Arviointi (13)-β-D-glukaanille seerumissa

F U N G IT E LL ® S TAT

1.Fungitell® STAT -reagenssi, lyofilisoitu (1→3)-β-D-glukaanispesifinen LAL (10 pulloa)
Fungitell® STAT -reagenssi ei sisällä häiritseviä tasoja (1→3)-β-D-glukaania.
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KÄYTTÖTARKOITUS
Fungitell®STAT -analyysi on proteaasi-tsymogeenipohjainen kolorimetrinen analyysi (1→3)-β-D-glukaanin kvalitatiiviseen
havaitsemiseen sellaisten potilaiden seerumista, joilla on invasiivisen sieni-infektion oireita tai kyseisille oireille altistavia
sairauksia. Useiden lääketieteellisesti tärkeiden sienien seinämän komponenttina1 toimivan (1→3)-β-D-glukaanin pitoisuutta
seerumissa voidaan käyttää apuna syvien sieni-infektioiden ja fungemioiden diagnosoinnissa2. Positiivinen tulos ei osoita sitä,
minkä sukuinen sieni on voinut aiheuttaa infektion.
(1→3)-β-D-glukaanin tiittereitä käytetään yhdessä muiden diagnostisten menetelmien, kuten mikrobiologisen
viljelyn, biopsianäytteiden histologisen tutkimisen ja radiologisen tutkimuksen, kanssa.
YHTEENVETO JA SELITYS
Opportunistiset patogeenit aiheuttavat yhä enemmän sieni-infektioita, etenkin immuunipuutteisille potilaille3,4,5. Invasiiviset
sienisairaudet, kuten opportunisti-infektiot, ovat yleisiä potilailla, joilla on hematologisia kasvaimia, sekä AIDS-potilailla. Ne
aiheuttavat myös yhä suuremman osan sairaalainfektioista, etenkin elinsiirtopotilaiden ja muiden immunosuppressiivisia
hoitoja saavien potilaiden keskuudessa6,7. Monet sienisairauksista tarttuvat maaperästä, kasvijätteistä,
ilmankäsittelyjärjestelmistä ja/tai altistuneilta pinnoilta peräisin olevia sieni-itiöitä hengittämällä. Joitakin opportunistisia
sieniä esiintyy ihmisen iholla tai ihossa, ruuansulatuskanavassa ja limakalvoilla8,9. Invasiivisten sieni-infektioiden ja
fungemioiden diagnoosi perustuu yleensä epäspesifiseen diagnostiikkaan tai radiologisiin tekniikoihin. Käytössä oleviin
diagnostisiin menetelmiin on äskettäin lisätty sieni-infektion biologiset merkkiaineet2.
Opportunistisiin sienipatogeeneihin kuuluvat Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichosporon spp.,
Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii,
Exserohilum rostratum ja Pneumocystis jirovecii. Näiden ja muiden organismien tuottama (1→3)-β-D-glukaani voidaan
havaita Fungitell®STAT -analyysin avulla5,10,11.
MENETELMÄN PERIAATE
Fungitell®STAT -analyysi on Fungitell®-analyysin rakenteellinen muutos. Fungitell® STAT -analyysi on kehitetty
kertakäyttöiseksi ja pienimuotoisemmaksi testiksi alkuperäisen Fungitell®-testin 96-kaivoisen mikrolevyn sijaan.
Fungitell® STAT -analyysi mittaa (1→3)-β-D-glukaania kvalitatiivisesti. Analyysi perustuu molukkiravun amebosyyttilysaatti
(LAL) -polun muokkaukseen12,13,14,15, kuva 1. Fungitell® STAT -reagenssia on muokattu eliminoimaan
bakteeriendotoksiinireaktiivisuutta ja siten reagoimaan vain (1→3)-β-D-glukaaniin polun tekijä G -välitteisen puolen kautta.
(1→3)-β-D-glukaani aktivoi tekijän G, joka on seriiniproteaasitsymogeeni. Aktivoitunut tekijä G muuntaa epäaktiivisen
hyytymisentsyymin esiasteen aktiiviseksi hyytymisentsyymiksi, joka puolestaan katkaisee paranitroanilidin (pNA)
kromogeenisestä peptidisubstraatista, Boc-Leu-Gly-Arg-pNA, luoden kromoforin, paranitroaniliinin, joka absorboi 405 nm:ssä.
Seuraavassa kuvattu kineettinen Fungitell® STAT -analyysi perustuu näytteen tuottaman optisen tiheyden lisääntymisen
määrittämiseen ajan suhteen. Tätä arvoa verrataan Fungitell® STAT -standardin optisen tiheyden lisääntymisarvoon indeksin
tuottamiseksi. Tämä potilaan näytteen indeksiarvo tulkitaan kvalitatiivisesti negatiiviseksi, kyseenalaiseksi tai positiiviseksi
tulokseksi alla olevassa taulukossa 1 annettujen indeksiarvoalueiden mukaisesti.
KUVA 1
Molukkiravun amebosyyttilysaattipolku
(1→3)-β-D-glukaani

Aktivoitunut tekijä C

Aktivoitunut tekijä B

Tekijä B

Aktivoitunut tekijä G

Hyytymisentsyymin esiaste

Inaktivoitunut polku

Boc-Leu-Gly-Arg-pNA
(Keinotekoinen substraatti)

Hyytymisentsyymi

Boc-Leu-Gly-Arg + pNA

TAULUKKO 1 FUNGITELL® STAT -INDEKSIALUEET
Tulos

Indeksiarvo

Negative

≤ 0,74

Kyseenalainen

0,75–1,1

Positiivinen

≥ 1,2

TARVITTAVAT MATERIAALIT, JOITA EI TOIMITETA TUOTTEEN MUKANA
Mikään materiaaleista ei saa sisältää häiritsevää glukaania. Lasiastioita on depyrogenoitava kuumailmalla vähintään 7 tuntia
235 °C:ssa (tai vastaavalla validoidulla tavalla), jotta ne sopivat käytettäviksi analyysissä.

