Teszt (13)-β-D-glükán szérumból történő kimutatásához

F U N G I T E L L ® S TAT

1. Fungitell® STAT reagens, liofilízalt (1→3)-β-D-glükán specifikus LAL (10 ampulla)
A Fungitell® STAT reagens nincs befolyással az (1→3)-β-D-glükán szintekre.

Használati utasítás
Telefon:
Zöld szám:
Fax:
Műszaki támogatás:
Ügyfélszolgálat:

A FUNGITELL® STAT KÉSZLETBEN MELLÉKELT ANYAGOK
A Fungitell® STAT készlet in vitro diagnosztikai használatra szolgál. Az egyes készletekben található alábbi anyagok összesen
10 reakcióhoz elegendőek (a 10 ampulla Fungitell® STAT reagenset figyelembe véve). Minden egyes készlet 5 Fungitell® STAT
Standard ampullát is tartalmaz, amellyel öt tesztelési kör végezhető el, ha alkalmanként 1 Fungitell® STAT Standard ampulla,
és 1 betegminta került tesztelésre. Esetlegesen egy Fungitell® STAT Standard ampulla akár 9 betegmintához is alkalmazható.

2. Fungitell® STAT Standard (5 ampulla), a #.termék feloldási mennyisége a címkén található
3. Használati utasítás

(508) 540-3444
(888) 395-2221
(508) 540-8680
(800) 848-3248
(800) 525-8378
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4. Gyors vizuális útmutató
SZÜKSÉGES, DE NEM MELLÉKLET ANYAGOK
Egyetlen anyag sem tartalmazhat a vizsgálatot megzavaró mennyiségű glükánt. Az üvegedényeket száraz hővel kell pirogénmentesíteni legalább 7 órán át, legalább 235°C hőmérsékleten (vagy ezzel egyenértékű validált eljárással), hogy
felhasználásra alkalmasnak minősüljenek.
1. LAL reagensvíz* (5,5 mL-es ampulla, katalógusszám: # W0051-10)

Az Ön nyelvén írt használati utasításért látogasson el a www.acciusa.com weboldalra.
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
A Fungitell® STAT teszt egy proteáz zimogén alapú kolorimetriás teszt az (1→3)-β-D-glükán kvalitatív kimutatására invazív
gombás fertőzés tüneteit mutató, illetve invazív gombás fertőzésre hajlamosító állapottal rendelkező betegek szérumában. Az
(1→3)-β-D-glükán számos orvosi szempontból fontos gombának1, az egyik fő sejtfalkomponense, ezért a szérumbeli
koncentrációjának meghatározása segítheti a mély mycosisok és fungaemiák2diagnosztizálását. A pozitív eredmény nem jelzi,
hogy esetlegesen mely gombafaj okozza a fertőzést.
Az (1→3)-β-D-glükán titerjeit más diagnosztikai eljárásokkal, például mikrobiológiai tenyésztéssel, biopsziás minták
szövettani vizsgálatával, radiológiai vizsgálattal együtt kell alkalmazni.
ÖSSZEGZÉS ÉS MAGYARÁZAT
Az opportunista kórokozók miatti gombás fertőzések előfordulása növekszik, különösen az immun-kompromittált betegek
körében3,4,5. Az invazív gombás betegségek, mint például az opportunista fertőzések, gyakoriak a rosszindulatú hematológiai
megbetegedésekben és az AIDS-ben szenvedő betegek körében, valamint egyre több nosomicalis fertőzésért felelősek
különösen a szerv-transzplantáltak, és az immunszuppressziós kezelésben részesülő más betegek között67. Sok gombás
megbetegedést okoz a talajból, a növényi hulladékokból, a levegő kezelő rendszerekből és/vagy a kontaminált felületekről
származó gombaspórák belégzése. Néhány opportunista gombafaj jelen van az emberi bőrben/bőrön, a bélcsatornában és a
nyálkahártyákon8,9. Az invazív mycosisok és fungaemiák diagnosztizálása általában nem specifikus diagnosztikai vagy
radiológiai technikákon alapul. A gombás fertőzések biológiai markereivel a közelmúltban bővítették a rendelkezésre álló
diagnosztikai módszereket2.
Az opportunista gombás kórokozók közé tartoznak a következők: Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp.,
Trichosporon spp., Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix
schenckii, Exserohilum rostratum, és a Pneumocystis jirovecii. Az ezen, és más organizmusok által termelt (1→3)-β-D-glükán
kimutatható a Fungitell® STAT tesztel,5,10,11.

