Seerumi (13)-β-D-glükaani sisalduse analüüs

F U N G IT E LL S TAT
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1. Analüüsi Fungitell STAT reaktiiv, lüofiliseeritud (1→3)-β-D-glükaani suhtes spetsiifiline LAL (10 viaali)
Analüüsi Fungitell® STAT reaktiiv ei sisalda häirivas koguses (1→3)-β-D-glükaani.
®
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Omakeelse kasutusjuhendi leiate veebisaidilt www.acciusa.com.

(1→3)-β-D-glükaani indeksi väärtusi tuleb kasutada koos muude diagnostiliste meetoditega, näiteks mikrobioloogilise
kultuuri, biopsiaproovide histoloogilise uuringu ja radioloogilise uuringuga.
KOKKUVÕTE JA SELGITUS
Oportunistlike patogeenide põhjustatud seeninfektsioonide esinemissagedus suureneb, eriti immuunpuudulikkusega
patsientide puhul3,4,5. Oportunistlikke invasiivseid seeninfektsioone esineb sageli pahaloomuliste hematoloogiliste kasvajate ja
AIDSiga patsientidel ning need moodustavad üha suurema osa haiglas saadud infektsioonidest, eriti siiratud elunditega
patsientidel ja teistel immuunreaktsiooni pärssivat ravi saavatel patsientidel6,7. Paljud seenhaigused saadakse pinnasest,
taimejääkidelt, õhukäitlussüsteemidest ja/või lahtistelt pindadelt pärinevate seeneeoste sissehingamisel. Mõningaid
oportunistlikke seeni esineb inimese nahal või nahas, seedetraktis ja limaskestadel8,9. Invasiivsete mükooside ja fungeemiate
diagnoos põhineb tavaliselt mittespetsiifilistel diagnostilistel või radioloogilistel meetoditel. Hiljuti on olemasolevatele
diagnoosimeetoditele lisandunud ka seeninfektsiooni kindlaksmääramine biomarkerite abil2.
Oportunistlike seenpatogeenide hulka kuuluvad Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichosporon spp.,
Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii,
Exserohilum rostratum ja Pneumocystis jirovecii. Analüüsiga Fungitell® STAT saab tuvastada neis ja teistes organismides
toodetud (1→3)-β-D-glükaani5,10,11.
PROTSEDUURI PÕHIMÕTE
Analüüs The Fungitell® STAT on analüüsiformaadi Fungitell® modifikatsioon. Analüüs Fungitell® STAT töötati välja, sest vaja
oli ühekordselt kasutatavat testiformaati ja analüüsi Fungitell® 96-süvendilise plaadiformaadiga võrreldes väiksemat komplekti.
Analüüsiga Fungitell® STAT saab kvalitatiivselt mõõta (1→3)-β-D-glükaani. Analüüs põhineb
Limulus’e amöbotsüütide lüsaadi (LAL) raja modifikatsioonil12,13,14,15, joonis 1. Analüüsi Fungitell® STAT reaktiiv on
modifitseeritud bakterite endotoksiini reaktiivsuse eemaldamiseks ja seega faktori G vahendatud kõrvalraja kaudu vaid
(1→3)-β-D-glükaaniga reageerimiseks. (1→3)-β-D-glükaan aktiveerib faktori G, mis on seriinproteaasi sümogeen. Aktiveeritud
faktor G muundab inaktiivse hüübimist soodustava ensüümi aktiivseks hüübimist vahendavaks ensüümiks, mis omakorda
eraldab substraadi Boc-Leu-Gly-Arg-pNA küljest pNA fragmendi, luues kromofoori paranitroaniliini (pNA), milles neeldub
valgus lainepikkusega 405 nm. Järgmiselt kirjeldatud kineetiline analüüs Fungitell® põhineb proovis tekitatud optilise tiheduse
suurenemise kiiruse määramisel. Indeksi saamiseks võrreldakse seda kiirust optilise tiheduse suurenemisega analüüsi Fungitell®
STAT standardlahuses. Selle patsiendiproovi indeksi väärtust tõlgendatakse negatiivse, määramatu või positiivse tulemusena
vastavalt all tabelis 1 esitatud indeksi väärtuste vahemikele.
JOONIS 1
Limulus’e amebotsüüdi lüsaadi rada

Aktiveeritud faktor C

Aktiveeritud faktor B

Faktor B

Hüübimist soodustav ensüüm

KOMPLEKTI MITTEKUULUVAD VAJALIKUD MATERJALID
Kõik materjalid peavad olema vabad häirivast glükaanist. Klaasnõud peavad kasutamiskõlblikuks muutmiseks olema
kuivkuumusega depürogeenitud vähemalt 7 tunni jooksul temperatuuril 235 °C (või muu samaväärse valideeritud meetodiga).
1. LAL-i reaktiiviks sobiv vesi* (5,5 ml viaal, kataloogi nr W0051-10)

ETTENÄHTUD KASUTUS
Analüüs Fungitell® STAT on proteaasi sümogeenil põhinev kolorimeetriline analüüs (1→3)-β-D-glükaani kvalitatiivseks
määramiseks seerumis patsientidel, kellel on invasiivse seeninfektsiooni sümptomid või selle eelsoodumust põhjustav
meditsiiniline seisund. Mitmete meditsiiniliselt oluliste seente rakuseina olulise komponendi (1→3)-b-D-glükaani
seerumikontsentratsiooni1 saab kasutada abivahendina süvamükooside ja fungeemiate diagnoosimisel2. Positiivne tulemus ei
näita, milline seente perekond võib olla infektsiooni põhjuseks.