Kerroin G

10. Vaurioitunutta pakkauksen sisältöä ei saa käyttää.
11. Mahdollisesti kontaminoituneille (patogeenejä sisältäville) nesteille altistuneet materiaalit on hävitettävä paikallisten
määräysten mukaisesti.

NÄYTTEIDEN KÄSITTELY
1. Näytteiden ottaminen: Verinäytteet voidaan ottaa steriileihin seerumin valmisteluputkiin tai seerumin erotteluputkiin
(SST-putki) seerumin valmistelua varten.
2. Näytteiden säilytys: Näytteitä voidaan säilyttää väliaikaisesti lämpötilassa 2–8 °C ennen analyysiä tai
pitkäaikaissäilytyksessä pakastettuina enintään lämpötilassa -20 °C.
3. Näytteiden merkintä: Näytteet on merkittävä selkeästi laitoksen hyväksyttyjen käytäntöjen mukaisesti.

1. LAL-reagenssivesi* (5,5 ml pullo, luettelonumero W0051-10)

Vieraile sivustolla www.acciusa.com löytääksesi käyttöohjeet kielelläsi.

Tekijä c

3. Käyttöohjeet
4. Kuvitettu pikaohje

2020-03-11

9. Fraktioiduissa verivalmisteissa, kuten intravenöösissä immunoglobuliinissa ja albumiinissa, voi myös olla
(1→3)-β-D-glukaanitaakka, joka injektoituna tai infusoituna nostaa seerumin (1→3)-β-D-glukaanitiittereitä useaksi
päiväksi23.

REAGENSSIEN SÄILYTYS
Säilytä kaikkia reagensseja toimituspakkauksissaan, pimeässä, 2–8 °C:n lämpötilassa. Fungitell® STAT -reagenssi ja
Fungitell® STAT -standardi on käytettävä tunnin kuluessa liuotuksesta.

2. Fungitell® STAT -standardi (5 pulloa), jonka etiketissä ilmoitetaan eräkohtainen liuotusmäärä

PN002603-fl Rev002

Endotoksiini (lipopolysakkaridi, LPS)

FUNGITELL® STAT -TUOTTEEN MUKANA TOIMITETUT MATERIAALIT
Fungitell® STAT -tuote on tarkoitettu in vitro -diagnostiikkakäyttöön. Seuraavat jokaisen tuotteen mukana toimitettavat
materiaalit riittävät yhteensä 10 reaktion toteuttamiseen (kun perusteena on 10 Fungitell® STAT -reagenssipulloa). Jokainen
tuote sisältää myös viisi Fungitell® STAT -standardipulloa ja mahdollistaa näin enintään viisi määritystä, kun yhdellä
määrityksellä testataan yksi Fungitell® STAT -standardipullo ja yksi potilasnäyte. Vaihtoehtoisesti yhtä Fungitell® STAT
-standardipulloa voidaan käyttää enintään yhdeksällä potilasnäytteellä.

MENETELMÄ
Fungitell® STAT -tuotepaketti sisältää myös kuvitetun pikaohjeen ja yhteenvedon automaattisen PKF08-mittalaitteen ja BG
Analytics™ -ohjelmiston käyttömenetelmistä.

2. Emäksinen esikäsittelyliuos 0,125 M KOH ja 0,6 M KCl * (2,5 ml pullo, luettelonumero APS51-5 )
3. Pipetit, joilla voidaan pipetoida tilavuuksia 20–200 μl ja 100–1000 μl
4. Pipetinkärjet* (250 μl - luettelonumero PPT25, 1000 μl - luettelonumero PPT10)

Monet alla olevassa menetelmäohjeessa kuvatut toimenpiteet ovat automaattisia käytettäessä PKF08-mittalaitetta ja BG
Analytics™ -ohjelmistoa ja ne sisältävät seuraavaa: mittalaitteen asetus, laaduntarkastus ja tulosten tulkinta. Katso lisätietoja
BG Analytics™ -ohjelmiston käyttöohjeesta tai ota yhteyttä valmistajaan.

5. Pitkät pipetinkärjet* (20–200 μl, - luettelonumero TPT50)
6. Koeputket* potilasnäytteen valmistamiseen ja seerumin esikäsittelyliuoksen yhdistämiseen.
(12 x 75 mm - luettelonumero TB240-5)

Huomaa:

