zkumavek pro separaci séra nebo v plazmě (s heparinem lithným, K2-EDTA, K3-EDTA, citrátem, 
CPDA-1 nebo ACD) včetně zkumavek pro separaci plazmy. Účinnost testu pomocí jiných druhů 
vzorků nebyla stanovena. 

2. Výsledky testu Access HCV Ab V3 je třeba interpretovat s přihlédnutím k celkovému klinickému 
obrazu pacienta  a to včetně: klinické anamnézy  údajů z dal ích vy etření a dal ích relevantních 
informací. 

3. Velikost naměřeného výsledku – optické density (OD) vy  í než cut-off hodnota - nevypovídá  
o celkovém množství přítomné protilátky anebo antigenu. 

4. Vzhledem k rozdílnosti imunologických reakcí pacientů nakažených virem hepatitidy C (zejména 
během sérokonverze) je možno pozorovat určité rozdíly detekce mezi testy v závislosti na druhu 
použitých antigenních bílkovin. Negativní výsledek screeningového testu nevylučuje možnost 
vystavení viru hepatitidy C či nákazy jím. 

5. Aby bylo možné vzorek hodnotit jako infekční  musí být reaktivní výsledek získaný testem Access 
HCV Ab V3 potvrzen vhodnou metodou. 

6. V echny metody ELISA mohou snadno produkovat fale né pozitivní reakce. Doporučuje se proto 
ověřit specifičnost reakce opakovaně reaktivního vzorku použitím jiné vhodné metody k prokázání 
přítomnosti protilátek anti-HCV. Vezměte na vědomí  že abnormální koncentrace gamaglobulinů 
(  24 g/l nebo hodnota dvakrát vy  í než normál) může zapříčinit vznik fale ně pozitivních reakcí. 

7. Například těžká infekce a léčba imunosupresivy mohou u imunokompromitovaných osob vést ke 
snížení hladin protilátek pod hraniční hodnotu detekce testu. Výsledky získané z takových vzorků 
je nutné interpretovat uvážlivě. 

 

9 Charakteristiky účinnosti 

9.1 Měření přesnosti 

Ke stanovení reprodukovatelnosti a preciznosti byl použit panel 6 vzorků: slabě negativního  silně 
negativního  slabě pozitivního  středně pozitivního, negativní QC a pozitivní QC. 
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9.1.1 Opakovatelnost 

Panel ke stanovení preciznosti (N = 6) byl testován s replikací po 30 vzorcích téhož dne na jedné  arži 
testu Access HCV Ab V3. V tabulce 2 jsou uvedeny vypočtené hodnoty průměrného poměru  směrodatné 
odchylky (SD) a procentuálního variačního koeficientu (% CV). V echny koeficienty CV byly niž í než 
10 % 

 
Tabulka 2: Výsledky opakovatelnosti testu Access HCV Ab V3 R3 
 

Prvek panelu N Průměrný poměr SD CV % 

Slabě negativní 30 0,08 0,0079 9,3 

Silně negativní 30 0,86 0,0378 4,4 

Slabě pozitivní 30 1,86 0,0816 4,4 

Středně pozitivní 30 4,63 0,1786 3,9 

 

9.1.2 Přesnost mezi analýzami 

 
Preciznost vzhledem k cyklu a dni testu 
Panel ke stanovení preciznosti (N = 6) byl testován na jedné  arži testu Access HCV Ab V3 s replikací po 
2 vzorcích se 2 cykly denně (ráno a odpoledne) po dobu 20 dnů. 
V tabulce 3 jsou uvedeny vypočtené hodnoty průměrného poměru a směrodatné odchylky (SD) 
a procentuálního variačního koeficientu (% CV) v rámci cyklu, mezi cykly, v různých dnech a celkové 
preciznosti. V echny koeficienty CV byly niž í než 10 %. 
 