Faktor c

3. Kasutusjuhend
4. Visuaalne lühijuhend
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Endotoksiin (LPS)

TOOTE FUNGITELL® STAT KOMPLEKTIS SISALDUVAD MATERJALID
Toode Fungitell® STAT on ette nähtud kasutamiseks in vitro diagnostikas. Iga toote komplektis olevatest järgmistest
materjalidest piisab 10 reaktsiooniks (põhineb 10 viaalil analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi). Iga toode sisaldab ka 5 viaali
analüüsi Fungitell® STAT standardlahust ja seega võimaldab teha kuni viis analüüsi, kui ühe analüüsi käigus testitakse 1 viaali
analüüsi Fungitell® STAT standardlahust ja 1 patsiendiproovi. Teise võimalusena võib ühte analüüsi Fungitell® STAT
standardlahuse viaali kasutada kuni 9 patsiendiproovi analüüsimiseks.

(1→3)-β-D-glükaan

Aktiveeritud faktor G

Faktor G

Hüübimist vahendav ensüüm

2. Aluseline eeltöötluslahus 0,125 M KOH ja 0,6 M KCl * (2,5 ml viaal, kataloogi nr APS51-5)

Boc-Leu-Gly-Arg-pNA
(tehissubstraat)

Boc-Leu-Gly-Arg + pNA

TABEL 1. ANALÜÜSI FUNGITELL® STAT INDEKSIVAHEMIKUD

11. Potentsiaalselt saastunud (patogeeni sisaldavate) vedelikega kokku puutunud materjalid tuleb hävitada vastavalt
kohalikele eeskirjadele.
REAKTIIVIDE SÄILITAMINE
Hoidke kõiki reaktiive tarnitud kujul temperatuuril 2–8 °C pimedas. Analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi ja Fungitell® STAT
standardlahust tuleb kasutada 1 tunni jooksul pärast rekonstitueerimist.
PROOVIDE KÄSITSEMINE
1. Proovide võtmine. Vereproovid tuleb võtta steriilsetesse seerumi ettevalmistamise katsutitesse või seerumi eraldamise
katsutitesse (SST) seerumi ettevalmistamiseks.
2. Proovide säilitamine. Seerumiproove võib enne analüüsimist hoida ajutiselt temperatuuril 2–8 °C või pikemaajaliselt
külmutatuna temperatuuril −20 °C või külmemas.
3. Proovide märgistamine. Proovid tuleb selgelt märgistada vastavalt asutuse heakskiidetud tavadele.
PROTSEDUUR
Toote Fungitell® STAT paketti kuulub ka visuaalne lühijuhend koos kokkuvõttega automaatse instrumendi KF08 ja tarkvara
BG Analytics™ protseduuri kohta.
Osa alljärgnevas protseduuris kirjeldatud toiminguid on instrumendi PKF08 ja tarkvara BG Analytics™ kasutamise korral
automaatsed ja hõlmavad järgmist: instrumendi seadete määramine, kvaliteedikontroll ja tulemuste tõlgendamine. Lisateabe
saamiseks lugege tarkvara BG Analytics™ kasutusjuhendit või võtke ühendust tootjaga.

5. Pikad pipetiotsikud* (20–200 μl, kataloogi nr TPT50)

Märkus.

6. Katsutid* patsiendiproovi ettevalmistamiseks ja seerumi eeltöötluslahuse valmistamiseks. (12 x 75 mm, kataloogi nr
TB240-5)
7. Katsutiluger ja kineetilise analüüsi tarkvara
a) Ettevõtte Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) tarnitav automaatne Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader
(instrument PKF08) ja tarkvara Beta Glucan Analytics (BG Analytics™), kataloogi nr PKF08-PKG** või
b) Reaktsioonikineetika jälgimise ja analüüsimise funktsioonidega ning kasutusjuhendi jaotises „Kvaliteedikontroll“
loetletud kriteeriumide läbivaatust toetava sobiva arvutipõhise kineetilise analüüsi tarkvaraga ühendatud inkubatsiooni
(37 °C) katsutiluger, mis suudab jälgida lainepikkusi 405 mm ja 495 nm, mille vahemik on vähemalt kuni 0–1,0
neeldumisühikut ning milles saab kasutada 12 mm läbimõõduga viaale.
8. Steriilsed glükaanivabad keeratava korgiga säilituskatsutid proovide jagamiseks (enamik katsuteid, mis sertifikaadi
kohaselt on RNA-aasi-, DNA-aasi- ja pürogeenivabad, ei sisalda häirivates kogustes ka (1→3)-β-D-glükaani).
9.Parafilm®
*Need ettevõtte Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) tarnitavad tooted ei sisalda sertifikaadi kohaselt häirivas koguses
glükaane.
**Nii tarkvara BG Analytics™ kui ka instrumendi PKF08 kasutusjuhendite püsikoopiad saab alla laadida
ACC veebisaidilt: www.acciusa.com.
Ettevaatust – vatitroppidega klaaspipetid ja tselluloosfiltritega mikropipettide otsikud on potentsiaalsed glükaanidega
saastumise allikad.
HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD
See toode on ette nähtud KASUTAMISEKS IN VITRO DIAGNOSTIKAS.
Analüüsi Fungitell® STAT puhul tuleb järgida rangelt metoodikat ja testimiskeskkonna nõudeid. Analüüsi tõhususe
saavutamiseks on kriitiline tähtsus tehniku põhjalikul väljaõppel analüüsimeetodi ja saastamise vältimise alal.
1. Teatud seeneliigid toodavad (1→3)-β-D-glükaani väga vähe ning ei ole analüüsiga Fungitell® STAT tavaliselt
tuvastatavad. Nendeks on krüptokokkide perekond16,17, samuti nutthallikulaadsed (Mucorales), näiteks Absidia, Mucor ja
Rhizopus1,17. Lisaks toodab Blastomyces dermatitidis pärmseene faasis (1→3)-β-D-glükaani vähe ning ei ole seetõttu
tavaliselt analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi abil tuvastatav18.
2. Ärge pipeteerige mis tahes materjali suuga. Ärge suitsetage, sööge ega jooge piirkondades, kus käsitsetakse proove või
komplekti reaktiive. Järgige ettevõtte või kohalikke ohutuseeskirju.
3. Looge analüüsi läbiviimiseks puhas keskkond. Kasutage materjale ja reaktiive, mis sertifikaadi kohaselt ei sisalda
avastataval hulgal (1→3)-β-D-glükaani tausttasemeid. Pange tähele, et analüüsi Fungitell® STAT võivad häirida nii
glükaan kui ka inimkehalt, riietelt, mahutitest, veest ja lenduvast tolmust lähtuv saastumine seentega.
Tselluloosmaterjalid, näiteks marli, pabersalvrätikud ja papp, võivad analüüsi keskkonda (1→3)-β-D-glükaani lisada.
4. Ärge kasutage aegumistähtaja ületanud materjale.