7. Putkenlukija, joka sopii kineettiseen analyysiin.
a) Automaattinen 8-kaivoinen Lab Kinetics -putkenlukija (instrumentti PKF08) ja betaglukaanin analyysiohjelmisto
(BG Analytics™), toimittajana Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) luettelonumero PKF08-PKG** tai
b) Inkuboiva (37 °C) levynlukija, jolla voidaan lukea aallonpituuksilla 405 nm ja 495 nm, jonka alue ulottuu vähintään 0
– 1,0 absorbanssiyksikköön ja johon sopii halkaisijltaan 12 mm pulloja; kytkettynä asianmukaiseen
tietokonepohjaiseen kineettisen analyysin ohjelmistoon, joka pystyy seuraamaan ja analysoimaan kineettisiä reaktioita
sekä tukee IFU:n laadunvalvontaosiossa luetteloituja tarkastelukriteerejä.
8. Steriilit, glukaania sisältämättömät, kierrekorkkiset säilytysputket näytteiden osiin jakamiseen (useimmat putket, jotka on
sertifioitu RNAasia, DNAasia ja pyrogeeniä sisältämättömiksi, eivät sisällä häiritseviä tasoja (1→3)-β-D-glukaania).
9. Parafilm®
*Nämä Associates of Cape Cod, Inc.:n (ACC) toimittamat tuotteet eivät sertifioidusti sisällä häiritseviä glukaaneja
**BG Analytics™ -ohjelmiston ja PKF08 Instrument -laitteen käyttöohjeiden kopiot voi ladata
ACC:n sivustolta: www.acciusa.com.
Varoitus - lasipipetit, joissa on vanutuppo, ja mikropipetin kärjet, joissa on selluloosafiltteri, ovat mahdollisia
glukaanikontaminaation lähteitä.
VAROITUKSET JA VAROTOIMET
Tämä tuote on tarkoitettu IN VITRO -DIAGNOSTIIKKAKÄYTTÖÖN.
Fungitell® STAT -analyysi vaatii perusteellista tekniikkaan ja testausympäristöön paneutumista. Analyysin
tehokkuuden kannalta on erittäin tärkeää, että suorittaja saa analyysiä ja kontaminaation välttämistä koskevan
perusteellisen koulutuksen.
1. Tietyt sienilajit tuottavat erittäin matalia (1→3)-β-D-glukaanitasoja, eikä niitä yleensä havaita Fungitell STAT
-analyysillä. Näihin kuuluu suku Cryptococcus16,17 sekä Mucorales, kuten Absidia, Mucor ja Rhizopus1,17. Lisäksi
Blastomyces dermatitidis tuottaa hiivamuodossaan matalia (1→3)-β-D-glukaanitasoja, eikä sitä siksi yleensä
havaita Fungitell®® STAT -analyysillä18.

• Noudata paikallisen lainsäädännön mukaisia hyviä laboratoriokäytäntöjä. Tämä analyysi on herkkä epäpuhtauksille ja
pipetoinnin epätarkkuuksille.
• Vaiheet 3–5 ja 7 on suositeltavaa suorittaa biologisesti suojatussa kaapissa käyttäjän turvallisuuden parantamiseksi
potilasnäytteillä työskentelyn aikana ja ympäristön (1→3)-β-D-glukaanisaastumisvaaran vähentämiseksi menettelyn
aikana.
• Jotta voitaisiin vähentää tarpeetonta lasipullojen siirtelyä biologiseen suojakaappiin ja sieltä ulos, suosittelemme
vorteksin käyttämistä biologisessa suojakaapissa (kunhan vain säilytetään ehdottoman tarpeellinen ilmavirtaus).
• On suositeltavaa käyttää pitkiä pipetinkärkiä, jotta vältetään ristikontaminaatio pullojen välillä.
• Fungitell® STAT -standardia (punaisen korkin ja punaisen viivan etiketti) pitäisi aina käsitellä samoissa olosuhteissa ja
samaan aikaan kuin potilasnäytteitä saman määrityksen sisällä. Tämä on kriittistä, koska analyysin tulos on
potilasnäytteestä saatavien kineettisten reaktionopeuksien (tai kiihtyvyyksien, OD/sek) ja Fungitell® STAT -standardin
indeksiarvo (näyte/standardi).
• Suosittelemme käytettävän kahta putkikehikkoa, yksi näytteiden valmistelupulloille (vaiheet 4–6) ja yksi
reagenssipulloille (vaiheet 7–8). Tämä auttaa estämään pullojen sekoittumisen ja ristikontaminaation vaaran
menettelyn aikana.
• Suosittelemme sijoittamaan Fungitell® STAT -standardin määriteltyyn ja turvalliseen paikkaan putkikehikon,
inkubaattorin ja lukijan sisällä. Kun käytät PKF08-mittalaitetta ja BG Analytics™ -ohjelmistoa, käytä ensimmäistä
kaivoa vasemmalla, jonka merkintä on "Standard".
• Varmista kunkin sekoitusvaiheen lopussa silmämääräisesti, että liuos on tasaisesti sekoittunut.
• Älä ylisekoita Fungitell® STAT -reagenssia. Suurin suositeltava sekoitusnopeus on 2000 r/min mille tahansa vorteksille.
Älä vorteksoi pidempään kuin viisi sekuntia.

4. Valmistele potilasnäyteputket
a. Sekoita potilasnäytteitä vorteksilla vähintään 20 sekuntia homogeenisuuden varmistamiseksi.
Huomaa: Jäätymisprosessi voi aiheuttaa näytteen heterogeenisyyttä johtuen veden tiivistymisestä kasvavaan
jääkiteeseen, mikä näin poistuu liuotetusta aineesta.
	