Tabulka 3: Výsledky celkové preciznosti testu Access HCV Ab V3 
 

Prvek panelu N 
Průměrný 
poměr 

V průběhu 
cyklu 

Mezi cykly 
V různých 

dnech 
Celková 

preciznost 

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 

Slabě 
negativní 

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

Silně 
negativní 

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

Slabě 
pozitivní 

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

Středně 
pozitivní 

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

 
Preciznost mezi šaržemi a různými přístroji  
Panel ke stanovení preciznosti (N = 6) byl testován na 3  aržích testu Access HCV Ab V3 na třech různých 
přístrojích s replikací po 3 vzorcích s 1 cyklem denně po dobu 5 dnů. 
Byly vypočteny hodnoty směrodatné odchylky (SD) a procentuálního variačního koeficientu (% CV) mezi 
 aržemi a různými přístroji. U prvků panelu  které byly pozitivní a silně negativní na HCV  byly hodnoty CV 
mezi  aržemi a mezi různými přístroji niž í než 10 %.  
U reaktivních a vysoce reaktivních prvků panelu test Access HCV Ab V3 vykazuje celkovou preciznost  
≤ 10 %. 

 
9.1.3 Preciznost mezi pracovišti 
 
Panel ke stanovení preciznosti (N = 6) byl testován na 3 pracovi tích s replikací po 3 vzorcích s 1 cyklem 
denně po dobu 5 dnů. 
Preciznost v různých dnech a celková preciznost byly vypočteny jako směrodatná odchylka (SD) 
a procentuální variační koeficient (% CV). U prvků panelu  které byly pozitivní a silně negativní na HCV  
byly hodnoty CV niž í než 10 %. 
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9.2 Diagnostická účinnost 

9.2.1 Diagnostická specifičnost 

 
Specificita u nevybraných dárců krve 
Testem Access HCV Ab V3 v krevních bankách na dvou zeměpisně odli ných místech bylo testováno 
celkem 5 147 vzorků (2 549 vzorků séra (SSTII), 1 281 vzorků plazmy o etřené K2-EDTA a 1 317 vzorků 
plazmy o etřené heparinem lithným) odebraných nevybraným dárcům včetně známých dárců 
a prvodárců. 5 140 testovaných vzorků bylo zpočátku negativních a 7 iniciálně reaktivních (IR) vzorků 
bylo opakovaně reaktivních (RR) (poměr   1,0). Specificita testu Access HCV Ab V3 byla tedy 99,86 % 
(5140/5147) při prvním testování a po opakovaném testování s intervalem spolehlivosti [99,72–99,95] na 
hladině významnosti 95 %. 

Tabulka 4: Specificita testu Access HCV Ab V3 u dárců krve 
 

Specificita u dárců krve 
Celkový počet 

vzorků 
Nereaktivní Reaktivní 

Specificita  
(%) IR a RR 

Sérum 
(SSTII) 

2549 2545 4 99,84 

Plazma 
(K2-EDTA) 

1281 1278 3 99,77 

Plazma 
(s heparinem lithným) 

1317 1317 0 100,0 

CELKEM 5147 5140 7 
99,86 

95 CI (99,72-99,95) 

 
Specificita u hospitalizovaných pacientů 
Testem Access HCV Ab V3 a screeningovým testem na protilátky proti HCV s označením CE bylo během 
prospektivní studie prováděné ve fakultní nemocnici testováno celkem 510 vzorků séra od 
hospitalizovaných pacientů.  
V testu Access HCV Ab V3 bylo 508 iniciálně negativních vzorků a dva iniciálně reaktivní vzorky 
opakovaně reaktivních (poměr   1 0).  
Specificita testu Access HCV Ab V3 byla 99,61 % (508/510) při prvním testování a po opakovaném 
testování s intervalem spolehlivosti [98,59–99 95] na hladině významnosti 95 %. 

 

9.2.2 Diagnostická citlivost 

Citlivost s pozitivními vzorky od pacientů s infekcí HCV 
Na dvou pracovi tích bylo testováno celkem 503 vzorků od pacientů s potvrzenou infekcí HCV 
a sérologickou pozitivitou (tabulka 5). 
Testem Access HCV Ab V3 bylo testováno 30 prospektivních vzorků čerstvého séra  448 vzorků  
s retrospektivně určeným genotypem z odběrů v nemocnici, zahrnujících 25 různých genotypů HCV 
(tabulka 6) a 25 čerstvých vzorků (< 24H) od pacientů se sledovanou infekcí virem HCV. 
Senzitivita testu Access HCV Ab V3 s ohledem na tyto HCV-pozitivní vzorky byla 100 % (503/503) s 95% 
CI [99,3–100]. 