Inaktiveeritud tee

10. Kahjustunud sisuga tooteid ei tohi kasutada.

4. Pipetiotsikud* (250 μl – kataloogi nr PPT25 ja 1000 μl – kataloogi nr PPT10)

3. Pipetid, millega saab mõõta mahte 20–200 μl ja 100–1000 μl

5. Värvi muutnud või hägusad, näiteks olulise hemolüüsiga, lipeemilised või liigselt bilirubiini sisaldavad proovid võivad
optiliselt analüüsi häirida. Selliste proovide analüüsimisel peab analüüsitulemusi kontrollima optilise häiringu tõendite ja/
või ebatavaliste kineetiliste mustrite suhtes.

Tulemus

Indeksi väärtus

6. Kasutage patsiendiproovide käsitsemisel sobivat kaitseriietust ja talgivabu kindaid.

Negatiivne

≤ 0,74

Määramatu

0,75 – 1,1

7. Hemodialüüsi saavate patsientide seerum võib teatavate dialüüsi tselluloosmembraanide kasutamisel sisaldada suures
koguses (1→3)-β-D-glükaani19,20,38. Tselluloostriatsetaadi või polüsulfoon- või polümetüülmetakrülaatmembraanide
kasutamine hemodialüüsil ei näi analüüsi mõjutavat.

Positiivne

≥ 1,2

8. Kirurgilistest tampoonidest ja käsnadest võib vabaneda suures koguses (1→3)-β-D-glükaani, mis võib olla üheks
põhjuseks analüüsi Fungitell® saastumisest põhjustatud ajutiste positiivsete tulemuste saamisel operatsioonijärgsetel
patsientidel21,22.

Märkus. Aluseline eeltöötluslahus muudab kolmikheeliksiga glükaanid üheahelalisteks glükaanideks14,15, mis on
analüüsis reaktiivsemad. Lisaks inaktiveerib aluseline pH seerumi proteaasid ja inhibiitorid, mis võivad analüüsi
häirida24.
c. Segage 15 sekundit ja katke.

9. Vere fraktsioneerimise tooted, nagu intravenoosne immunoglobuliin ja albumiin, võivad samuti (1→3)-β-D-glükaani
sisaldada, suurendades nende süstimisel või infundeerimisel mitmeks päevaks seerumi (1→3)-β-D-glükaani tiitreid23.

• Järgige häid laboritavasid ja kohalikke eeskirju. See analüüs on tundlik saastumise ja ebatäpse pipeteerimise suhtes.
• Toimingud 3–5 ja 7 on soovitatav teha bioohutuse ruumis, et suurendada patsiendiproovide käitlemise ajal kasutajate
ohutust ja vähendada keskkonnas oleva (1→3)-β-D-glükaaniga saastumise võimalust protseduuri ajal.
• Klaasviaalide mittevajaliku bioohutuse ruumi viimise ja väljatoomise vähendamiseks on soovitatav tuua keerisseade
bioohutuse ruumi (eeldusel, et kriitilise tähtsusega ventilatsioon on tagatud).
• Viaalide vahelise ristsaastumise vältimisele kaasaaitamiseks on soovitatav kasutada pikki pipetiotsikuid.
• Analüüsi Fungitell STAT standardlahust (punane kork ja punase joonega etikett) tuleb ühe tööseeria piires alati töödelda
samades tingimustes ja samal ajal kui patsiendiproove. See on oluline, sest analüüsi tulemus on patsiendiproovi ja
analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse kineetilise reaktsiooni kiiruste (või kallete, OT/s) indeks (proov/standardlahus).
®

• Protseduuri ajal on soovitatav kasutada 2 katsutistatiivi, ühte proovi ettevalmistamise viaalide (toimingud 4–6) ja ühte
reaktiiviviaalide (toimingud 7–8) jaoks. See aitab vältida viaalide võimalikku segiajamist ja ristsaastumist protseduuri ajal.

5. Analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse katsuti ettevalmistamine
a. 	Rekonstitueerige üks viaal analüüsi Fungitell® STAT standardlahust partiinumbrile vastavas mahus LAL-i reaktiiviks
sobiva veega ja segage keerisseadmes 15 sekundit.
b. Lisage partiinumbrile vastav maht aluselist eeltöötluslahust.
Märkus. Partiinumbrile vastavad rekonstitueerimismahud ja eeltöötluslahuse mahud on esitatud analüüsi
Fungitell® STAT standardlahuse pakendisildil, toote Fungitell® STAT analüüsisertifikaadil ja ACC veebisaidil.
c. Segage 15 sekundit ja katke.
6. Eeltöötlusinkubeerimine katsutilugeris
Inkubeerige patsiendiproovide katsuteid (4. toimingust) ja analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse viaali (5. toimingust) 10
minutit temperatuuril 37 °C.
7. Analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi katsutite ettevalmistamine
a. 	Rekonstrueerige kõik analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi viaalid (märgistatud ülal 3. toimingus) 300 µl LAL-i
reaktiiviks sobiva veega.
b. Segage õrnalt mitte kauem kui 5 sekundit.
Märkus. Analüüsi Fungitell® STAT reaktiiv sisaldab mitmeid analüüsi jaoks vajalikke aktiivseid proteiine ja lahust
on soovitatav käsitseda ettevaatlikult. Soovitatav maksimaalne seadeväärtus mis tahes keerisseadme jaoks on 2000
p/min. Ärge segage liiga palju.
c. Eelinkubeerimistöötluse lõpus:
• Kandke 75 µl igast patsiendiproovi lahusest vastavasse analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi katsutisse.
• Kandke 75 µl analüüsi Fungitell® STAT standardlahusest vastavasse analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi katsutisse.
• Segage kõiki katsuteid keerisseadmega mitte kauem kui 5 sekundit ja seejärel katke.
8. Tööseeria alustamine
a. Pange katsutid katsutilugerisse ja veenduge, et igaüks neist on ettenähtud süvendis.
b. Käivitage kineetiline lugemine 40 minutiks temperatuuril 37 °C.
9. Kvaliteedikontrolli kriteeriumide läbivaatamine
Vt allpool jaotist „Kvaliteedikontroll“ ja joonist 2.
10. Tulemuste tõlgendamine
Vt allpool jaotist „Tulemuste tõlgendamine“ ja joonist 3.
VIAALIDE UTILISEERIMINE PROTSEDUURI LÕPUS
• Avatud aluselise eeltöötluslahuse ja LAL-i reaktiiviks sobiva vee viaalid on soovitatav visata ära laboriprotseduuride
kohaselt. Võimaliku saastumise vältimiseks ärge kasutage neid materjale rohkem kui üks kord.
•

• Soovitatav on paigutada Fungitell STAT standardlahus määratletud ja järjekindlasse kohta katsutistatiivis, inkubaatoris
ja lugeris. Instrumendi PKF08 ja tarkvara BG Analytics™ kasutamisel kasutage esimest vasakpoolset süvendit, millel on
märgistus „Standard“.
®

• Veenduge iga segamistoimingu lõpus visuaalselt, et lahus oleks homogeenselt segatud.
• Ärge analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi liigselt segage. Soovitatav maksimaalne seadeväärtus mis tahes keerisseadme
jaoks on 2000 p/min. Segage keerisseadmega kuni 5 sekundit.
1. Instrumendi seadete määramine
Seaded võivad oleneda instrumentidest ja tarkvarast. Üldiselt peavad olema täidetud järgmised tingimused. Instrument peab
suutma saavutada ja hoida temperatuuri 37 °C ±1 °C. Instrument ja tarkvara peab suutma lugeda optilist tihedust teatud
ajavahemikul (kineetiliselt) kahel lainepikkusel. Nendeks lainepikkusteks tuleb seada 405 nm ja 495 nm. Seadke kineetilise
režiimi lugemisperioodiks 40 minutit (2400 sekundit). Seadke kineetilise lugemise intervall tarkvara/instrumendi lubatud
miinimumväärtusele testi 40-minutilise kestuse ajaks ja seadke lugemise algusajaks proovi sisestamine. Vaadake tarkvara
juhendist, kuidas andmekogumi põhjal arvutada kiiruse (kalde) väärtus. Selle testi eesmärgi saavutamiseks tehakse üldjuhul
soovitatud ajavahemiku kohta saadud kineetiliste andmete lineaarne regressioon. Seadke lineaarse regressiooni arvutamine
nii, et see toimuks tarkvara „lõikamisfunktsiooni“ abil ajavahemikul 1900–2400 sekundit. Lugemine peaks algama ilma
viivituseta.
2. Analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse partiinumbrile vastava teabe kontrollimine
a. Partiinumbrile vastavad rekonstitueerimismahud ja eeltöötluslahuse mahud leiate analüüsi Fungitell® STAT
standardlahuse pakendisildilt, toote Fungitell® STAT analüüsisertifikaadilt ja ACC veebisaidilt. See teave on nõutav
allpool 5. toimingu tegemiseks.
b. Enne protseduuri alustamist on soovitatav üles märkida toote Fungitell® STAT komplekti kuuluvas visuaalses
lühijuhendis olev konkreetse partiinumbri teave.
Märkus. Iga toote (analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse ja analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi paar) testimine ja
väljalaskmine toimub sõltumatult. Seega on oluline märkida üles partiinumbrile vastav teave iga paari kohta ja kasutada seda.
3. Katsutite märgistamine
a. Märgistage iga testitava patsiendiproovi jaoks üks tühi katsuti.
b. Märgistage iga testitava patsiendiproovi jaoks üks analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi katsuti.
c. Märgistage üks analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi katsuti analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse jaoks.
4. Patsiendiproovide katsutite ettevalmistamine
a. Segage patsiendiproove keerisseadmega vähemalt 20 sekundit, et tagada homogeensus.
Märkus. Külmutamine võib muuta proovid heterogeenseks, sest vesi eraldub kasvavasse jääkristalli ja jätab maha
lahustunud ained.
b.	Lisage asjakohaselt märgistatud tühja katsutisse patsiendiproov ja aluseline eeltöötluslahus vahekorras 1:4.
Soovitatavad mahud on 50 µl patsiendiproovi ja 200 µl aluselist eeltöötluslahust.