asianmukaisesti merkittyyn tyhjään putkeen potilasnäytettä ja emäksistä esikäsittelyliuosta suhteessa 1:4.
b. Lisää
Suositellut tilavuudet ovat 50 µl potilasnäytettä ja 200 µl emäksistä esikäsittelyliuosta.
Huomaa: Emäksinen esikäsittelyliuos muuntaa kolmoiskierteiset glukaanit yksijuosteisiksi glukaaneiksi14,15, jotka
reagoivat helpommin analyysissä. Lisäksi emäksinen pH inaktivoi seerumin proteaaseja ja inhibiittoreita, jotka
voivat häiritä analyysiä24.
c. Sekoita vorteksilla 15 sekuntia ja sulje kansi.
5. Valmistele Fungitell® STAT -standardiputki
a. 	Liuota yksi Fungitell® STAT -standardipullo eränumerokohtaiseen tilavuuteen LAL-reagenssilaatuista vettä ja sekoita
vorteksilla 15 sekuntia.
b. Lisää eronumerokohtainen tilavuusmäärä emäksistä esikäsittelyliuosta.
Huomaa: Eränumerokohtaiset liuotus- ja esikäsittelytilavuudet ovat Fungitell® STAT -standardin pakkauksen
etiketissä, Fungitell® STAT -tuotteen analyysisertifikaatissa ja saatavilla myös ACC-sivustolla.
c. Sekoita vorteksilla 15 sekuntia ja sulje kansi.
6. Esikäsittelyn inkubointi putkilukijassa
Inkuboi potilasnäyteputket (vaiheesta 4) ja Fungitell® STAT -standardipullo (vaiheesta 5) 10 minuutin ajan lämpötilassa 37 °C.
7. Valmistele Fungitell® STAT -reagenssiputket
a. Liuota
	
kuhunkin Fungitell® STAT -reagenssipulloon (merkitty yllä olevassa vaiheessa 3) 300 µl LALreagenssilaatuista vettä.
b. Sekoita varovasti vorteksilla enintään 5 sekunnin ajan.
Huomaa: Fungitell® STAT -reagenssi sisältää lukuisia aktiivisia proteiineja, joita tarvitaan analyysissa, ja siksi
suosittelemme käsittelemään liuosta varovasti. Suurin suositeltava sekoitusnopeus on 2000 r/min mille tahansa
vorteksille. Älä ylisekoita.
c. Esi-ikubointikäsittelyn lopuksi:
• Siirrä 75 µl kutakin potilasnäyteliuosta vastaavaan Fungitell® STAT -reagenssiputkeen.
• Siirrä 75 µl Fungitell® STAT -standardia sen vastaavaan Fungitell® STAT -reagenssiputkeen.
• Sekoita kaikki putket vorteksilla enintään viiden sekunnin ajan ja sulje kansi.
8. Käynnistä määritys.
a. Lisää putket putkilukijaan ja varmista samalla, että kukin niistä on oikeassa kaivossa.
b. Aloita kineettinen lukeminen 40 minuutin ajaksi lämpötilassa 37 °C.
9. Tarkista laadunvalvonnan kriteerit.
Katso alla olevaa laadunvalvonnan osiota ja kuvaa 2.
10. Tulosten tulkinta
Katso alla olevaa tulosten tulkinnan osiota ja kuvaa 3.
PULLON HÄVITYS TOIMENPITEIDEN JÄLKEEN
• Suosittelemme emäksisen esikäsittelyliuoksen ja LAL-reagenssiveden pullojen hävittämistä voimassa olevien
laboratoriokäytäntöjen mukaisesti. Käytä materiaaleja vain yhden kerran ja vältä mahdollista saastumista.
•

LAADUNVALVONTA
• Vahvista jokaiselle kaivon numerolle Fungitell® STAT -standardin tai näytteen numeromäärittelyt
•

Fungitell® STAT -standardituloskäyrän
1. korrelaatiokertoimen (r) tulee olla ≥ 0,980 ja
2. ja kulmakertoimen on oltava odotetulla alueella 0,00010–0,00024 OD/sekuntia.
Jos Fungitell® STAT -standardin tulos ei täytä vaatimuksia 1 ja 2, määritys on mitätön ja kaikki näytteet on määritettävä
uudelleen.

•

Kaikkia potilasnäytteen tuloksia koskevat asiat:
A. Määritä, onko tulos analyysin indeksialueen ulkopuolella
○ Tulos on todennäköisesti alueen ulkopuolella positiivisella puolella, jos:
- Y-leikkauspiste on positiivinen ja
- kineettinen käyrä ohittaa 0,4 OD:n ennen 1000 sekunnin aikaa.
○ Tulos on todennäköisesti alueen ulkopuolella negatiivisella puolella, jos:
- kineettinen käyrä on positiivinen 500 sekunnin jälkeen ja
- OD >0,03 ja <0,07 testin päättyessä.
Jos näytteen tulos täyttää kriteerit sekä positiiviselle että negatiiviselle poikkeamalle, alla olevia laadunvalvonnan
kriteerejä ei tarvitse tarkastella eikä indeksiarvoa tarvitse laskea. Kaikki alueen ulkopuoliset tulokset positiivisella
puolella on raportoitava "positiivisiksi" ja kaikki alueen ulkopuoliset tulokset negatiivisella puolella on raportoitava
"negatiivisiksi".

