MEDŽIAGOS, TEIKIAMOS SU FUNGITELL® STAT PRODUKTU
Fungitell® STAT produktas yra skirtas in vitro diagnostikai. Šių medžiagų, pateikiamų su kiekvienu produktu, pakanka iš viso
10 reakcijų (yra 10 mėgintuvėlių Fungitell® STAT reagento). Kiekviename produkte taip pat yra 5 Fungitell® STAT Standard
mėgintuvėliai, todėl galima atlikti iki penkių analizių, kai vienai analizei naudojamas 1 Fungitell® STAT Standard mėgintuvėlis
ir 1 paciento mėginys. Arba vieną Fungitell® STAT Standard mėgintuvėlį galima panaudoti su iki 9-ių paciento mėginių.

(13)-β-D-gliukano serume tyrimas

F U N G I T E L L ® S TAT

1. Fungitell® STAT reagento, liofilizuoto (1→3)-β-D-gliukanui specifinio LAL (10 mėgintuvėlių)
Fungitell® STAT reagento sudėtyje nėra tyrimui trukdančio kiekio (1→3)-β-D-gliukano.

Naudojimo instrukcijos

2. Fungitell® STAT Standard (5 mėgintuvėliai) su partijos numeriui specifiniu sumaišymo kiekiu, nurodytu ant etiketės
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NUMATYTOJI PASKIRTIS
Fungitell® STAT tyrimas yra proteazės zimgeno pagrindo kolorimetrinis tyrimas, skirtas (1→3)-β-D-gliukano serume kiekiui
nustatyti pacientams, kuriems pasireiškė invazinės grybelinės infekcijos simptomų arba dėl jo medicininės būklės tokia
infekcija yra tikėtina. (1→3)-β-D-gliukano, kuris yra svarbus daugelio medicininiu požiūriu svarbių grybelių1 svarbus ląstelių
sienelių komponentas, koncentracija serume gali būti naudojama kaip pagalbinė priemonė giluminėms mikozėms ir
fungemijoms diagnozuoti2. Teigiamas rezultatas neparodo, kuris grybelio genas gali būti infekcijos sukėlėjas.
(1→3)-β-D-gliukano indekso vertes reikia naudoti kartu su kitomis diagnostinėmis procedūromis, tokiomis kaip
mikrobiologinės kultūros, histologiniai biopsijos mėginių tyrimai ir radiologiniai tyrimai.
SANTRAUKA IR PAAIŠKINIMAI
Oportunistinių patogenų sukeltų grybelinių infekcijų vis daugėja, ypač tarp pacientų, kurių imuninė sistema yra pažeista ar
nusilpusi3,4,5. Tokios invazinės grybelinės ligos kaip oportunistinės infekcijos yra paplitusios tarp piktybinių navikų turinčių ir
AIDS sergančių pacientų. Joms būdingas vis didesnis hospitalinių infekcijų skaičius, ypač tarp pacientų, kuriems persodinti
organai, ir kitų pacientų, kuriems taikoma imunosupresinė terapija.6,7. Daugelis grybelinių ligų įgyjamos įkvėpus grybo sporų,
susidarančių iš dirvožemio, augalų detrito, vėdinimo sistemų ir (arba) atvirų paviršių. Kai kurie oportunistiniai grybeliai yra
žmogaus odoje, žarnyno trakte ir gleivinėse arba ant jų8,9. Invazinių mikozių ir fungemijų diagnozė dažniausiai grindžiama
nespecifinėmis diagnostinėmis ar radiologinėmis metodikomis. Neseniai galimų diagnostikos metodų sąrašą buvo įtraukti
grybelinės infekcijos biologiniai žymenys2.
Oportunistiniai grybeliniai patogenai yra Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichosporon spp., Saccharomyces
cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii, Exserohilum rostratum ir
Pneumocystis jirovecii. (1→3)-β-D-gliukaną, kurį pagamina šie ir kiti organizmai, gali aptikti Fungitell® STAT tyrimas,5,10,11.
PROCEDŪROS PRINCIPAS
Fungitell® STAT tyrimas yra Fungitell® tyrimo formato modifikacija. Fungitell® STAT tyrimas buvo sukurtas kaip vienkartinio
formato tyrimas, jis yra mažesnio dydžio negu Fungitell® tyrimo 96 šulinėlių plokštelė.
Fungitell® STAT tyrimu atliekamas kokybinis (1→3)-β-D-gliukano matavimas. Tyrimas yra pagrįstas Limulus Amebocyte
Lysate (LAL) kelio modifikacija12,13,14,15, 1 pav. Fungitell® STAT reagentas yra modifikuotas siekiant pašalinti bakterinių
endotoksinų reaktyvumą ir taip reaguoti tiktai į (1→3)-β-D-gliukaną per G faktoriaus pusę. (1→3)-β-D-gliukanas suaktyvina
faktorių G, serino proteazės zimogeną Suaktyvintas faktorius G pakeičia neaktyvų fermentą iki krešėjimo į aktyvų krešėjimo
fermentą, kuris, savo ruožtu, suskaido para-nitroanilido Boc-Leu-Gly-Arg-pNA, taip sudarydamas chromoforą, para-nitroaniliną
(pNA), absorbuojamą prie 405 nm. Toliau apibūdintas Fungitell® STAT kinetinis tyrimas nustato mėginyje susidarantį optinio
tankio didėjimo laipsnį. Šis laipsnis palyginamas su Fungitell® STAT Standard optinio tankio padidėjimo laipsniu ir nustatomas
indeksas. Ši paciento mėginio vertė pagal kokybę interpretuojama kaip neigiamas, neapibrėžtas arba teigiamas rezultatas pagal 1
lentelėje toliau pateiktus indeksuotų verčių diapazonus.