2. 0,125 M KOH és 0,6 M KCl lúgos előkezelő oldal * (2,5 mL ampulla, katalógusszám: #APS51-5 )
3. 20-200 μL és 100-1000 μL térfogat adagolására alkalmas pipetták
4. Pipettahegyek* (250 μL katalógusszám: # PPT25 és 1000 μL katalógusszám: # PPT10)
5. Hosszú pipettahegyek* (20-200 μL, katalógusszám: # TPT50)
6. Kémcsövek* a betegminta előkészítéséhez, és a szérum előkezelő oldat összekeveréséhez.
(12 x 75 mm, katalógusszám: # TB240-5)
7. Kémcső leolvasó, és kinetikai elemző szoftver

9. A frakcionált vérkészítmények, például az intravénás immunglobulin és albumin is tartalmazhatnak
(1→3)-β-D-glükánt, így ezek befecskendezése vagy infúziója növeli a szérum (1→3)-β-D-glükán titerjét néhány napig23.
10. Tilos felhasználni azokat a termékeket, amelyeknek a tartalma sérült.
11. Azokat az anyagokat, amelyek potenciálisan szennyezett (kórokozót tartalmazó) folyadékkal érintkeztek,
a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.
A REAGENSEK TÁROLÁSA
Az összes reagens eredeti kiszerelésben, 2-8°C hőmérsékleten, sötét helyen tárolandó. A Fungitell® STAT reagenst, és a
Fungitell® STAT Standardot a feloldást követő 1 órán belül fel kell használni.
A MINTÁK KEZELÉSE
1. Mintavétel: A szérum előkészítéséhez a vérmintákat steril szérum-előkészítő csőbe vagy szérumszeparátor csőbe (SST)
kell levenni.
2. A minták tárolása: A szérumminták a teszt elvégzése előtt ideiglenesen 2–8°C-on tárolhatók, vagy –20°C-os vagy
alacsonyabb hőmérsékleten lefagyasztható a hosszabb távú tárolás céljára.
3. A minták címkézése: A mintákat világosan kell felcímkézni az intézményben jóváhagyott gyakorlat szerint.

6. Előkezelési inkubálás a cső olvasóban
Inkubálja a beteg minta csöveit (a 4. lépéstől), valamint a Fungitell® STAT Standard ampullát (az 5. lépéstől) 10 percen át,
37°C-on.

A PKF08 eszköz, és a BG Analytics™ szoftver használatakor az Eljárás részben leírt számos lépés automatizálásra kerül,
beleértve a következőket: Eszköz beállítás, minőség ellenőrzés és az eredmények értelmezése. További információkért kérjük,
hogy olvassa el a BG Analytics™ szoftver felhasználói kézikönyvét, vagy vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

7. Készítse elő a Fungitell® STAT reagens csöveket
a. Oldja vissza az egyes Fungitell® STAT reagens ampullákat (a fenti 3. lépés során került felcímkézésre) 300 µl LAL
reagens vízzel.
b. Óvatosan legfeljebb 5 másodpercig rázza.
Megjegyzés: A Fungitell® STAT reagens számos aktív fehérjét tartalmaz, amelyek a teszthez szükségesek, továbbá
ajánlott az oldatot finoman kezelni. Bármilyen kémcsőrázó készülék alkalmazása esetén legfeljebb a 2000 ford/perc
beállítás ajánlott. Ne keverje túl.
c. Az elő-inkubációs kezelés befejeztével:
• Tegyen 75 µl-t minden egyes beteg minta oldatból a megfelelő Fungitell® STAT reagens csőbe.
• Tegyen 75 µl Fungitell® STAT Standardot a megfelelő Fungitell® STAT reagens csőbe.
• Kémcsőrázóval rázza az összes csövet legfeljebb 5 másodpercig, majd pedig fedje le azokat.

Megjegyzés:
• A helyi előírásoknak megfelelő jó laboratóriumi gyakorlatot alkalmazzon. Ezen teszt érzékeny a szennyeződésre, és a
pipettázási pontatlanságra.
• Ajánlott a 3-5, és a 7. lépések biológiai biztonsági kabinban való elvégzése ezzel fokozva a kezelő biztonságát, amikor az a
betegmintákkal dolgozik, valamint ezzel csökkenthető a környezet miatti (1→3)-β-D-glükán szennyeződés az eljárás alatt.

b) Inkubálási funkcióval (37°C) rendelkező fotométer, mely képes 405 nm-es és 495 nm-es hullámhosszon mérni,
amelynek a dinamikai tartománya legalább 0 - 1,0 abszorbanciaegység; és amelyhez megfelelő számítógépes alapú
kinetikaelemző szoftver kapcsolódik, valamint támogatja az IFU minőség-ellenőrzési szakaszában felsorolt kritériumok
felülvizsgálatát.

• A biológiai biztonsági kabinba be, és onnan ki történő felesleges üveg ampulla mozgatások csökkentéséhez ajánlott egy
kémcsőrázó készülék elhelyezése a biológiai biztonsági kabinba (mindaddig, amíg a kritikus légáramlás áll fenn).

9. Parafilm®
*Ezek az Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) vállalat által szállított termékek tanúsítottan nem tartalmaznak zavaró
mennyiségű glükánokat.

• Az ampullák közötti keresztszennyeződések elkerüléséhez ajánlott a hosszú pipettahegyek használata.
• A Fungitell® STAT Standardot (piros kupak, és piros sorcímke) mindig ugyanolyan feltételek mellett, és a betegmintá(val)/
(kkal) egyidejűleg kell feldolgozni. Ez kritikus, mivel a teszt eredményét a kinetikus reakció sebesség (vagy esések, OD/
mp) mutatószáma (minta/szabvány) adja, a betegminta, és a Fungitell® STAT Standard alapján.
• Az eljárás során ajánlott 2 kémcsőtartó használata, egy a minta előkészítő ampullákhoz (4-6. lépések) és egy pedig a
reagens ampullákhoz (7-8. lépések). Mindez segít megakadályozni az esetleges ampulla felcserélést, és a
keresztszennyeződést az eljárás során.