®

2. Älä pipetoi mitään materiaalia suulla. Älä tupakoi, syö tai juo alueilla, joilla käsitellään näytteitä tai pakkauksen
reagensseja. Noudata yrityksen ja paikallisia turvallisuusmääräyksiä.
3. Varmista, että analyysin suorittamisympäristö on puhdas. Käytä materiaaleja ja reagensseja, jotka eivät sertifioidusti
sisällä havaittavia (1→3)-β-D-glukaanin taustatasoja. Huomaa, että ihmiskehosta, vaatteista, astioista, vedestä ja ilman
pölystä peräisin oleva glukaani ja sienikontaminaatio voivat häiritä Fungitell® STAT -analyysiä. Selluloosamateriaali,
kuten sideharso, paperipyyhkeet ja pahvi, voi lisätä analyysin suorittamisympäristön (1→3)-β-D-glukaanipitoisuutta.
4. Älä käytä reagensseja viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen.
5. Väärän väriset tai sameat, kuten erittäin hemolysoituneet, lipeemiset tai liikaa bilirubiinia sisältävät näytteet, voivat häiritä
analyysiä optisesti. Jos kyseisiä näytteitä testataan, on tarkistettava, näkyykö testituloksissa todisteita optisesta virheestä
ja/tai epätavallisista kineettisistä malleista.
6. Käytä potilasnäytteitä käsiteltäessä sopivaa suojavaatetusta ja jauheettomia käsineitä.
7. Hemodialyysipotilaiden seerumi voi sisältää korkeita (1→3)-β-D-glukaanitasoja käytettäessä tiettyjä selluloosasta
valmistettuja dialyysikalvoja19,20,38. Hemodialyysi selluloosatriasetaatilla, polysulfonikalvolla tai
polymetyylimetakrylaattikalvoilla ei näytä häiritsevän analyysiä.
8. Kirurgiset sideharsot ja sienet voivat aiheuttaa korkeita (1→3)-β-D-glukaanitasoja. Tämä voi osaltaan vaikuttaa
Fungitell®-analyysin kontaminaatioperäisiin hetkellisiin positiivisiin tuloksiin, jollaisia on havaittu potilailla leikkauksen
jälkeen21,22.

1. Mittalaitteen asetus
Asetukset voivat vaihdella erilaisten mittalaitteiden ja ohjelmistojen välillä. Yleisesti ottaen seuraavien ehtojen tulee täyttyä:
mittalaitteen tulee saavuttaa ja ylläpitää 37±1 °C lämpötila. Mittalaitteen ja ohjelmiston tulee pystyä lukemaan optinen tiheys
ajan kuluessa (kineettinen) kahdella aallonpituudella. Aallonpituudet tulee asettaa arvoihin 405 nm ja 495 nm. Aseta
kineettinen tila 40 minuutin lukujaksoon (2400 sekuntia). Aseta kineettinen lukuväli ohjelmiston/mittalaitteen sallimaan
minimiarvoon 40 minuutin testausjaksolle ja aloittamaan lukeminen näytteen asettamisen yhteydessä. Tarkista ohjelmiston
käyttöohjeesta, kuinka muutosnopeus (kiihtyvyys) lasketaan asetetuista tiedosta. Tämän testauksen tarkoituksessa se saadaan
yleensä toteuttamalla kineettisen tiedon regressio ehdotetun aikakehyksen puitteissa. Aseta lineaarisen regressiolaskennan
toteutusajaksi 1900–2400 sekuntia käyttämällä ohjelmiston "viipalointia". Lukeminen aloitetaan ilman viivettä.
2. Vahvista Fungitell® STAT -standardin eränumerokohtaiset tiedot
a. Eränumerokohtaiset liuotus- ja esikäsittelytilavuudet ovat Fungitell® STAT -standardin pakkauksen etiketissä,
Fungitell® STAT -tuotteen analyysisertifikaatissa ja saatavilla myös ACC:n sivustolta. Tämä tieto vaaditaan alla
olevan vaiheen 5 toteuttamiseksi.
b. Suosittelemme kirjoittamaan eränumerokohtaiset tiedot muistiin ennen toimenpiteiden aloittamista. Tämä numero on
Fungitell® STAT -tuotteen mukana toimitetussa kuvitetussa pikaohjeessa.
Huomaa: Jokainen tuote (Fungitell® STAT -standardin ja Fungitell® STAT -reagenssin pari) testataan ja julkaistaan
itsenäisesti. Näin ollen on tärkeää kirjata muistiin ja käyttää kullekin parille ominaisia eronumerotietoja.
3. Merkitse putket etiketillä
a. Merkitse yksi putki jokaista testattavaa potilasnäytettä kohti.
b. Merkitse yksi Fungitell® STAT -reagenssiputki jokaista testattavaa potilasnäytettä kohti.
c. Merkitse yksi Fungitell® STAT -reagenssiputki Fungitell® STAT -standardia varten.

Osana tuotteen valmistusta Fungitell® STAT -reagenssi ja Fungitell® STAT -standardi toimitetaan parittaisena eränä ja
tämän vuoksi Fungitell® STAT -reagenssin ja Fungitell® STAT -standardin komponentteja eri tuote-eristä ei pidä käyttää.
Näin ollen, kun pakkauksen kaikki Fungitell® STAT -reagenssipullot on käytetty, suosittelemme mahdollisesti jäljellä
olevien Fungitell® STAT -standardipullojen pullojen hävittämistä.

B. Jos tulos ei täytä alueen ulkopuolisuuden kriteeriä, tarkista yleiset laadunvalvonnan vaatimukset:
1. Kineettisen käyrän on oltava positiivinen 500 sekunnin jälkeen.
2. Kineettisen käyrän OD ≥ 0,03 testauksen päättyessä.
3. Kulmakertoimen etumerkin on oltava positiivinen.
4. Korrelaatiokertoimen (r) on oltava ≥ 0,980.
5. Kineettisellä käyrällä on oltava kuvassa 2 esitettyjen esimerkkien mukainen ylöspäin kasvava käyrän profiili.