c faktorius

1 PAV.
Limulus amebocito lizato kelias

Aktyvintas C faktorius

Aktyvintas B faktorius

B faktorius

Krešėjimą reguliuojantis fermentas

Išaktyvintas kelias

Boc-Leu-Gly-Arg-pNA
(dirbtinis substratas)

REIKALINGOS, BET KARTU NEPATEIKIAMOS MEDŽIAGOS
Visose medžiagose neturi būti trukdančio gliukano. Stiklas turi būti depirogenuojamas sausu karščiu bent 7 valandas
mažiausiai 235 °C (arba patvirtintoje ekvivalentiškoje) temperatūroje, kad jis būtų laikomas tinkamu naudoti.
1. LAL reagento vanduo* (5,5 mL mėgintuvėlis, katalogo Nr. W0051-10)

Instrukcijų savo kalba ieškokite svetainėje www.acciusa.com.

Endotoksinas (LPS)

4. Greitasis vaizdinis gidas

(1→3)-β-D-gliukanas

Aktyvintas G faktorius

G taktorius

Krešėjimo fermentas

Boc-Leu-Gly-Arg + pNA

2. Šarminis pradinio apdorojimo tirpalas, 0,125 M KOH ir 0,6 M KCl * (2,5 mL mėgintuvėlis, katalogo Nr. APS51-5 )
3. Pipetės, skirtos tiekti 20-200 μL ir 100-1000 μL tūrį
4. Pipečių antgaliai* (250 μL, katalogo Nr. PPT25, ir 1000 μL, katalogo nr. PPT10)
5. Ilgi pipečių antgaliai* (20-200 μL, katalogo Nr. TPT50)
6. Tyrimų mėgintuvėliai*, skirti paruošti paciento mėginius ir sumaišyti serumo pradinio apdorojimo tirpalą. (12 x 75 mm,
katalogo Nr. TB240-5)
7. Mėgintuvėlių skaitytuvo ir kinetinių tyrimų programinė įranga
a) Automatizuoto „Lab Kinetics Incubating 8-well Tube Reader“ (PKF08 instrumento) ir „Beta Glucan Analytics“ („BG
Analytics™“) programinė įranga, teikiama „Associates of Cape Cod, Inc.“ (ACC) katalogo Nr. PKF08-PKG**, arba
b) Inkubacinių (37 °C) mėgintuvėlių skaitytuvas, galintis nuskaityti 405 nm ir 495 nm su mažiausiai 0–1,0 absorpcijos
vienetų diapazonu ir talpinti 12 mm skersmens mėgintuvėlius; kartu su atitinkama kompiuterine kinetinių tyrimų
programine įranga, galinčia stebėti ir analizuoti reakcijų kinetiką bei palaikančią Naudojimo instrukcijos skyriuje
„Kokybės kontrolė“ išvardintų kriterijų peržiūrą.
8. Sterilūs laikymo mėgintuvėliai be gliukano su užsukamais dangteliais, skirti nekartotiniams mėginiams (daugelis
mėgintuvėlių, kurie yra sertifikuoti kaip neturintys RNR-azės, DNR-azės ir pirogenų, savo sudėtyje neturi kliudančio
tyrimą atlikti (1→3)-β-D-gliukano kiekio).
9. Parafilm®