Citlivost u čerstvě odebraných (< 24 h) pozitivních vzorků od pacientů s infekcí HCV (tabulka 5). 
Testem Access HCV Ab V3 bylo testováno 25 čerstvě odebraných (< 24 h) HCV-pozitivních vzorků od 
sledovaných pacientů. Citlivost byla 100 % (25/25). 

Tabulka 5: Citlivost testu Access HCV Ab V3 u pacientů s infekcí HCV 

 

Typ vzorku 
Celkový počet 

vzorků 
Nereaktivní Reaktivní Citlivost (%) 

Čerstvé sérum 30 0 30 100 

Plazma s určeným 
genotypem 

448 0 448 100 

Čerstvá plazma na test 
virové zátěže 

25 0 25 100 

CELKEM 503 0 503 
100 

95 CI (99,3-100,0) 
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Tabulka 6: Citlivost testu Access HCV Ab V3 u pozitivních vzorků s určeným genotypem 

 

Genotypy 

1 2 3 4 5 6 

CELKEM 
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 

 

Citlivost stanovená pomocí sérokonverzních panelů se vzorky HCV 
Citlivost testu Access HCV Ab V3 byla stanovena v porovnání se screeningovým EIA testem na HCV 
s označením CE  pomocí 359 vzorků z 46 komerčně dostupných sérokonverzních panelů. 
K detekci prvního pozitivního místa odběru do lo u testu Access HCV Ab V3 průměrně o 26 % časových 
bodů na panel (12/46) dříve než u screeningového EIA testu na HCV s označením CE. 
Test Access HCV Ab V3 odpovídá současnému stavu poznání, co se týče citlivosti stanovené pomocí 
46 sérokonverzních panelů se vzorky HCV  což odpovídá celkovému počtu 359 sérokonverzních vzorků. 

 

9.3 Analytická specifičnost 

9.3.1. Studie zkřížené reaktivity 

Testem Access HCV Ab V3 bylo testováno 208 potenciálně zkříženě reagujících vzorků představujících 
28 různých onemocnění/stavů s pozitivním výsledkem na tyto markery: 
HTLV I/ II (6); HIV (22); hepatitida B (5 HBs antigen a 5 anti-HBs); hepatitida A (5 HAV); syfilida (5); 
cytomegalovirus (5 CMV); Epstein-Barr IgG a IgM (10 EBV); herpes simplex IgG a IgM (10 HSV); 
toxoplazmóza IgG a IgM (10); zarděnky IgG a IgM (10); spalničky IgG a IgM (10); příu nice IgG a IgM 
(10); varicella zoster (5 V V); vakcína proti chřipce (5); malárie (5); hemodialýza (5); stavy po 
transplantaci (5); selhání ledvin (5); revmatoidní faktor (5); HAMA (5); autoimunitní onemocnění (5 ANA  
a 5 lupus SLE); myelom IgG a IgM (10); Candida albicans (5); anti-E. coli Ab (4); těhotenství (5 HCG); 
vícerodičky (5); cirhotici (16). 
Celkem více než 208 obtížně určitelných vzorků  v echny vzorky s negativním výsledkem s celkovou 
specificitou 100 % (208/208) s intervalem spolehlivosti [98,2–100 0] na hladině významnosti 95 %. 

 

9.3.2. Interferenční studie 

 
Test Access HCV Ab V3 poskytl přesné výsledky při testování vzorků s abnormálními koncentracemi pěti 
endogenních složek krve (až 0 2 g/l nekonjugovaného a až 0 3 g/l konjugovaného bilirubinu, lipemické 
vzorky obsahující až 33 g/l triglyceridů  až 120 g/l celkového proteinu  hemolyzované vzorky obsahující 
až 2 g/l hemoglobinu) nebo s terapeutickými koncentracemi devíti exogenních složek léčiv (kortizol  
kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, paracetamol, streptomycin, acebutolol, ofloxacin, azathioprin, 
spironolakton).  
HCV-negativní a pozitivní vzorky obsahující koncentraci lidských imunoglobulinů rovnou nebo vy  í než 
24 g/l (≈ dvojnásobek normální koncentrace 13 g/l) v ak měly významně pozitivní vliv na poměr HCV. To 
vede k riziku fale ně pozitivních výsledků u negativních vzorků  ale pro detekci infekce virem HCV testem 
Access HCV Ab V3 to nepředstavuje riziko.  
 