KUVA 2
ESIMERKKEJÄ HYVÄKSYTTÄVISTÄ KINEETTISEN KÄYRÄN PROFIILEISTA

5. Kantapäästä tai sormesta otettavat pistosnäytteet eivät kelpaa, koska pistopaikan valmisteluun käytetyn alkoholilla
kostutetun sideharson (ja mahdollisesti myös veren yhdistymisen ihon pinnalla) on osoitettu kontaminoivan näytteet.
Tähän mennessä ei tutkimuksissa ole havaittu eroja keskuslaskimoyhteyden ja injektiokanyylin kautta saatujen näytteiden
välillä,25,26.
6. Testitasot on laadittu aikuispotilailla. Imeväisten ja lasten normaalitasoja ja raja-arvoja tutkitaan edelleen27,28.

Delta OD 405–495 mm

HÄIRITSEVÄT AINEET
Seuraavat näyteolosuhteet voivat häiritä tarkan Fungitell® STAT -tuloksen saamista:
• Hemolyysi
• Lipemian aiheuttama näytteen sameus
• Selkeästi näkyvä bilirubiini
• Samea seerumi
• Kohonnut immunoglobuliini G -taso, jota seerumissa voi aiheuttaa esimerkiksi multippeli myelooma, voi
saostaa reaktioseoksen, kun esikäsiteltyyn seerumiin lisätään Fungitell® STAT:ia29.

Aika (s)

Kontrollinäytteitä (negatiivinen, analyysin hylkäysrajan lähellä tai erittäin korkeat positiiviset tasot) voidaan määrittää sen
varmistamiseksi, että analyysit toteutuvat oikein. Jokaisen testin käyttäjän tulee ottaa käyttöön laadunvalvontaohjelma
analyysin suorittamistekniikan osaamisen varmistamiseksi laitoksen soveltuvien määräysten mukaisesti.
TULOSTEN TULKINTA
Fungitell® STAT -testituloksia käytetään apuna invasiivisen sieni-infektion diagnosoinnissa. Potilasnäytteen ja Fungitell®
STAT -standardin arvot johdetaan laskemalla kulmakerroin (arvo) välillä 1900–2400 tuloksista delta-OD 405–495 nm.
Fungitell® STAT -indeksitulokset johdetaan jakamalla potilasnäytteen muutosnopeus (kulmakerroin) Fungitell® STAT
-standardin muutosnopeudella (kulmakertoimella) (katso kuva 3). Indeksitulosten likimääräinen alue on 0,4–3,5 ja se kattaa
Fungitell®-predikaatin koko standardikäyrän (31–500 pg/ml). Fungitell® STAT -indeksiarvot on tulkittava
alla kuvattavalla tavalla:
NEGATIIVINEN TULOS
Indeksiarvot ≤ 0,74 tulkitaan negatiivisiksi tuloksiksi.
KYSEENALAINEN TULOS
Indeksiarvot 0,75–1,1 viittaavat mahdolliseen sieni-infektioon. Tällöin suositellaan lisänäytteiden ottamista ja seerumin
lisätestauksia. Toistuva näytteenotto ja testaaminen parantavat hyödyllisyyttä diagnoosin apuna.
POSITIIVINEN TULOS
Indeksiarvot ≥ 1,2 tulkitaan positiivisiksi tuloksiksi. Positiivinen tulos tarkoittaa, että on havaittu (1→3)-β-D-glukaania. Positiivinen
tulos ei määritä sairauden esiintymistä, ja sitä tulee käyttää yhdessä muiden kliinisten löydösten kanssa diagnoosin tekemiseen.
Testin suorittavan laboratorion on tiedotettava testin määräävälle lääkärille, että kaikki sieni-infektiot eivät aiheuta
(1→3)-β-D-glukaanin seerumitasojen kohoamista. Jotkin sienet, kuten suku Cryptococcus16,17, tuottavat erittäin matalia
(1→3)-β-D-glukaanitasoja. Mucorales, kuten Absidia, Mucor ja Rhizopus1,17, eivät tietojen mukaan tuota (1→3)-β-Dglukaania. Samoin Blastomyces dermatitidis tuottaa hiivavaiheessaan vähän (1→3)-β-D-glukaania, ja blastomykoosipotilailla
ei tavallisesti ole havaittavia (1→3)-β-D-glukaanitasoja Fungitell® STAT -analyysissä18.

Delta OD 405–495 mm

KUVA 3
ESIMERKKI FUNGITELL® STAT -KÄYRÄSTÄ JA TIETOANALYYSISTÄ

Fungitell STAT -standardi
Potilasnäyte
Kaivo

Kulmakerroin
(OD/s)

Indeksi

Näyte

1
2

0,00016
0,00022

1,0
1,4

STD
PS

Aika (s)