*Patvirtinta, kad šių „Associates of Cape Cod, Inc.“ (ACC), produktų sudėtyje nėra kliudančio tyrimą atlikti gliukanų kiekio.
**„BG Analytics™“ programinės įrangos ir PKF08 instrumento naudojimo vadovų popierines kopijas galima atsisiųsti iš
ACC svetainės www.acciusa.com.
Dėmesio - stiklinės pipetės su medvilniniais kaištukais ir mikropipetės suceliuliozės filtrais yra potencialūs gliukano
užkrato šaltiniai.
ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
Šis produktas skirtas IN VITRO DIAGNOSTIKAI.
Atliekant Fungitell® STAT tyrimą reikalingas didelis dėmesys technikai ir tyrimo aplinkai. Kad tyrimas būtų
veiksmingas ir būtų išvengta užkrato pernešimo, technikas turi būti kruopščiai apmokytas tyrimo metodologijos.
1. Kai kurių rūšių grybeliai gamina labai nedidelį kiekį (1→3)-β-D-gliukano, ir jų Fungitell® STAT tyrimas paprastai
neaptinka. Tokie grybeliai yra genus Cryptococcus16,17 ir Mucorales, tokie kaip Absidia, Mucor ir Rhizopus1,17, Be to,
mielių formos Blastomyces dermatididis taip pat gamina mažą kiekį (1→3)-β-D-gliukano ir todėl paprastai
nėra aptinkama Fungitell® STAT reagentu18.
2. Neimkite medžiagų pipete naudodami burną. Nerūkykite, nevalgykite ir negerkite vietose, kur dirbama su mėginiais ar
rinkinio reagentais. Laikykitės įmonės ir vietinių saugos instrukcijų.
3. Pasiruoškite švarią aplinką, kurioje atliksite tyrimą. Naudokite medžiagas ir reagentus, kurie yra patvirtinti kaip
neturintys aptinkamo foninio lygio (1→3)-β-D-gliukano. Atkreipkite dėmesį, kad Fungitell® STAT tyrimo trikdžius gali
sukelti ne tik gliukanas, bet ir grybelio užkratas, perduodamas nuo žmogaus kūno, drabužių, konteinerių, vandens ir lakių
dulkių. Tokios celiuliozinės medžiagos kaip marlė, popierinės servetėlės ir kartonas gali taip pat padauginti (1→3)-β-Dgliukano aplinkoje, kurioje yra atliekamas tyrimas.
4. Nenaudokite medžiagų pasibaigus jų galiojimo laikui.

Rezultatas

Indeksuota vertė

5. Bespalviai arba drumsti mėginiai, tokie kaip labai hemolizuoti, lipemiški arba turintys perteklinį bilirubino kiekį, gali
optiškai trukdyti atlikti tyrimą. Jei tokie mėginiai yra tiriami, tyrimo rezultatus reikia ištirti siekiant įvertinti optinius
trukdžius ir (arba) neįprastus kinetinius modelius.