AZ ELJÁRÁS ELVE
A Fungitell® STAT teszt a Fungitell® teszt egy további módosított változata. A Fungitell® STAT teszt úgy került kifejlesztésre,
hogy az válaszként szolgáljon az egyszer használatos tesztformátumhoz, és a kisebb készlet mérethez, a Fungitell® teszt 96
lyukas lemez formátuma esetén.

**A BG Analytics™ szoftver, és a PKF08 eszköz kézikönyvének nyomtatott példányai letölthetőek az
ACC weboldalról: www.acciusa.com.
Figyelem - a vattadugós üvegpipetták és a cellulózszűrős mikropipettahegyek a glükánszennyeződés potenciális forrásai.

• Ajánlott a Fungitell® STAT Standardot egy meghatározott, és állandó helyre tenni a kémcsőtartóban, az inkubátorban és
az olvasóban. A PKF08 eszköz, és a BG Analytics™ szoftver alkalmazásakor használja a bal oldali első helyet, amely
“Standard” felirattal van ellátva.

A Fungitell® STAT teszt az (1→3)-β-D-glükán koncentrációját méri. A teszt az 1. ábránbemutatott Limulus amöbocita lizátum
(LAL) reakcióút12,13,14,15módosításán alapul. A Fungitell® STAT reagenst módosították a bakteriális endotoxin reaktivitásának
kiküszöbölése érdekében, így az csak az (1→3)-β-D-glükánra reagál, a reakcióút G-faktor által mediált oldalon keresztül. Az
(1→3)-β-D-glükán aktiválja a G-faktort, mely egy szerin-proteáz zimogén. Az aktivált G-faktor az inaktív prokoaguláns enzimet
aktív koaguláns enzimmé alakítja át, mely lehasítja a para-nitroanilidet (pNA) a Boc-Leu-Gly-Arg-pNA kromogén peptid
szubsztrátról, így egy kromofór – para-nitroanilin – jön létre, mely elnyeli a 405 nm hullámhosszú fényt. Az alább ismertetett
Fungitell® STAT kinetikus teszt az optikai sűrűség adott mintabeli növekedési sebességének meghatározásán alapul. Ez a
sebesség összehasonlításra kerül a Fungintell® STAT Standard optikai sűrűség növekedési sebességével a mutatószám
megkapásához. Ez a betegminta-mutatószám érték minőségileg kerül értelmezésre negatív, nem meghatározott, vagy pozitív
eredményként, az alábbi 1. táblázatban megadott mutatószám érték tartományok szerint.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ez a termék IN VITRO DIAGNOSZTIKAI HASZNÁLATRA szolgál.

• Minden egyes keverési lépés végén szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy az oldat homogénen keveredett-e össze.
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1. TÁBLÁZAT FUNGITELL® STAT MUTATÓSZÁM TARTOMÁNYOK
Eredmény

Mutatószám értéke

Negatív

≤ 0,74

Nem meghatározott

0,75 – 1,1

Pozitív

≥ 1,2

G faktor

A Fungitell STAT teszt elvégzéséhez az eljárásra és a vizsgálati környezetre vonatkozó előírásokat szigorúan be kell
tartani. A teszt hatékonysága szempontjából kulcsfontosságú, hogy az asszisztens alapos képzést kapjon a
tesztmódszerről és a szennyeződés elkerüléséről.
®

1. Bizonyos gombafajok nagyon kis mennyiségű (1→3)-β-D-glükánt termelnek, és általában nem mutathatóak ki a
Fungitell® STAT teszttel. Ilyenek például a Cryptococcus16,17nemzetség, valamint a Mucorales rendbeli zygomyceták,
úgymint az Absidia, a Mucor és a Rhizopus1,17nemzetség tagjai. Ezenkívül a Blastomyces dermatitidis élesztőgomba
formában kis mennyiségű (1→3)-β-D-glükánt termel, ezért a Fungitell® STAT reagens általában nem mutatja ki18.
2. Tilos bármilyen anyagot szájjal pipettázni! Tilos olyan területen dohányozni, enni és inni, ahol mintákat vagy a
készlethez tartozó reagenseket kezelnek. Kövesse a vállalati és a helyi biztonsági előírásokat.
3. Alakítson ki tiszta környezetet a teszt elvégzéséhez. Olyan anyagokat és reagenseket használjon, amelyek tanúsítottan
mentesek az (1→3)-β-D-glükán érzékelhető háttérszintjétől. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az emberi testből, valamint
a ruházatból, gyűjtőedényekből, vízből és levegőbeli porból származó glükán, illetve gombás szennyeződés zavarhatja a
Fungitell® STAT tesztet. A cellulóztartalmú anyagok, mint például a géz, a papír törlőkendő és a karton (1→3)-β-Dglükánt juttathat abba a környezetbe, ahol a tesztet végrehajtják.
4. Tilos az anyagokat a lejárati dátumuk után felhasználni.
5. Az elszíneződött vagy zavaros minták – például az erőteljesen hemolizált, lipaemiás vagy túl nagy bilirubintartalmú
minták – optikailag zavarhatják a tesztet. Ilyen minták tesztelése esetén meg kell vizsgálni, hogy mutatnak-e a
teszteredmények optikai zavarásra utaló jeleket és/vagy szokatlan kinetikai mintázatokat.
6. Megfelelő védőruházatot, és hintőpormentes kesztyűt kell használni a betegek mintáinak kezeléséhez.
7. A hemodializált betegek széruma nagy mennyiségű (1→3)-β-D-glükánt tartalmazhat bizonyos cellulóz
dializálómembránok használata esetén19,20,38. A cellulóz-triacetátból és poliszulfonból készült membránnal, illetve a
polimetil-metakrilát membránokkal végzett hemodialízis a jelek szerint nem zavarja a tesztet.
8. A sebészeti gézekből és szivacsokból nagy mennyiségű (1→3)-β-D-glükán szivároghat ki, ami közrejátszhat abban, hogy
a Fungitell® teszt eredménye szennyeződés miatt átmenetileg pozitív legyen, amint azt a műtéten átesett betegeken
megfigyelték21,22.