Toote tootmise käigus väljastatakse analüüsi Fungitell® STAT reaktiiv ja analüüsi Fungitell® STAT standardlahus
paarispartiina ning seetõttu ei tohi kasutada erinevatest tootepartiidest pärit analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi ja analüüsi
Fungitell® STAT standardlahuse komponente. Seega, kui kõik ühes pakendis olnud analüüsi Fungitell® STAT reaktiivi
viaalid on ära kasutatud, on soovitatav järelejäänud analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse viaalid ära visata, kui neid
on veel järel.

KVALITEEDIKONTROLL
• Kõikide süvendinumbrite puhul kontrollige, kas neile on määratud analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse või proovi
number.
•

Analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse tulemuse puhul:
1. korrelatsioonikoefitsient (r) peab olema ≥ 0,980 ja
2. kalle peab olema eeldatavas kaldevahemikus 0,00010–0,00024 OD/s.
Kui analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse tulemus ei vasta 1. ja 2. kriteeriumile, on tööseeria kehtetu ja kõiki proove
tuleb uuesti analüüsida.

•

Kõikide patsienditulemuste puhul:
A. Tehke kindlaks, kas tulemus on väljaspool analüüsi indeksivahemikku
○ Tulemus on tõenäoliselt vahemikust väljas positiivsel poolel, kui:
- ristumispunkt Y on positiivne ja
- kineetiline kõver ületab väärtuse 0,4 OD enne 1000 sekundi möödumist.
○ Tulemus on tõenäoliselt vahemikust väljas negatiivsel poolel, kui:
- kineetiline kõver on positiivne pärast 500 sekundi möödumist ja
- testi lõpus on OD >0,03 ja <0,07.
Kui proovi tulemus vastab mõlemale kriteeriumile, olles vahemikust väljas kas positiivsel või negatiivsel poolel,
ei pea alljärgnevad üldise kvaliteedikontrolli kriteeriumid olema täidetud ja indeksi väärtust ei pea arvutama. Kõik
positiivsel poolel vahemikus väljas olevad tulemused tuleb märkida „positiivseks“ ja kõik negatiivsel poolel vahemikust
väljas tulemused tuleb märkida „negatiivseks“.
B.	Kui tulemus ei vasta vahemikust väljalangemise kriteeriumidele, kontrollige üldist kvaliteedikontrolli
järgmiselt:
1. Kineetiline kõver peab olema positiivne pärast 500 sekundi möödumist
2. Kineetilise kõvera OD peab testi lõpus olema ≥ 0,03
3. The kõver peab olema arvuliselt positiivne
4. Korrelatsioonikoefitsient (r) peab olema ≥ 0,980 ja
5. Kineetilisel kõveral peab olema tõusva kõvera kuju, mis on kooskõlas joonisel 2 esitatud näidetega.
Kui proovi tulemus ei vasta kõikidele üldise kvaliteedikontrolli kriteeriumidele 1–5, siis on proov kehtetu ja proovi tuleb
testida uuesti. Teise võimalusena tuleks kasutada muud meetodit.

6. Testitasemed määrati täiskasvanud isikutel. Imikute ja laste normaalseid ja piirväärtusi uuritakse27,28.

Paneeli liige

Keskmine
indeks

Standardhälve

% VK

Positiivsete protsent
(Pos. arv / pos. testitud)

• Lipeemia põhjustatud proovi hägusus

Väike negatiivne

0,55

0,10

20,4%

1,1% (1/90)

• Visuaalselt nähtava bilirubiini olemasolu

Suur negatiivne

0,75

0,08

11,1%

0% (0/90)

Delta OT 405–495 mm

• Hemolüüs

• Hägune seerum
• Immunoglobuliin G sisalduse tõus, nagu see võib olla seerumis hulgimüeloomi korral, võib põhjustada reaktsioonisegu
sadestumist pärast analüüsi Fungitell® lisamist eeltöödeldud seerumile29.
Aeg (s)

Reaktiivide ja analüüside nõuetekohase toimivuse kontrollimiseks saab analüüsida kontrollproove (negatiivseid, analüüsi
piirväärtuse lähedal või väga tugevalt positiivseid). Kõik testi kasutajad peavad looma kvaliteedikontrolli programmi, et
tagada testi tegemise oskuse vastavus kohaldatavatele kohalikele eeskirjadele.
TULEMUSTE TÕLGENDAMINE
Analüüsi Fungitell® STAT testitulemusi tuleks kasutada abivahendina invasiivse seeninfektsiooni diagnoosimisel.
Patsiendiproovi ja analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse kiirused tuletatakse kalde (kiiruse) arvutusest vahemikus
1900–2400 nende tulemuste hulgas, mille delta OD on 405–495 nm. Analüüsi Fungitell® STAT indeksi tulemused tuletatakse
patsiendiproovi kiiruse (kalde) jagamisest analüüsi Fungitell® STAT standardlahuse kiiruse (kaldega) (vt joonis 3). Indeksi
tulemuste vahemik on ligikaudu 0,4 kuni 3,5 ja hõlmab analüüsi Fungitell® eelanalüüsi standardlahuse kogu kõverat (31–500
pg/ml). Analüüsi Fungitell® STAT indeksi väärtusi tuleb tõlgendada alljärgnevalt:
NEGATIIVNE TULEMUS
Indeksi väärtusi ≤ 0,74 tõlgendatakse negatiivsete tulemustena.
MÄÄRAMATU TULEMUS
Indeksi väärtused vahemikus 0,75–1,1 viitavad võimalikule seeninfektsioonile. Täiendavate seerumiproovide võtmine ja
testimine on soovitatav. Proovide sage võtmine ja testimine suurendab diagnoosi asjakohasust.
POSITIIVNE TULEMUS
Indeksi väärtusi ≥ 1,2 tõlgendatakse positiivse tulemusena. Positiivne tulemus tähendab (1→3)-β-D-glükaani tuvastamist. Positiivne
tulemus ei tõesta haiguse olemasolu ning diagnoosi määramiseks tuleb seda kasutada koos muude kliiniliste leidudega.
Testimislabor peab teavitama analüüsi tellinud arsti, et kõik seeninfektsioonid ei põhjusta seerumi (1→3)-β-D-glükaani
kõrgenenud taset. Mõned seened, näiteks perekond Cryptococcus16,17, tekitavad (1→3)-β-D-glükaani väga väikeses koguses.
Nutthallikulaadsed (Mucorales), näiteks Absidia, Mucor ja Rhizopus1,17, teadaolevalt (1→3)-β-D-glükaani ei tooda. Ka
Blastomyces dermatitidis toodab pärmseene faasis (1→3)-β-D-glükaani vähe ning blastomükoosiga patsientidel on analüüsi
Fungitell® STAT tulemuses seetõttu (1→3)-β-D-glükaani tavaliselt tuvastamatus koguses18.