9.3.3 „Hook“ efekt 
 

Hook efekt byl zkoumán testováním dvou vzorků s vysokým titrem. Jako ředicí roztok (1:100 až 1:3200) 
bylo pro v echny testy použito negativní lidské sérum. V echny výsledky prokázaly klesající trend hodnot 
poměru se zvy ujícím se ředěním, a to tak  že u testu Access HCV Ab V3 nedochází při vysokých 
dávkách k interferenci hook efektem.  
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ACCESS
®
 

Immunoassay System 

HCV Ab V3 Calibrators  B33459 
 

Ke kalibraci imunoanalytických systémů Access používaných ke kvalitativní detekci 
protilátek proti HCV v lidském séru a plazmě. 
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1 Použití 

Sada Access HCV Ab V3 Calibrators slouží ke kalibraci imunoanalytických systémů Access používaných 
ke kvalitativní detekci protilátek proti HCV v lidském séru a plazmě. 

 

2 Souhrn a vysvětlení testu 

Kalibrátory Access HCV Ab V3 Calibrators se používají ke kalibraci (určují hodnotu cut-off) testu Access 
HCV Ab V3. Porovnáním optické density vzorku s hodnotou cut-off je možné určit přítomnost či 
nepřítomnost anti-HCV protilátek ve vzorku. 
 

3 Informace o produktu 

3.1 Popis 

 Access HCV Ab V3 Calibrators 
 

Označení na štítku Popis 
Balení/ 
příprava 
B33459 

C0 
Negative Calibrator 

Negativní kalibrátor: 
Lidské sérum obsahující < 0,1 % azidu sodného. Negativní 
(nereaktivní) na anti-HCV protilátky. 

1 x 1 ml 
Připraveno  
k použití 

C1 
Positive Calibrator 

Pozitivní kalibrátor: 
Lidské sérum obsahující < 0,1 % azidu sodného. Pozitivní 
(reaktivní) na anti-HCV protilátky, inaktivováno. 

1 x 1 ml 
Připraveno  
k použití 

Calibration card Kalibrační karta:1 

3.2 Podmínky skladování a manipulace 

 Skladujte ve vzpřímené poloze v chladu při teplotě 2 až 10 °C. 

 Obsah před použitím promíchejte opatrným převracením.  abra te vzniku bublin. 

 Stabilní až do data exspirace uvedeného na  títku, je-li produkt skladován při teplotě 2–10 °C. 

 Lahvička je stabilní při teplotě 2 až 10 °C po dobu 120 dnů po prvním použití. 

 Hodnoty kontroly kvality mimo platný rozsah jsou známkou znehodnocení. 
 

4 Upozornění a bezpečnostní opatření 

 Pouze pro diagnostiku in vitro. Pouze pro použití odborným zdravotnickým personálem. 

 Tento výrobek obsahuje složky lidského nebo zvířecího původu.  acházejte s ním opatrně. 

 S touto testovací soupravou smí zacházet jen kvalifikovaní pracovníci vy kolení v laboratorních 
postupech a obeznámení s možnými riziky. Používejte vhodný ochranný oděv  rukavice a ochranu 
očí a obličeje a postupujte náležitě podle zásad správné laboratorní praxe. 

 Materiál lidského původu použitý k přípravě reagencie byl testován a shledán nereaktivním na 
povrchový antigen hepatitidy B (HBs Ag)  protilátky proti viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV-1 
a HIV-2) a protilátky proti viru hepatitidy C (HCV), s výjimkou pozitivního kalibrátoru C1, který je 
pozitivní na protilátky proti viru HCV. 