5. Fungitell® STAT Standard cső előkészítése
	
vissza egy ampulla Fungitell® STAT Standardot a #.termék meghatározott mennyiségű LAL reagens vízével,
a. Oldjon
és kémcsőrázóval rázza 15 másodpercig.
b. Adja hozzá a #.termék meghatározott mennyiségű lúgos előkezelő oldatát.
Megjegyzés: A #.termék specifikus visszaoldási, és előkezelési oldat mennyiségei a Fungitell® STAT Standard
csomagolás címkéjén, a Fungitell® STAT termék elemzési tanúsítványán, és az ACC weboldalon érhetőek el.
c. Kémcsőrázóval rázza 15 másodpercig, majd pedig fedje le.

ELJÁRÁS
Egy gyors vizuális útmutató, az automatizált PKF08 eszköz összefoglalójával, és a BG Analytics™ szoftver eljárással együtt
megtalálható a Fungitell® STAT termékcsomagban.

a) Egy automatizált labor kinetikai inkubálási funkcióval, 8 helyes kémcső leolvasó (PKF08 eszköz) és béta-glükán
elemző (BG Analytics™) szoftver, amelyet az Associates of Cape Cod, Inc. biztosított (ACC) katalógusszám: #
PKF08-PKG** or

8. Steril, glükánmentes, csavaros kupakos tárolócsövek a minták több részre osztásához (a legtöbb tanúsítottan RNáz-,
DNáz- és pirogén-mentes cső nem tartalmaz a vizsgálatot zavaró mennyiségű (1→3)-β-D-glükánt).

4. Készítse elő a beteg minta csöveket
a. A homogenitás biztosításához legalább 20 másodperc hosszan rázza a kémcsőrázóval a beteg mintákat.
Megjegyzés: A fagyasztási eljárás a termék minta heterogenitását eredményezheti, mivel a növekvő jégkristály miatt
vízelvonás történik, amely kizárja az oldott anyagokat.
b. a megfelelően felcímkézett üres csőbe tegye bele a beteg mintát, és a lúgos előkezelő oldatot 1:4 arányban. Az
ajánlott mennyiség az 50 µl beteg minta, és a 200 µl lúgos előkezelő oldat.
Megjegyzés: Az alkáli előkezelő oldat a hármashélix szerkezetű glükánokat egyszálú glükánokká alakítja14,15
amelyek a teszt során sokkal reakcióképesebbek. Emellett a lúgos pH-érték inaktiválja a szérum proteázokat, és az
inhibitorokat, amelyek megzavarhatják a tesztet24.
c. Kémcsőrázóval rázza 15 másodpercig, majd pedig fedje le.