Neigiama

≤ 0,74

6. Dirbdami su paciento pavyzdžiais, vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėkite pirštines be miltelių.

Neapibrėžta

0,75 – 1,1

Teigiama

≥ 1,2

7. Hemodializės pacientų serume gali būti didelis kiekis (1→3)-β-D-gliukano, kai naudojamos tam tikros celiuliozės dializės
membranos19,20,38. Hemodializė, atliekama naudojant celiuliozės triacetato, polisulfono membranos ar polimetilmetakrilato
membranas, tyrimo netrukdo.
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8. Chirurginiai tvarsčiai ir kempinės gali perduoti didelį kiekį (1→3)-β-D-gliukano, tai gali prisidėti prie laikino teigiamo
Fungitell® tyrimo rezultato dėl perduoto užkrato, kaip tai buvo užfiksuota stebint pacientus po operacijų21,22.
9. Tokie kraujo frakcionavimo produktai kaip intraveninis imunoglobulinas ir albuminas taip pat gali turėti
(1→3)-β-D-gliukano, kuris po injekcijos ar infuzijos padidins serumo (1→3)-β-D-gliukano titrų rezultatus kelioms
dienoms23.
10. Nenaudokite produktų su pažeistu turiniu.
11. Medžiagas, veikiamas potencialiai užkrėstų skysčių (kuriuose esama patogenų), reikia išmesti pagal vietines direktyvas.
REAGENTŲ SAUGOJIMAS
Visus reagentus reikia laikyti jų originaliose pakuotėse, 2-8 °C temperatūroje, tamsioje vietoje. Fungitell® STAT reagentą ir
Fungitell® STAT Standard reikia panaudoti per 1 val. po sumaišymo.
MĖGINIO TVARKYMAS
1. Mėginio paėmimas: kraujo mėginius galima paimti į sterilius serumo preparatų mėgintuvėlius arba serumo atskyrimo
mėgintuvėlius (SST) serumui paruošti.
2. Mėginio saugojimas: serumo mėginius laikinai galima laikyti 2-8 °C temperatūroje prieš atliekant tyrimą arba užšaldytus
-20 °C ar žemesnėje temperatūrą ilgesnį laiko tarpą.
3. Mėginio ženklinimas: mėginius reikia aiškiai paženklinti pagal patvirtintą institucijos praktiką.
PROCEDŪRA
Greitas vaizdinis vadovas su automatizuoto PKF08 instrumento ir „BG Analytics™“ programinės įrangos procedūros
santrauka taip pat pateikiamas Fungitell® STAT produkto pakuotėje.
Kai kurie procedūroje toliau apibūdinti veiksmai yra atliekami automatiškai, kai naudojamas PKF08 instrumentas ir „BG
Analytics™“ programinė įranga, įskaitant instrumento nustatymą, kokybės kontrolę ir rezultatų interpretavimą. Daugiau
informacijos ieškokite „BG Analytics™ programinės įrangos naudotojo vadove arba susisiekite su gamintoju.
Pastaba.
• Naudokitės gera laboratorine praktika pagal vietines taisykles. Šiam tyrimui greitai turi įtakos užkratas ir lašinimo pipete
netikslumas.
• Rekomenduojama 3-5 ir 7 veiksmus atlikti biologinės saugos spintoje, taip padidinant operatoriaus saugumą dirbant su
paciento mėginiais ir sumažinant tikimybę, kad procedūros metu mėginys bus užkrėstas aplinkos (1→3)-β-D-gliukanu.
• Siekiant sumažinti nereikalingą stiklinių mėgintuvėlių judinimą įkeliant ir iškeliant iš biologinės saugos spintos,
rekomenduojama į biologinės saugos spintą įkelti centrifugavimo prietaisą (kol išlaikomas kritinis oro srautas).
• Rekomenduojama naudoti pipetes su ilgais antgaliais, tai padeda apsaugoti nuo kryžminio užkrato tarp mėgintuvėlių.
• Fungitell® STAT Standard (raudonu dangteliu ir su etikete su raudona linija) reikia visada apdoroti tomis pačiomis sąlygomis
ir tuo pačiu metu kaip ir paciento mėginį (-ius) vienos procedūros metu. Tai labai svarbu, nes tyrimo rezultatas yra paciento
mėginio ir Fungitell® STAT Standard kinetinės reakcijos greičio (arba nuolydžio, OD/sek.) indeksas (mėginys / standartas).
• Rekomenduojama naudoti 2 mėgintuvėlių stovelius šios procedūros metu, vieną - mėginių paruošimo mėgintuvėliams (4-6
veiksmai) ir vieną reagentų mėgintuvėliams (7-8 veiksmai). Tai padės išvengti galimo mėgintuvėlių supainiojimo ir
kryžminio užkrato perdavimo procedūros metu.