Delta OT 405–495 mm

JOONIS 3
ANALÜÜSI FUNGITELL® STAT KINEETILISTE KÕVERATE JA ANDMEANALÜÜSI NÄIDE

Fungitell STAT standardlahus
Patsiendiproov
Süvend

kalle
(OT/s)

Indeks

Proov

1
2

0,00016
0,00022

1,0
1,4

STD
PS

EELDATAVAD VÄÄRTUSED
(Eel)analüüsi Fungitell® omaduste valideerimiseks läbiviidud mitmekeskuselisest prospektiivsest uuringust selgus, et
β-glükaani väärtused on tõusnud mitmete seeninfektsioonide korral. Kui 80 pg/ml või kõrgema väärtuse korral esinevad
tunnused ja sümptomid, on seeninfektsiooni olemasolu prognoosi väärtus uuringus osalejal vahemikus 74,4–91,7%. 60 pg/ml
ja väiksema väärtuse ning tunnuste ja sümptomite puudumise korral on analüüsi negatiivne prognoosi väärtus vahemikus
65,1–85,1%.

TESTI KITSENDUSED
1. Seeninfektsiooni asukohad koes10, kapseldumine ja teatud seente toodetud (1→3)-β-D-glükaan võivad mõjutada selle
analüüdi seerumikontsentratsiooni. Vähenenud võime anda (1→3)-β-D-glükaani vereringesse võib pärssida teatud
seeninfektsioonide tuvastamise võimet. Cryptococcus spp. toodab väheses koguses (1→3)-β-D-glükaani16,17. Mucorales,
sealhulgas Absidia spp., Mucor spp. ja Rhizopus spp. ei tooda teadaolevalt (1→3)-β-D-glükaani1,17. Blastomyces
dermatitidis toodab pärmseene faasis vähe (1→3)-β-D-glükaani ning testitulemused on tavaliselt negatiivsed18. See teave
tuleb edastada taotlevale arstile.
2. Mõnedel isikutel jäävad (1→3)-β-D-glükaani indeksi väärtused määramatuse tsooni. Nendel juhtudel on soovitatav teha
täiendavaid vaatlusi.
3. Patsientide testimise sagedus oleneb seeninfektsiooni suhtelisest riskist. Riskirühma kuuluvate patsientide puhul on
soovitatav võtta proove vähemalt kaks kuni kolm korda nädalas.
4. Positiivseid tulemusi on saadud hemodialüüsi saavate patsientidelt19,20, teatud fraktsioonitud veretoodetega, näiteks
seerumi albumiini ja immunoglobuliinidega ravitud isikutelt ning glükaanisisaldusega marli ja kirurgiliste käsnadega
kokkupuutunud proovidest või isikutelt. Pärast kirurgilist kokkupuudet (1→3)-β-D-glükaani sisaldavate käsnade ja
marliga on seerumi (1→3)-β-D-glükaani kontsentratsiooni langemiseks baasväärtusele vajalik 3–4 päeva möödumine21,22.
Seetõttu tuleb kirurgiliste patsientide proovivõtuaja puhul seda asjaolu arvesse võtta.
5. Kanna või sõrme kapillaarvere punktsiooniga saadud proovide kasutamine ei ole vastuvõetav, sest on näidatud proovide
saastumist uuringukoha ettevalmistamiseks kasutatava alkoholis niisutatud marliga (ja potentsiaalselt ka vere
kogunemisega nahapinnale). Senistes uuringutes ei ole veenitee kaudu või veenipunktsiooniga võetud proovidel erinevusi
täheldatud25,26.

Määramatu

0,94

0,10

11,1%

3,3% (3/90)

Väike positiivne

1,6

0,30

18,7%

96,7% (87/90)

Suur positiivne

2,6

0,40

15,4%

100% (90/90)

TABEL 2
ANALÜÜSI FUNGITELL® STAT TOIMIVUS VÕRRELDES ANALÜÜSIGA FUNGITELL®
Analüüsi Fungitell® eelanalüüs
Fungitell®
STAT

Negatiivne
Määramatu
Positiivne

Negatiivne
283
19
7

Määramatu
17
17
2

Positiivne
1
24
118

Kokku
301 (61,7%)
60 (12,3%)
127 (26,0%)

Kokku

309 (63,3%)

36 (7,4%)

143 (29,3%)

488 (100%)

NPA: 97,6%*
(283/290)
95% CI:
(95,4, 99,9)