• Ne keverjen össze túl sok Fungitell® STAT reagenst. Bármilyen kémcsőrázó készülék alkalmazása esetén legfeljebb a 2000
ford/perc beállítás ajánlott. Ne rázza 5 másodpercnél hosszabb ideig.
1. Eszköz beállítás
A beállítások a különböző eszközre és szoftverekre eltérőek lehetnek. Általában a következő feltételeknek kell teljesülnie: Az
eszköznek el kell érnie a 37°C±1°C hőmérsékletet, és ott is kell azt tartani. Az eszköznek, és a szoftvernek képesnek kell
lennie leolvasni az optikai sűrűséget az idő függvényében (kinetikai) két hullámhosszon. Pontosabban ezeket a
hullámhosszakat 405 nm-re, és 495 nm-re kell beállítani. Állítsa be úgy a kinetikai módot, hogy a leolvasás 40 perces (2400
másodperc) időtartamokban történjen. Állítsa be a kinetikai leolvasási intervallumot a szoftver/eszköz által engedélyezett 40
perces időtartamra, és a minta behelyezésekor kezdje el a leolvasást. Nézze meg a szoftver kézikönyvét annak
meghatározásához, hogy hogyan kell az adatkészletből kiszámítani a sebességet (esést). Ezen teszt elvégzésének céljából egy
javasolt időtartamon keresztül lineáris regressziót végeznek el a kinetikai adatokra. A szoftver “szeletelés” funkciójának
segítségével állítsa be úgy a lineáris regresszió számítást, hogy az 1900 és a 2400 másodperces tartományba kerüljön. A
leolvasást mindenféle késlekedés nélkül kell végrehajtani.
2. Fungitell® STAT Standard #.termékspecifikus adatok megerősítése
a. A #.termék specifikus visszaoldási, és előkezelési oldat mennyiségei a Fungitell® STAT Standard csomagolás
címkéjén, a Fungitell® STAT termék elemzési tanúsítványán, és az ACC weboldalon érhetőek el. Ezen információra
az alábbi 5.lépés elvégzéséhez lesz szükség.
b. Még az eljárás megkezése előtt ajánlott a Rövid Képes Útmutatóban található Fungitell® STAT #.termék információk
figyelembe vétele.
Megjegyzés: Minden egyes termék (Fungitell® STAT Standard és Fungitell® STAT reagens pár) tesztelve lett, és különállóan
kerültek kiadásra. Ezért fontos minden egyes pár esetén figyelembe venni, és felhasználni a #.termék specifikus információkat.
3. Felcímkézett csövek
a. Minden egyes tesztelendő beteg mintához címkézzen fel egy üres csövet.
b. Minden egyes tesztelendő beteg mintához címkézzen fel egy Fungitell® STAT reagens csövet.
c. Címkézzen fel egy Fungitell® STAT reagens csövet a Fungitell® STAT Standardhoz.

8. Tesztelés elkezdése
a. Helyezze a csöveket a cső olvasóba, közben pedig ellenőrizze, hogy mindegyik a megfelelő helyen van-e.
b. Indítsa el a kinetikai leolvasást 40 perc időtartamra, 37°C-on.
9. Minőségellenőrözési követelmények áttekintése
Lásd az alábbi Minőség-ellenőrözés részt, és a 2. ábrát.
10. Az eredmények értelmezése
Lásd az alábbi Eredmények értelmezése részt, és a3. ábrát.
AZ ELJÁRÁS BEFEJEZÉSE AZ AMPULLA HULLADÉKKÉNT VALÓ ELHELYEZÉSÉVEL
• Azt javasoljuk, hogy a laboratóriumi eljárásoknak megfelelően helyezze el hulladékként a kinyitott lúgos előkezelő
oldatot, és az LAL reagens ampullákat. Az esetleges szennyeződés elkerülése érdekében ezeket az anyagokat csak egy
tesztelési körhöz használja fel.
•

A termékgyártás részeként a Fungitell® STAT reagens, és a Fungitell® STAT Standard
együtt, párban kerül forgalomba, ezért a Fungitell® STAT reagenset, és a Fungitell® STAT Standard komponenseket,
amelyek különböző termékcsoportokból származnak nem szabad használni. Ezért, ha az összes egy csomagban lévő
Fungitell® STAT reagens ampulla felhasználásra került, akkor azt javasoljuk, hogy a Fungitell® STAT Standard megmaradt
ampulláit dobja ki.

MINŐSÉG ELLENŐRZÉS
• Minden egyes tartóhelynél ellenőrizze a Fungitell® STAT Standard, vagy pedig a # minta hozzárendelést
•

A Fungitell® STAT Standard eredmény esetén
1. a korrelációs együttható (r) ≥ 0,980 valamint
2. az esésnek a várt 0,00010 – 0,00024 OD/másodperc tartományon belül kell lennie.
Ha a Fungitell® STAT Standard eredménye nem felel meg az #1 és a #2. követelményeknek, akkor a teszt érvénytelen, és
az összes mintát újra kell tesztelni.

•

Az összes beteg minta eredmény esetén:
A. Határozza meg, hogy az eredmény kívül esik-e a teszt mutatószámának tartományán
○ Az eredmény valószínűleg a pozitív oldalon tartományon kívül van, ha:
- Az Y tengelymetszet pozitív, és
- A kinetikai görbe áthalad a 0,4 OD-n még mielőtt 1000 másodperc letelne.
○ Az eredmény valószínűleg a negatív oldalon tartományon kívül van, ha:
- A kinetikai görbe 500 másodperc után is pozitív marad, és
- Ha az OD >0,03 és<0,07 a teszt végén.
Ha a minta eredménye mindkét, tartományon kívüli kritériumnak megfelel, akkor az alábbi általános minőség-ellenőrzési
kritériumokat nem kell megadni, valamint a mutatószám értéket pedig nem kell kiszámítani. A pozitív oldalon az összes
tartományon kívüli eredményt “pozitívnak”, míg a negatív oldalon az összes tartományon kívüli eredményt “negatívnak”
kell venni.
B. Ha az eredmény nem felel meg a tartományon kívüli követelménnyel, akkor általános minőség ellenőrzést kell
végezni:
1. a kinetikai görbének 500 másodperc után is pozitívnak kell maradnia,
2. a kinetikai görbének a teszt végén legalább OD ≥ 0,03 értékkel kell rendelkeznie,
3. az esés értékének számszerűleg pozitív értékűnek kell lennie,
4. a korrelációs együtthatónak (r) ≥ 0,980-nak kell lennie, és
5. a kinetikai görbének felfelé emelkedő görbének kell lennie a 2. ábrán bemutatott példának megfelelően.