4. Paruoškite paciento mėginių mėgintuvėlius
a. Centrifuguokite paciento mėginius mažiausiai 20 sek., kad susidarytų vientisa masė.
Pastaba. Šaldymo procesas gali nulemti mėginio heterogeniškumą dėl vandens patekimo į augantį ledo kristalą
apeinant tirpinį.
b.	Į atitinkamai pažymėtą tuščią mėgintuvėlį įpilkite paciento mėginio ir šarminio pradinio apdorojimo tirpalo santykiu
1:4. Rekomenduojama naudoti 50 µl paciento mėginio ir 200 µl šarminio pradinio apdorojimo tirpalo.
Pastaba. Šarminis pradinio apdorojimo tirpalas trigubos spiralės gliukanus paverčia vienos spiralės gliukanais14,15
kurie tyrime reaguoja geriau. Be to, šarminis pH išaktyvina serumo proteazes ir inhibitorius, kurie gali trukdyti
atlikti tyrimą24.
c. Centrifuguokite 15 sekundžių ir uždenkite.
5. Paruoškite Fungitell® STAT Standard mėgintuvėlį
a.	Sumaišykite vieną mėgintuvėlį Fungitell® STAT Standard su partijos numeriui nurodytą LAL reagento vandens kiekį
ir centrifuguokite 15 sekundžių.
b. Pridėkite nurodytam partijos numeriui reikalingą šarminio pradinio apdorojimo tirpalo kiekį.
Pastaba. Būdingasis partijos numeriui sumaišymo ir pradinio apdorojimo tirpalo tūris yra nurodytas ant Fungitell®
STAT Standard pakuotės etiketės, ant Fungitell® STAT produkto analizės sertifikato bei pateikiamas ACC svetainėje.
c. Centrifuguokite 15 sekundžių ir uždenkite.
6. Pradinio apdorojimo inkubavimas mėgintuvėlių skaitytuve
Inkubuokite paciento mėginio mėgintuvėlius (iš 4 veiksmo) ir Fungitell® STAT Standard mėgintuvėlius (iš 5 veiksmo) 10
minučių 37 °C temperatūroje.
7. Paruoškite Fungitell® STAT reagento mėgintuvėlius
a.	Sumaišykite kiekvieną iš Fungitell® STAT reagento mėgintuvėlių (pažymėtų 3 veiksme aukščiau) su 300 µl LAL
reagento vandens.
b. Švelniai centrifuguokite ne ilgiau nei 5 sekundes.
Pastaba. Fungitell® STAT reagente yra aktyvių baltymų, reikalingų tyrimui, todėl su tirpalu rekomenduojama dirbti
švelniai. Centrifuginiam prietaisui rekomenduojamos maks. 2000 aps./min. Nepermaišykite.
c. Pabaigus pradinio inkubavimo procedūrą:
• Perpilkite 75 µl kiekvieno paciento mėginio tirpalo į jo atitinkamą Fungitell® STAT reagento mėgintuvėlį.
• Perpilkite 75 µl Fungitell® STAT Standard į atitinkamą jo Fungitell® STAT reagento mėgintuvėlį.
• Centrifuguokite visus mėgintuvėlius ne ilgiau nei 5 sekundes ir uždenkite.
8. Pradėkite analizę
a. Įstatykite mėgintuvėlius į mėgintuvėlių skaitytuvą, įsitikinkite, kad kiekvienas iš jų yra teisingame šulinėlyje.
b. Pradėkite kinetinį skaitymą ir tęskite 40 minučių 37 °C temperatūroje.
9. Peržiūrėkite kokybės kontrolės kriterijus
Žr. kokybės kontrolės skyriuje žemiau ir 2 pav.
10. Rezultatų interpretavimas
Žr. rezultatų interpretavimo skyrių žemiau ir3 pav.
PROCEDŪROS PABAIGOS PROCEDŪROS MĖGINTUVĖLIŲ IŠMETIMAS
• Rekomenduojama išpilti atidarytus šarminio pradinio apdorojimo tirpalo ir LAL reagento vandens buteliukus pagal jūsų
laboratorijos procedūras. Nenaudokite šių medžiagų ilgiau nei vieną analizę, kad išvengtumėte galimo užkrato perdavimo.
•