 Tato testovací souprava obsahuje složky lidské krve. Žádná známá testovací metoda nemůže 
poskytnout úplné uji tění o nepřítomnosti infekčních agens. Se v emi deriváty lidské krve  
reagenciemi a vzorky od pacientů tedy zacházejte tak  jako by byly schopny přená et infekční 
nemoci  a dodržujte doporučená v eobecně platná bezpečnostní opatření pro patogeny přená ené 
krví, stanovená zákonem o bezpečnosti práce a ochraně zdraví  pokyny z aktuálního dokumentu 
CDC/NHI Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Biologická bezpečnost  
v mikrobiologických a biomedicínských laboratořích) a/nebo lokálními  regionálními a národními 
předpisy. 

 Uniklý materiál  který neobsahuje kyselinu  je nutné ihned dekontaminovat  včetně potřísněného 
místa  materiálů a v ech kontaminovaných ploch nebo zařízení  vhodným chemickým dezinfekčním 
prostředkem účinným na potenciální biologická rizika související s používanými vzorky (nejčastěji 
roztok běžného desinfekčního prostředku – např. komerční preparáty chlornanu sodného zředěného 
v poměru 1:10  70–80% ethanol nebo izopropanol  jodoform např. 0 5% Wescodyne™ Plus atd.)  
a dosucha otřít.  Uniklý materiál obsahující kyselinu je nutné dostatečně odsát (otřít) či neutralizovat  
plochu opláchnout vodou a dosucha otřít. Materiály použité k nasáknutí uniklé látky by měly být 
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zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Plochu následně dekontaminujte některým chemickým 
dezinfekčním prostředkem. 

 V echny vzorky a materiály použité k provedení testu zlikvidujte tak  jako by obsahovaly infekční 
látku.  
S laboratorním  chemickým nebo biologicky nebezpečným odpadem je nutné zacházet a zlikvidovat 
jej podle v ech místních  regionálních a národních předpisů. 
Bezpečnostní list je k dispozici na internetových stránkách www.bio-rad.com. 

 

5 Postup 

 Informace o teorii kalibrace  konfiguraci kalibrátorů  zadávání požadavků na kalibrační testy  
a přezkoumání kalibračních dat naleznete v příslu ných příručkách k systému nebo v nápovědě. 

 Sada Access HCV Ab V3 Calibrators se dodává jako negativní kalibrátor C0 a pozitivní kalibrátor C1. 
Pro test Access HCV Ab V3 je nutné vytvoření kalibrační křivky (stanovení hodnoty cut-off) jednou za 
56 dnů pro aktivní „kalibraci“ pouze pro jednu  arži reagencií správně označenou čárovým kódem. 

 Po 56 dnech nebo v případě zavedení jiné  arže reagencií do systému křivka automaticky ztratí 
platnost. 

 Ke každé kalibraci je kromě nádoby se vzorkem a nevyužitelného objemu systému třeba alespo  
20 µl kalibrátoru C0 (dvojnásobné stanovení) a 30 µl kalibrátoru C1 (trojnásobné stanovení). 

 Jedna kapka má přibližně 40 µl. 
 

6 Omezení testu 

Při podezření na mikrobiální kontaminaci nebo při pozorovaném zvý eném zákalu v reagencii je nutno 
lahvičku vyhodit. 
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Immunoassay System 

HCV Ab V3 QC  B33460 
 

Ke sledování účinnosti systému testu Access HCV Ab V3. 
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1 Použití 

Kontrola Access HCV Ab V3 QC je určena pro sledování parametrů systému testu Access HCV Ab V3. 
 

2 Souhrn a vysvětlení testu 

Materiály pro kontrolu kvality simulují charakteristiky vzorků pacienta a jsou naprosto zásadní pro 
sledování účinnosti systému při testu Access HCV Ab V3. Kromě toho jsou nedílnou součástí správné 
laboratorní praxe

(13,14,16)
. Při provádění testů na protilátky proti viru HCV s reagenciemi Access validujte 

bezvadnost testů pomocí materiálů pro kontrolu kvality. Jestliže systém testu funguje správně  hodnoty 
získané testem musí být v přijatelném rozmezí. 

 

3 Informace o produktu 

3.1 Popis 

 Access HCV Ab V3 QC 
 

Označení na 
štítku 

Popis 
Balení/ 

příprava B33460 

QC1 
Negative QC 

Negativní kontrola kvality: 
Lidské sérum obsahující < 0,1 % azidu sodného. Negativní 
(nereaktivní) na anti-HCV protilátky. 