2. ÁBRA
PÉLDÁK MEGFELELŐ KINETIKAI GÖRBÉKRE

5. A sarok vagy az ujjbegy megszúrásával vett minták nem fogadhatók el, mert az alkohollal átitatott gézről, amellyel
előkészítik a mintavétel helyét (és esetleg azt a bőrfelületet, ahol meggyűlik a vér), kimutatták, hogy szennyezi a
mintákat. Az eddigi vizsgálatokban semmiféle különbséget nem figyeltek meg a vezetéken keresztüli vérvétellel és a
vénapunkcióval vett minták között,25,26.
6. A teszttel kapott szinteket felnőtt alanyokra határozták meg. A csecsemő és gyermek normál és levágási értékek vizsgálata
még folyik27,28.

Delta OD 405-495 mm

ZAVARÓ ANYAGOK
A Fungitell® STAT teszttel kapott eredmények pontosságát a minta alábbi állapotai befolyásolhatják:
• Hemolízis
• A minta lipaemia által okozott zavarossága
• Szabad szemmel látható bilirubin jelenléte
• Zavaros szérum
Idő (s)

Kontroll mintákat (negatív, a teszt küszöbérték közelében, vagy nagyon pozitív szinteken) lehet alkalmazni annak
ellenőrzéséhez, hogy a reagensek, és a tesztek megfelelőek-e. A teszt minden egyes felhasználójának létre kell hoznia egy
minőség ellenőrzési programot a teszt szakszerű elvégzéséhez a helyileg alkalmazandó előírásoknak megfelelően.
AZ EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE
A Fungitell® STAT teszt eredményei segédeszközként használhatóak az invazív gombás fertőzések diagnosztizálásához. A
beteg minta, és a Fungitell® STAT Standard sebességei az esés (sebesség) alapján kerülnek kiszámításra, amelyek az 1900 és a
2400 közötti delta OD 405 - 495 nm eredményekből kerülnek származtatásra. A Fungitell® STAT mutatószám eredményei úgy
kerülnek megkapásra, hogy a beteg minta sebessége (esése) elosztásra kerül a Fungitell® STAT Standard (sebességével
(esésével), ehhez lásd a 3. ábrát). A mutatószám eredmény tartománya körülbelül 0,4 - 3,5 közé esik, és lefedi a Fungitell®
teljes Standard görbéjét (31 – 500 pg/mL). A Fungitell® STAT mutatószám értékeit az alább leírtak szerint kell értelmezni:
NEGATÍV EREDMÉNY
Negatív eredményekként értelmezhetőek ha a mutatószám értékei ≤ 0, 74.
HATÁROZATLAN EREDMÉNY
A 0,75 - 1,1 közötti mutatószám értékek lehetséges gombás fertőzésre utalnak. További mintavétel, és szérumvizsgálat
javasolt. A gyakori mintavétel, és tesztelés javítja a diagnosztika felhasználhatóságát.
POZITÍV EREDMÉNY
Negatív eredményként értelmezhetőek ha a mutatószám értékei ≥ 1,2. A pozitív eredmény azt jelenti, hogy (1→3)-β-D-glükán került
észlelésre. Egy pozitív eredmény nem jelenti egyértelműen a betegség meglétét, ezért más klinikai leletek együttes felhasználásával
kell a diagnózist felállítani.
A tesztet elvégző laboratóriumnak tájékoztatnia kell a tesztet kérő orvost arról, hogy nem minden gombás fertőzés okoz
megnövekedett szérum (1→3)-β-D-glükán szinteket. Némely gombák, mint például a Cryptococcus16,17 nemzetség tagjai
nagyon alacsony (1→3)-β-D-glükán szintet termelnek. A Mucorales rendbeli zygomyceták, úgymint az Absidia, a Mucor ésa
Rhizopus1,17 nemzetség tagjairól ne ismert, hogy egyáltalán bármennyi (1→3)-β-D-glükánt is termelnének. Hasonlóképpen a
Blastomyces dermatitidisélesztőgomba formában kis mennyiségű (1→3)-β-D-glükánt termel, így a blastomycosissal
rendelkező betegeknél nem észlelhetőek a (1→3)-β-D-glükán szintek a Fungitell® STAT teszt során18.

• Az immunglobulin G megemelkedett szintje, amely például többszörös melanoma miatt fordulhat elő a szérumban,
a reakciókeverékben bekövetkező kicsapódást eredményezhet, amikor a Fungitell® STAT-ot hozzáadják az előkészített
szérumhoz29.
VÉRT ÉRTÉKEK
A Fungitell (teszt) teljesítményjellemzőinek meghatározásához multi centrikus prospektív vizsgálatot végeztek el, amelynek
eredménye az lett, hogy a β-glükán értékek sokféle gombás fertőzés esetén magasak. Ha 80 pg/ml vagy magasabb
koncentráció mellett az alany jeleket vagy tüneteket mutat, akkor a gombás fertőzés fennállására vonatkozó prediktív érték a
74,4%– 91,7% tartományban van. Ha 60 pg/ml alatti koncentráció mellett az alany nem mutat jeleket és tüneteket, akkor a
negatív prediktív érték a 65,1%–85,1% tartományban van.