PPA: 99,2%*
(118/119)
95% CI:
(95,4, 99,9)

*Määramatud (s.t mitmetised) tulemused ei ole analüüsi kaasatud; kui kõik määramatud tulemused loetakse vastuolulisteks
tulemusteks (nt valepositiivseteks või valenegatiivseteks), on toimivus järgmine: PPA - 73,8% (118/160), 95% CI: (66,4%,
80,0%); NPA - 91,0% (283/311), 95% CI: (87,3%, 93,7%)

14. Saito, H., Yoshioka, Y., Uehara, N., Aketagawa, J., Tanaka, S., and Shibata, Y. 1991. Relationship between conformation
and biological response for (1→3)-β-D-Glucans in the activation of coagulation factor G from Limulus amebocyte lysate
and host-mediated antitumor activity. Demonstration of single-helix conformation as a stimulant. Carbohydrate Res.
217:181–190.
15. Aketagawa, J., Tanaka, S., Tamura, H., Shibata, Y., and Saito, H. 1993. Activation of Limulus coagulation factor G by
several (1→3)-β-D-Glucans: Comparison of the potency of glucans with identical degree of polymerization but different
conformations. J. Biochem 113:683-686.
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18. Girouard, G., Lachance, C., and Pelletier, R. 2007. Observations of (1→3)-β-D-Glucan detection as a diagnostic tool in
endemic mycosis caused by Histoplasma or Blastomyces. J. Med. Mycology 56: 1001-1002.

17. Binder, U., Maurer, E., and Lass-Florl, C. 2014. Mucormycosis – from the pathogens to the disease. Lin. Microbiol.
Infect. 20 (Suppl.6): 60−66.

19. Kanda, H., Kubo, K., Hamasaki, K., Kanda, Y., Nakao, A., Kitamura, T., Fujita, T., Yamamoto, K., and Mimura, T. 2001.
Influence of various hemodialysis membranes on the plasma (1→3)-β-D-Glucan level. Kidney International 60: 319-323.
20. Kato, A., Takita, T, Furuhashi, M., Takahashi, T., Maruyama, Y., and Hishida, A. 2001. Elevation of blood (1→3)-β-DGlucan concentrations in hemodialysis patients. Nephron 89:15-19.
21. Kanamori, H., Kanemitsu, K., Miyasaka, T., Ameku, K., Endo, S., Aoyagi, T., Inden, K., Hatta, M., Yamamoto, N.,
Kunishima, H., Yano, H., Kaku, K., Hirakat, Y., and Kaku, M. 2009. Measurement of (1→3)-β-D-Glucan derived from
different gauze types. Tohoku J. Exp. Med. 217: 117-121.
VK% vahemik

METAANALÜÜSID
Lisaks on seerumi (1→3)-β-D-glükaanil põhineva toe kohta invasiivsete seeninfektsioonide diagnoosimisel avaldatud
mitmeid vastastikuse eksperthinnanguga uuringuid, sealhulgas metaanalüüse diagnostilise toimivuse kohta.30,31,32,33,34,35,36,37
SÜMBOLITE TÄHENDUSED

„Säilivusaeg“

„Temperatuuripiirang“

„Piisav kogus ‘N’ analüüsi jaoks“

„Tootja“

„Partii kood“

„Lugege kasutusjuhiseid“

„In vitro diagnostiline meditsiiniseade“

„Volitatud esindaja“

„Kataloogi nr“

„CE-vastavusmärgis“

„Kasutamiseks ainult retsepti alusel“

Telefon:
Tasuta number:
Faks:
Tehniline tugi:
Klienditeenindus:

(508) 540-3444
(888) 395-2221
(508) 540-8680
(800) 848-3248
(800) 525-8378

Associates of Cape Cod Europe GmbH, Opelstrasse 14, D-64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Esindaja Ühendkuningriigis: Associates of Cape Cod, Int'l., Inc, Deacon Park, Moorgate Road, Knowsley, Liverpool, L33
7RX, UK

NEGATIIVNE PROTSENDILINE ÜHILDUVUS
Kakssada kaheksakümmend kolm (283) proovi 290-st, mis olid negatiivsed eelanalüüsiseadmega Fungitell® analüüsimisel,
olid negatiivsed ka analüüsi Fungitell® STAT korral. Arvutatud negatiivne protsendiline ühilduvus (NPA)
eelanalüüsimeetodiga oli 97,6% (95% usaldusvahemik: 95,4%, 99,9%) (tabel 2)

Austraalia sponsor: Emergo Australia, Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000, Australia

POSITIIVNE PROTSENDILINE ÜHILDUVUS
Sada kaheksateist (118) proovi 119-st, mis olid positiivsed eelanalüüsiseadmega Fungitell® analüüsimisel, olid positiivsed ka
analüüsi Fungitell® STAT korral. Arvutatud positiivne protsendiline ühilduvus (PPA) eelanalüüsimeetodiga Fungitell® oli
99,2% (95% usaldusvahemik: 95,4%, 99,9%) (Tabel 2).

2. De Pauw, B., Walsh, T.J., Donnelly, J.P. et al. 2008. Revised definitions of invasive fungal disease from the European
Organization for Research and Treatment of Cancer/Invasive Fungal Infections Cooperative Group and the National Institutes
of Allergy and Infectious disease Mycosis Study Group (EORTC/MSG) Concensus Group. Clin. Inf. Dis. 46: 1813-1821.