2 x 3,5 ml 
Připraveno  
k použití 

QC2 
Positive QC 

Pozitivní kontrola kvality, protilátky proti HCV: 
Lidské sérum obsahující < 0,1 % azidu sodného. Pozitivní 
(reaktivní) na anti-HCV protilátky, inaktivováno. 

2 x 3,5 ml 
Připraveno  
k použití 

QC card Karta s hodnotou QC: 1 

3.2 Podmínky skladování a manipulace 

 Skladujte ve vzpřímené poloze v chladu při teplotě 2 až 10 °C. 

 Obsah před použitím promíchejte opatrným převracením.  abra te vzniku bublin. 

 QC je stabilní do expirační doby uvedené na nálepce reagenčního zásobníku jestliže je uchováván 
při teplotě 2‒10 °C. 

 Lahvička je stabilní při teplotě 2 až 10 °C po dobu 120 dnů po prvním použití. 

 Hodnoty kontroly kvality  které jsou mimo uvedené rozmezí  jsou známkou možného znehodnocení. 

 Střední hodnoty a směrodatné odchylky (SD) jsou uvedeny na kartě QC. 
 

4 Upozornění a bezpečnostní opatření 

 Pouze pro diagnostiku in vitro. Pouze pro použití odborným zdravotnickým personálem. 

 Tento výrobek obsahuje složky lidského nebo zvířecího původu.  acházejte s ním opatrně. 

 S touto testovací soupravou smí zacházet jen kvalifikovaní pracovníci vy kolení v laboratorních 
postupech a obeznámení s možnými riziky. Používejte vhodný ochranný oděv  rukavice a ochranu 
očí a obličeje a postupujte náležitě podle zásad správné laboratorní praxe. 

 Materiál lidského původu použitý k přípravě reagencie byl testován a shledán nereaktivním na 
povrchový antigen hepatitidy B (HBs Ag)  protilátky proti viru lidské imunitní nedostatečnosti (HIV-1 
a HIV-2) a protilátky proti viru hepatitidy C (HCV), s výjimkou pozitivní kontroly kvality QC2, která je 
pozitivní na protilátky proti viru HCV. 

 Tato testovací souprava obsahuje složky lidské krve. Žádná známá testovací  metoda nemůže 
poskytnout úplné uji tění o nepřítomnosti infekčních agens. Se v emi deriváty lidské krve, 
reagenciemi a vzorky od pacientů tedy zacházejte tak  jako by byly schopny přená et infekční 
nemoci  a dodržujte doporučená v eobecně platná bezpečnostní opatření pro patogeny přená ené 
krví, stanovená zákonem o bezpečnosti práce a ochraně zdraví  pokyny z aktuálního dokumentu 
CDC/NHI Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (Biologická bezpečnost  
v mikrobiologických a biomedicínských laboratořích) a/nebo lokálními  regionálními a národními 
předpisy. 

 Uniklý materiál, který neobsahuje kyselinu  je nutné ihned dekontaminovat  včetně potřísněného 
místa  materiálů a v ech kontaminovaných ploch nebo zařízení  vhodným chemickým dezinfekčním 
prostředkem účinným na potenciální biologická rizika související s používanými vzorky (nejčastěji 
roztok běžného desinfekčního prostředku, např. komerční preparáty chlornanu sodného zředěného  
v poměru 1:10  70–80% ethanol nebo izopropanol  jodoform např. 0 5% Wescodyne™ Plus atd.)  
a dosucha otřít.  Uniklý materiál obsahující kyselinu je nutné dostatečně odsát (otřít) či neutralizovat  
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plochu opláchnout vodou a dosucha otřít. Materiály použité k nasáknutí uniklé látky by měly být 
zlikvidovány jako nebezpečný odpad. Plochu následně dekontaminujte některým chemickým 
dezinfekčním prostředkem. 

 V echny vzorky a materiály použité k provedení testu zlikvidujte tak  jako by obsahovaly infekční 
látku.  
S laboratorním  chemickým nebo biologicky nebezpečným odpadem je nutné zacházet a zlikvidovat 
jej podle v ech místních  regionálních a národních předpisů. 
Bezpečnostní list je k dispozici na internetových stránkách www.bio-rad.com. 