Harmaalla korostettu alue on kulmakertoimen määritysale (1900–2400 sekuntia (s)), yhtenäinen viiva on esimerkki
potilasnäytteestä (PS) ja katkoviiva edustaa Fungitell® STAT -standardia (STD). Näytteen kulmakerroin (ts. 0,00022 OD/s)
jaettuna 80 pg/ml:n Fungitell® STAT -standardin kulmakertoimella (ts. 0,00016 OD/s) antaa indeksiarvoksi 1,4 tässä
esimerkissä. Kulmakerroin ja muutosnopeus ovat synonyymejä tässä käyttötarkoituksessa.
TESTIN RAJOITUKSET
1. Sieni-infektion sijaintikudokset10, kapseloituminen ja tiettyjen sienten tuottaman (1→3)-β-D-glukaanin määrä voivat
vaikuttaa tämän analyytin pitoisuuteen seerumissa. Heikentynyt kyky tuoda (1→3)-β-D-glukaania verenkiertoon voi
heikentää kykyä havaita tiettyjä sieni-infektioita. Cryptococcus spp. tuottaa matalia (1→3)-β-D-glukaanitasoja16,17.
Mucorales, mukaan lukien Absidia spp., Mucor spp. ja Rhizopus spp. eivät tiettävästi tuota (1→3)-β-D-glukaania1,17.
Blastomyces dermatitidis tuottaa hiivavaiheessaan vähän (1→3)-β-D-glukaania, ja testitulokset ovat yleensä negatiivisia18.
Anna nämä tiedot testin määränneelle lääkärille.
2. Joillakin henkilöillä on (1→3)-β-D-glukaanin indeksiarvoja, jotka asettuvat kyseenalaiselle alueelle. Näissä tapauksissa
suosittelemme lisätutkimusten suorittamista.
3. Potilaan testauksen toistuvuus riippuu sieni-infektion suhteellisesta riskistä. Riskipotilaille suositellaan näytteenottoa
vähintään kahdesta kolmeen kertaa viikossa.
4. Positiivisia tuloksia on löytynyt hemodialyysipotilailta19,20, potilailta, joita on hoidettu tietyillä fraktioiduilla
verivalmisteilla, kuten seerumin albumiinilla ja immunoglobuliineilla ja näytteistä tai potilailta, jotka ovat altistuneet
glukaania sisältävälle sideharsolle ja kirurgisille sienille. Potilaiden seerumin (1→3)-β-D-glukaanitason palaaminen
perustasolle kestää 3–4 vuorokautta leikkauksen aikana (1→3)-β-D-glukaania sisältäville sienille ja sideharsolle
altistumisen jälkeen21,22. Tämä on otettava huomioon leikkauspotilaiden näytteiden ottamisen ajoituksessa.

ODOTETUT ARVOT
Fungitell (predikaatti) -analyysin suorituskykyominaisuuksien määrittämiseksi suoritetussa monikeskustutkimustestauksessa
havaittiin, että β-glukaaniarvot kohoavat useissa eri sieni-infektioissa. Kun merkkejä ja oireita esiintyy tason ollessa
vähintään 80 pg/ml, on positiivinen ennustearvo potilaan sieni-infektiolle 74,4–91,7 %. Jos merkkejä ja oireita ei ole tason
ollessa alle 60 pg/ml, on negatiivinen ennustearvo 65,1–85,1 %.

tulosten prosenttiluku oli 1,1 % matalalle negatiiviselle näytteelle, 0 % korkealle negatiiviselle näytteelle, 3,3 %
kyseenalaiselle näytteelle, 96,7 % matalalle positiiviselle näytteelle ja 100 % korkealle positiiviselle näytteelle.
TAULUKKO 3
Paneelin
osatutkimus

Keskimääräinen
indeksi

Standardipoikkeama

% CV

Positiivisten prosenttiluku
(Pos. lkm/Testattujen lkm)

Matala negatiivinen

0,55

0,10

20,4 %

1,1 % (1/90)

Korkea negatiivinen

0,75

0,08

11,1 %

0 % (0/90)

Kyseenalainen

0,94

0,10

11,1 %

3,3 % (3/90)

Matala positiivinen

1,6

0,30

18,7 %

96,7 % (87/90)

Korkea positiivinen

2,6

0,40

15,4 %

100 % (90/90)

TÄSMÄLLISYYS
Analyysin sisäinen variaatio (ts. % CV) oli 0,4–26,8 %. Analyysien väliset arvot olivat 11–20,4 %. Analyysin sisäisen
variaation osalta % CV -alueen jakautuminen esitetään alla olevassa kuvassa 4. Kokonaisuudessaan 94 % CV-arvoista antoi
tuloksen 10 % tai vähemmän ja 75 % CV-arvoista antoi tuloksen 6 % tai vähemmän.
KUVA 4
ANALYYSIN SISÄISTEN % CV -ARVOJEN JAKAUMA

SUORITUSKYKYOMINAISUUDET

TAULUKKO 2
SUORITUSKYKYVERTAILU FUNGITELL® STAT JA FUNGITELL®
Fungitell®-predikaatti
Fungitell®
STAT

Negatiivinen
Kyseenalainen
Positiivinen
Yhteensä

Negatiivinen
283
19
7
309 (63,3 %)
NPA: 97,6 %*
(283/290)
95 % CI:
(95,4, 99,9)

Kyseenalainen
17
17
2

Positiivinen
1
24
118

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

36 (7,4 %)

143 (29,3 %)

488 (100 %)