KORRATAVUSE UURING
Analüüsi Fungitell® STAT hinnati korratavuse suhtes. Selleks rikastati inimseerumi Saccharomyces cerevisiae (1→3)-β-Dglükaaniga, et luua viieliikmeline paneel, mis koosnes väikese negatiivsusega proovist, suure negatiivsusega proovist (veidi
alla alumise piirväärtuse 0,74), määramatust (mitmetisest) proovist, väikese positiivsusega proovist (veidi üle ülemise
piirväärtuse 1,2) ja suure positiivsusega proovist (~2x üle ülemise piirväärtuse 1,2). Paneel jaotati kolmele CLIA laborile
testimiseks analüüsiga Fungitell® STAT. Iga labor andis 150 andmepunkti (s.t proovid x kolm kordust igas tööseerias x kaks
kasutajat, kumbki üks tööseeria päevas x 5 päeva), kokku 450 andmepunkti. Allpool tabelis 3 esitatud uuringu keskmised
indeksi väärtused on tuletatud nende kolme labori esitatud andmetest. Positiivsete protsendi veerus on esitatud konkreetse
paneeliliikme proovide protsent, mis jäi positiivsesse tsooni. Kõigi kolme labori lõikes oli positiivsete protsent väikese
negatiivsusega proovis 1,1%, suure negatiivsusega proovis 0%, määramatus proovis 3,3%, väikese positiivsusega proovis
96,7% ja suure positiivsusega proovis 100%.

13. Tanaka, S., Aketagawa, J., Takahashi, S., Tsumuraya, Y., and Hashimoto, Y. 1991. Activation of a Limulus coagulation
factor G by (1→3)-β-D-Glucans. Carbohydrate Res. 218:167–174.

16 . Miyazaki, T., Kohno, S., Mitutake, K., Maesaki, S., Tanaka, K-I., Ishikawa, N., and Hara, K. 1995. Plasma (1→3)-β-DGlucan and fungal antigenemia in patients with candidemia, aspergillosis, and cryptococcosis. J. Clinical Microbiol. 33:
3115-3118.

TOIMIVUSNÄITAJAD
MEETODI VÕRDLUSANALÜÜS
Meetodi võrdlusuuringu eesmärgil kasutati näidustatud populatsiooni tavapärase kliinilise ravi otstarbel võetud ja ettevõttele
Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc analüüsi Fungitell® eelanalüüsiks edastatud patsientide anonümiseeritud külmutatud
seerumiproove. Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc on litsentsitud CLIA (Clinical Laboratory Improvement Amendments)
nõuetele vastav ACC laboriüksus. Uuringusse kaasati populatsiooni 488 anonümiseeritud patsiendi seerumiproovi, mille
(1→3)-β-D-glükaani kontsentratsioonid jagunesid üle kogu analüüsi Fungitell® eelanalüüsi standardkõvera. Nende hulgas oli
309 proovi, mis jäid analüüsi Fungitell® eelanalüüsi tulemustes negatiivsesse tsooni, 143 proovi, mis jäid analüüsi Fungitell®
eelanalüüsi positiivsesse tsooni, ja 36 proovi, mis jäid analüüsi Fungitell® eelanalüüsi määramatuse tsooni (tabel 2). Kõiki
proove testiti selle uuringu käigus nii analüüsiga Fungitell® STAT kui ka analüüsiga Fungitell®. Kui analüüsi Fungitell® STAT
määramatuse tsooni jäänud proovid jäeti analüüsist välja, jäi järele 290 proovi negatiivse protsendilise ühilduvuse analüüsi
jaoks ja 119 proovi positiivse protsendilise ühilduvuse analüüsi jaoks.

12. Iwanaga, S., Miyata, T., Tokunaga, F., and Muta, T. 1992. Molecular mechanism of hemolymph clotting system in
Limulus. Thrombosis Res. 68: 1-32.

TÄPSUS
Analüüsisisene varieeruvus (s.t % VK) oli vahemikus 0,4–26,8% ja analüüsidevahelised väärtused olid vahemikus 11–20,4%.
Mis puudutab analüüsisisese varieeruvuse vahemikku, siis % VK vahemiku jaotus on esitatud allpool joonisel 4. 94% CK
väärtustest olid 10% või vähem ja 75% VK väärtusest olid 6% või vähem.

Analüüsi Fungitell® STAT β-glükaani indeksi väärtusi ≥ 1,2 tõlgendatakse positiivsete tulemustena kooskõlas eelanalüüsitoote
Fungitell® piirväärtusega 80 pg/ml, samas kui indeksi väärtusi ≤ 0, 74 tõlgendatakse negatiivsete tulemustena kooskõlas
eelanalüüsitoote Fungitell® piirväärtusega 60 pg/ml.

Aeg (s)

Halli värviga esiletõstetud piirkond on kalde määramisala (1900–2400 sekundit (s)), pidevjoon on patsiendiproovi (PS) näide
ja katkendjoon on analüüsi Fungitell® STAT standardlahus (STD). Proovi kalle (s.t 0,00022 OT/s) jagatud 80 pg/ml analüüsi
Fungitell® STAT standardlahuse kaldega (s.t 0,00016 OT/s) annab proovi indeksiks 1,4. Kalle ja kiirus on selles rakenduses
sünonüümsed.

11. Odabasi, Z., Mattiuzzi, G., Estey, E., Kantarijian, H., Saeki, F., Ridge, R., Ketchum, P., Finkelman, M., Rex, J., and
Ostrosky-Zeichner, L. 2004. β-Glucan as a diagnostic adjunct for invasive fungal infections: Validation, cut-off development,
and performance in patients with Acute Myelogenous Leukemia and Myelodysplastic Syndrome. CID 39: 199-205.

TABEL 3
KORRATAVUSE UURINGU TULEMUSED

HÄIRIVAD AINED
Täpsete tulemuste saamist analüüsiga Fungitell® STAT võivad häirida järgmised prooviga seotud seisundid:

% VK väärtustest
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