 

5 Postup 

 S kontrolou Access HCV Ab V3 QC je nutné nakládat stejně jako se vzorky od pacientů 
a zpracovávat je podle pokynů pro přístroj a případně pro používanou metodu.  

 K použití kontroly Access HCV Ab V3 QC  pro každou ze 2 úrovní kontrol kvality je potřeba 
alespo  10 µl vzorku (jednotlivé stanovení) navíc k mrtvému objemu systému a nádoby na 
vzorek.  

 Jedna kapka má přibližně 40 µl.  

 Vzhledem k tomu  že vzorky lze zpracovat kdykoli ve formátu „náhodného přístupu“ spí e než ve 
formátu „ arže“  materiály pro kontrolu kvality je třeba použít každých 24 hodin

(13,14)
. Častěj í 

použití kontrol nebo použití dal ích kontrol je ponecháno na rozhodnutí uživatele na základě 
požadavků pro správnou laboratorní praxi či akreditaci laboratoře a platných zákonů. Informace  
o teorii kontroly kvality, konfigurování kontrol, zadání požadavku na test vzorku pro kontrolu 
kvality a o kontrole údajů z kontroly naleznete v příručkách a/nebo v nápovědě k příslu ným 
systémům.  

 Informace o teorii kontroly kvality  konfiguraci kontrol  zadávání požadavků na testy kontroly 
kvality vzorků a přezkoumání dat kontroly kvality naleznete v příslu ných příručkách k systému 
nebo v nápovědě. 

 

6 Omezení testu 

1. Použití kontroly Access HCV Ab V3 QC nebylo ověřeno s jinými testy než s testem Access HCV 
Ab V3. 

2. Výsledky kontroly kvality, které jsou mimo akceptovatelné rozpětí  mohou znamenat i nesprávné 
výsledky testů. Přezkoumejte v echny výsledky testů získané od posledního přijatelného testu 
kontroly kvality tohoto analytu. 

3. Pokud je v kontrole patrná mikrobiální kontaminace nebo nadměrný zákal  vyřaďte lahvičku. 
 

7 Očekávané hodnoty 

Očekávané hodnoty průměrů a směrodatných odchylek (SD) pro vstupní  nastavení systému kontroly 
kvality pro Access HCV V3 QC jsou pro každou  arži dodávány prostřednictvím « QC Data Card ». 
Každá laboratoř by si měla nastavit vlastní kritéria přijatelnosti výsledků testované QC (kontrol kvality) dle 
zásad QC. Jednotlivé výsledky kontrol by měly být v  přijatelném rozmezí. Každá laboratoř by měla 
aktualizovat hodnoty průměrů a SD  jakmile získá dostatek dat 

(13,17)
. 

Vzhledem k tomu  že reaktivita může kolísat v závislosti  na výrobci  pracovním postupu   arži a na 
laboratoři  každá laboratoř by si měla určit specifické hladiny reaktivity a ustanovit vlastní rozsah 
přijatelných hodnot

(13,15,16)
. Rozsah přijatelných hodnot může zahrnovat hodnoty v rozsahu +/- 2SD  

z průměru 20 hodnot z 20 stanovení v průběhu 30 dnů
(17)

. 
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FIRMA BIO-RAD RUČÍ  A FUNKČNOST TĚCHTO PRODUKTŮ, JAK JE UVEDENO NA ŠTÍTKU  
A V DODÁVANÉ LITERATUŘE. FIRMA BIO-RAD ODMÍTÁ JAKÉKOLIV IMPLICITNÍ ZÁRUKY  
V PŘÍPADĚ PRODEJE NEBO POUŽITÍ PRO JAKÉKOLIV JINÉ ÚČELY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ 
FIRMA BIO-RAD  ODPOVĚDNÁ  A JAKÉKOLIV NÁSLEDNÉ ŠKODY  VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝŠE 
VYJÁDŘENÉ  ÁRUKY. 
 
 
Access  UniCel a DxI jsou obchodní značky společnosti Beckman Coulter  Inc. 
ProClin je obchodní značka společnosti Rohm and Haas nebo jejích dceřiných společností či jejích 
přidružených organizací. 
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