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

*Kyseenalaiset (ts. ratkaisemattomat) tulokset eivät sisälly analyysiin. Jos kaikki kyseenalaiset tulokset tulkitaan
diskortanttituloksiksi (esim. väärä positiivinen tai väärä negatiivinen), suorituskykyominaisuus on seuraava: PPA - 73,8 %
(118/160), 95 % CI: (66,4 %, 80,0 %); NPA - 91,0 % (283/311), 95 % CI: (87,3 %, 93,7 %)
NEGATIIVISEN PROSENTTILUVUN VARMENNUS
Kun 290 negatiivisen tuloksen antanutta näytettä testattiin Fungitell®-predikaattilaitteella, niistä
kaksisataakahdeksankymmentäkolme (283) antoi niinikään negatiivisen tuloksen Fungitell® STAT -analyysin avulla. Laskettu
negatiivisen prosenttiluvun varmennus (NPA) predikaattimenetelmällä oli 97,6 % (95 % luottamusväli: 95,4 %, 99,9 %)
(Taulukko 2)
POSITIIVISEN PROSENTTILUVUN VARMENNUS
Kun 119 positiivisen tuloksen antanutta näytettä testattiin Fungitell®-predikaattilaitteella, niistä satakahdeksantoista (118)
antoi niinikään positiivisen tuloksen Fungitell® STAT -analyysin avulla. Laskettu positiivisen prosenttiluvun varmennus (PPA)
Fungitell®-predikaattimenetelmällä oli 99,2 % (95 % luottamusväli: 95,4 %, 99,9 %) (Taulukko 2).
TOISTETTAVUUDEN TUTKIMUS
Fungitell ® STAT -analyysin toistettavuus arvioitiin lisäämällä ihmisen seerumiin Saccharomyces ellipsoideus (1 → 3)-β-Dglukaania ja muodostamaan näin viiden osatutkimuksen paneeli, johon kuuluivat matala negatiivinen näyte, korkea
negatiivinen näyte (juuri alaraja-arvon 0,74 alapuolella), kyseenalainen (ratkaisematon) näyte, matala positiivinen näyte (juuri
yläraja-arvon 1,2 yläpuolella) ja korkea positiivinen näyte (noin kaksi kertaa yläraja-arvon 1,2 yläpuolella). Tämä paneeli
toimitettiin kolmeen CLIA:n laboratorioon testattavaksi Fungitell® STAT -analyysillä. Kukin laboratorio toimitti 150
tietoyksikköä (ts. 5 näytettä x 3 kpl/määritys x 2 käyttäjää suorittamaan yksi määritys vuorokaudessa x 5 vrk) eli yhteensä
450 tietoyksikköä. Alla olevassa taulukossa 3 esitettävät tutkimuksen keskimääräiset indeksiarvot on muodostettu näiden
kolmen laboratorion toimittamista tiedoista. Positiivisten prosenttiluvun sarake edustaa positiiviselle alueelle päätyneiden
näytteiden prosentuaalista suhdelukua kyseiselle paneelin näytteelle. Kaikkien kolmen laboratorion keskuudessa positiivisten

transplantation - Focus on aspergillosis. Clin. Chest Med. 30: 295-306.
10. Litvintseva, A.P., Lindsley, M.D., Gade, L., Smith, R., Chiller, T., Lyons, J.L., Thakur, K.T., Zhang, S.X., Grgurich, D.E.,
Kerkering, T.M., Brandt, M.E., and Park, B,J. Utility of (1-3)-β-D-glucan testing for diagnostics and monitoring response
to treatment during the multistate outbreak of fungal meningitis and other infections. J. Clin. Microbiol. 2015; 53:618-25.
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.
12. Iwanaga, S., Miyata, T., Tokunaga, F., and Muta, T. 1992. Molecular mechanism of hemolymph clotting system in
Limulus. Thrombosis Res. 68: 1-32.
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.
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.
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.
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.
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.

Fungitell® STAT β-glukaanin indeksiarvot ≥ 1,2 tulkitaan positiiviseksi tulokseksi Fungitell® -predikaattituotteen 80 pg/ml
raja-arvon mukaisesti, kun taas indeksiarvot ≤ 0,74 tulkitaan negatiiviseksi tulokseksi Fungitell®-predikaattituotteen 60 pg/ml
raja-arvon mukaisesti.

VERTAILUTESTAUS
Menetelmien vertailututkimukseen käytettiin anonymisoituja, jäädytettyjä potilaiden seeruminäytteitä, jotka oli kerätty
kohdeväestön rutiininomaista kliinistä hoitoa varten ja jotka Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc antoi käyttöön Fungitell®predikaattitestausta varten. Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc on ACC:n lisensioitu laboratorioyksikkö Clinical Laboratory
Improvement Amendments (CLIA). Tutkimuksessa käytettiin 488 anonymisoitua, jäädytettyä potilaiden seeruminäytettä,
joissa (1→3)-β-D-glukaanin pitoisuudet jakautuivat Fungitell®-predikaatin standardikäyrän koko alueelle. Näihin sisältyi 309
näytettä, jotka päätyivät Fungitell®-predikaatin testaustulosten negatiiviselle alueelle, 143 näytettä, jotka päätyivät Fungitell®
-predikaatin negatiiviselle alueelle ja 36 näytettä, jotka päätyivät Fungitell®-predikaatin kyseenalaiselle alueelle (Taulukko 2).
Tässä tutkimuksessa kaikki näytteet testattiin sekä Fungitell® STAT- että Fungitell®-analyyseilla. Kun Fungitell® STAT
-analyysin kyseenalaiselle alueelle päätyneet näytteet poistettiin analyysista, jäljelle jäi 290 näytettä negatiivisten tulosten
prosenttiluvun varmennusanalyysiä varten ja 119 näytettä positiivisten tulosten prosenttiluvun varmennusanalyysiä varten.

TOISTETTAVUUSTUTKIMUKSEN TULOKSET

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.

% CV-arvoista

Jos näytteen tulos ei täytä kaikkia yleisiä laadunvalvonnan kriteerejä 1–5, näytteen tulos on mitätön ja näyte on
testattava uudelleen. Vaihtoehtoisesti on käytettävä eri menetelmää.

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.
CV%-alue

META-ANALYYSIT
Lisäksi seerumin (1→3)-β-D-glukaanipohjaisesta tuesta invasiivisten sienisairauksien diagnostiikassa on julkaistu lukuisia
vertaisarvioituja tutkimuksia, mukaan lukien diagnostisen suorituskyvyn meta-analyysit30,31,32,33,34,35,36,37.
SYMBOLIEN SELITYKSET
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