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLAT
A nem azonosított, fagyasztott beteg szérum minták a tervezett populáció klinikai ellátásához kerültek összegyűjtésre,
amelyek a Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc céghez kerültek továbbításra a Fungitell® előrejelzési tesztjéhez, ahol azok
összehasonlító vizsgálat céljára kerültek felhasználásra. A Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc az ACC részeként a Clinical
Laboratory Improvement Amendments (CLIA) tagjaként került engedélyezésre. A vizsgálat során a populáció 488 tagjának
beteg szérum mintáját használták fel, ahol a (1→3)-β-D-glükán koncentrációk eloszlottak a Fungitell® előrejelző standard
görbe teljes tartományában. Ezek közül 309 minta esett a Fungitell® teszt eredmény előrejelző negatív zónájába, míg 143
minta esett a Fungitell® előrejelző pozitív zónájába, valamint 36 minta került a Fungitell® előrejelző nem meghatározott
zónájába, (2. táblázat). A tanulmány során az összes minta tesztelésre került mind a Fungitell® STAT mind pedig a Fungitell®
teszttel. Ha az elemzésből kizárásra kerülnek a Fungitell® STAT nem meghatározott zónájába eső minták, akkor 290 minta
marad a negatív százalékos egyezés elemzéséhez, valamint 119 minta pedig a pozitív százalékos egyezéshez.
2.TÁBLÁZAT
FUNGITELL® STAT TELJESÍTMÉNY ÖSSZEHASONLÍTVA A FUNGITELL®-EL

Delta OD 405-495 mm

Fungitell előrejelzés

esés
(OD/s)

Mutatószám

Minta

1
2

0,00016
0,00022

1,0
1,4.

STD
PS

Idő (s)

A szürkével kiemelt terület az esés meghatározásának (1900 - 2400 másodperc (s)) területe, a folytonos vonal a beteg mintára
példa (PS) a szaggatott vonal pedig a Fungitell® STAT Standardot (STD) jelzi. A minta esése (azaz 0,00022 OD/mp) elosztva
a 80 pg/mL Fungitell® STAT Standard esésével (azaz 0,00016 OD/mp) amely a minta esetén 1,4-es mutatószámot ad. Az esés
és a sebesség ezen alkalmazásban szinonimákként szerepelnek.
A TESZT KORLÁTAI
1. A gombás fertőzés szöveti lokációja10, a tokképződés és a bizonyos gombák által termelt (1→3)-β-D-glükán mennyisége
befolyásolhatja az analit szérumbeli koncentrációját. Ha a gomba csak kisebb mértékben képes (1→3)-β-D-glükánt leadni
a véráramba, az csökkenti bizonyos gombás fertőzések kimutathatóságát. ACryptococcus nemzetségbeli fajok csak kis
mennyiségben termelnek (1→3)-β-Dglükánt16,17. AMucorales rendbeli zygomyceták, úgymint az Absidia, a Mucor és a
Rhizopus nemzetségbeli fajok ismereteink szerint nem termelnek (1→3)-β-D-glükánt1,17 A Blastomyces dermatitidis
élesztőgomba formájában kevés (1→3)-β-D-glükánt termel, és a teszteredmények általában negatívak18. Ezeket az
információkat a tesztet kérő orvosnak kell továbbítani.
2. Bizonyos egyéneknek magasabb az (1→3)-β-D-glükán szintjük, és az a határozatlan tartományba esik. Ilyen esetekben
további megfigyelő vizsgálatok javasoltak.
3. A beteg vizsgálatának gyakorisága a gombás fertőzés relatív kockázatától függ. Kockázatnak kitett betegek esetében
hetente legalább kétszer-háromszor javasolt mintavétel.
4. Pozitív eredményeket észleltek hemodializált betegek esetében19,20, bizonyos frakcionált vérkészítményekkel, például
szérumalbuminnal és immunglobulinokkal kezelt alanyoknál, valamint olyan minták és alanyok esetén, amelyek/akik
glükántartalmú gézzel vagy sebészeti szivaccsal érintkeztek. Ha a beteg sebészeti beavatkozás során (1→3)-β-D-glükánt
tartalmazó szivaccsal vagy gézzel érintkezett, akkor 3-4 nap szükséges ahhoz, hogy szérumának (1→3)-β-D-glükán
tartalma a kiindulási szintre álljon vissza21,22. Ennek megfelelően ezt figyelembe kell venni a sebészeti beavatkozáson
átesett betegek mintavételének időzítése szempontjából.

REPRODUKÁLHATÓSÁGI TANULMÁNY EREDMÉNYEI

Részvétvevő tag

Mutatószám
középértéke

Szórás

% CV

Pozitív százalék
(Szám poz./Szám tesztelt)

Alacsony negatív

0,55

0,10

20,4%

1,1% (1/90)

Magas negatív

0,75

0,08

11,1%

0% (0/90)

Nem meghatározott

0,94

0,10

11,1%

3,3% (3/90)

Alacsony pozitív

1,6

0,30

18,7%

96,7% (87/90)

Magas pozitív

2,6

0,40

15,4%

100% (90/90)

PONTOSSÁG
Az intra-teszt variáció (azaz %CV) tartománya 0,4% - 26,8%, míg az inter-teszt értékek pedig a 11 - 20,4% tartományba
esnek. Az intra-teszt variáció tartományával kapcsolatosan a % CV tartomány eloszlását az alábbi 4. ábramutatja be.
Összességében a CV-értékek 94%-a 10%, vagy annál kisebb volt, míg a CV-értékek 75%-a 6%, vagy annál kisebb volt.
4. ÁBRA
AZ INTRA-TESZ % CV ÉRTÉKEINEK ELOSZLÁSA

TELJESÍTMÉNYJELLEMZŐK

Fungitell
STAT

Negatív
Nem meghatározott
Pozitív
Összes

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

Nem meghatározott
17
17
2

Pozitív
1
24
118

Összes
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)

*A nem meghatározott (azaz nem egyértelmű) eredmények nem képezik az elemzés tárgyát; amennyiben az összes nem
meghatározott disszonáns eredménynek (pl. hamisan pozitívnak vagy hamisan negatívnak) tekinthető, akkor a teljesítmény a
következő lesz: PPA - 73,8% (118/160), 95% CI: (66,4%, 80,0%); NPA - 91,0% (283/311), 95% CI: (87,3%, 93,7%)
NEGATÍV SZÁZALÉKOS EGYEZÉS
A 290 mintából kettőszáz-nyolcvanhárom (283) lett negatív a Fungitell® prediktív készülékkel való tesztelés során, emellett a
Fungitell® STAT teszttel is negatív eredmények születtek. Az előrejelzéssel számított negatív százalékos egyezés (NPA)
97,6% volt (95% Megbízhatósági intervallum: 95,4%, 99,9%) (2.táblázat)
POZITÍV SZÁZALÉKOS EGYEZÉS
A 119 mintából száztizennyolc (118) lett pozitív a Fungitell® prediktív készülékkel való tesztelés során, emellett a Fungitell®
STAT teszttel is pozitív eredmények születtek. Az előrejelzéssel számított pozitív százalékos egyezés (PPA) a Fungitell®
prediktív módszerrel 99,2% volt (95% Megbízhatósági intervallum: 95,4%, 99,9%) (2. táblázat).
REPRODUKÁLHATÓSÁGI TANULMÁNY
A Fungitell® STAT reprodukálhatósága úgy kerül kiértékelésre, hogy emberi szérumot kapcsolunk össze Saccharomyces
cerevisiae-val (1→3)-β-D-glükánnal, hogy ezzel egy alacsony negativitású minta, magas negatív minta (közvetlenül a 0.74-es
alacsonyabb levágási érték alatt), nem meghatározott (nem egyértelmű) minta, alacsony pozitív minta (közvetlenül az 1,2-es
levágási érték felett) valamint magas pozitív minta (~2x közvetlenül az 1,2-es felső levágási érték felett) öt elemből álló
egységét állítsuk elő. A panel három CLIA laboratóriumba került elosztásra a Fungitell® STAT teszt elvégzéséhez. Minden
egyes laboratórium 150 adatpontot (azaz 5 minta x tesztenként háromszorozva x két kezelő, akik napi öt tesztet hajtottak
végre x 5 napon át) adott az összes 450 adatponthoz. Az alábbi 3. táblázatban szereplő átlagos tanulmányi mutatószám
értékek három laboratórium által szolgáltatott adatokat tartalmaznak. A százalékos pozitív oszlop jelenti a minták százalékos
arányát az adott résztvevő tag számára ha az a pozitív zónába tartozik. A három laboratórium által szolgáltatott eredmények
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CV% tartomány

METAELEMZÉSEK
Emellett számos szakmailag lektorált tanulmány jelent meg a szérumbeli (1→3)-β-D-glükánon alapuló módszerekről, melyek
az invazív gombás betegségek diagnosztizálást segítik, köztük a diagnosztikai teljesítményt értékelő
metaelemzések30,31,32,33,34,35,36,37.
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3. TÁBLÁZAT

A Fungitell® STAT β-glükán mutatószám értékei ≥ 1,2 pozitív eredményként kerülnek értelmezésre a Fungitell® előrejelzéssel
való összhangban, ahol a termék 80 pg/mL levágási értékkel rendelkezik, miközben a mutatószám értékek ≤ 0, 74, amelyek
negatív eredményekként jelentkeznek a Fungitell® előrejelzés 60 pg/mL levágási értékével összhangban.

3. ÁBRA
FUNGITELL® STAT KINETIKAI GÖRBÉK, ÉS ADATELEMZÉSEK PÉLDÁJA

Fungitell STAT Standard
beteg minta

közül a százalékos pozitív eredmények 1,1%-a tartozik az alacsony negatív mintához, 0%-a a magasan negatív mintához,
3,3%-a a nem meghatározható mintához, 96,7%-a az alacsony pozitív mintához, és 100%-a a magasan pozitív mintákhoz.

a CV értékek %-a

Ha a minta eredménye nem felel meg az #1-5. összes általános minőség-ellenőrzési követelménynek, akkor a minta
eredménye érvénytelen, és a mintát újra kell tesztelni. Esetlegesen műs módszert kell alkalmazni.
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