• Rekomenduojama Fungitell STAT Standard įstatyti į nustatytą ir nuolat tą pačią padėtį mėgintuvėlių stovelyje,
inkubatoriuje ir skaitytuve. Kai naudojate PKF08 prietaisą ir „BG Analytics™ “ programinę įrangą, naudokite pirmąjį
šulinėlį kairėje, pažymėtą kaip „Standard“.
®

Fungitell® STAT reagentas ir Fungitell® STAT Standard kaip produkto gamybos dalis yra išleidžiami kaip suporuota
partija, todėl Fungitell® STAT reagento ir Fungitell® STAT Standard komponentų iš skirtingų produkto partijų kartu
naudoti negalima. Kai visi Fungitell® STAT reagento mėgintuvėliai pakuotėje panaudojami, rekomenduojama išpilti
likusius Fungitell® STAT Standard mėgintuvėlius, jei jų liko.

• Kiekvieno maišymo veiksmo pabaigoje apžiūrėkite ir įsitikinkite, kad tirpalas yra išmaišytas iki vienalytės masės.

KOKYBĖS KONTROLĖ
• Visiems šulinėlių numeriams patvirtinkite Fungitell® STAT Standard arba mėginio priskyrimą

• Nepermaišykite Fungitell® STAT reagento per daug. Centrifuginiam prietaisui rekomenduojamos maks. 2000 aps./min.
Necentrifuguokite ilgiau nei 5 sekundes.

•

1. Prietaiso nustatymas
Su skirtingais prietaisais ir programine įranga nustatymai gali skirtis. Paprastai turi būti tenkinamos šios sąlygos: prietaisas
turi galėti pasiekti ir išlaikyti 37 °C ± 1 °C temperatūrą. Prietaisas ir programinė įranga turi galėti perskaityti optinį tankį
bėgant laikui (kinetinį) dviejų dažnių bangomis. Šios bangos turi būti 405 nm ir 495 nm dažnio. Nustatykite kinetinį režimą į
40 min. (2400 sek.) skaitymo laikotarpį. Nustatykite kinetinio skaitymo intervalą į minimalų leidžiamą programinės įrangos /
instrumento per 40 minučių tyrimo laikotarpį ir inicijuoti skaitymą įdėjus mėginį. Patikrinkite programinės įrangos vadovą ir
nustatykite, kaip apskaičiuoti dažnį (nuolydį) iš duomenų rinkinio. Šio tyrimo tikslu tai paprastai pasiekiama taikant linijinę
regresiją kinetiniams duomenims per pasiūlytą laikotarpį. Nustatykite linijinės regresijos skaičiavimą veikti diapazone tarp
1900 ir 2400 sekundžių, naudojant programinės įrangos „pjūvio“ funkciją. Skaitymas turi prasidėti be uždelsimo.
2. Patvirtinkite Fungitell® STAT Standard partijos numeriui specifinę informaciją
a. Būdingasis partijos numeriui sumaišymo ir pradinio apdorojimo tirpalo tūris yra nurodytas ant Fungitell® STAT
Standard pakuotės etiketės, ant Fungitell® STAT produkto analizės sertifikato bei pateikiamas ACC svetainėje. Šios
informacijos reikės norint atlikti 5 veiksmą žemiau.
b. Rekomenduojama pasižymėti konkrečios partijos numerio informaciją greitajame vaizdiniame vadove, pateiktame su
Fungitell® STAT produktu prieš pradedant procedūrą.
Pastaba. Kiekvienas produktas (Fungitell® STAT Standard ir Fungitell® STAT reagento pora( yra testuojamas ir pateikiamas
atskirai. Todėl svarbu kiekvienai porai pasižymėti ir naudoti konkrečios partijos informaciją.
3. Pažymėkite mėgintuvėlius
a. Pažymėkite po vieną tuščią mėgintuvėlį kiekvienam paciento mėginiui, kurį tirsite.
b. Pažymėkite po vieną Fungitell® STAT reagento mėgintuvėlį kiekvienam paciento mėginiui, kurį tirsite.
c. Pažymėkite vieną Fungitell® STAT reagento mėgintuvėlį, skirtą Fungitell® STAT Standard.

Fungitell® STAT Standard rezultatui
1. koreliacijos koeficientas (r) turi būti ≥ 0,980 ir
2. nuolydis turi būti numatomame 0,00010 – 0,00024 OD/sek. nuolydžio diapazone.
Jei Fungitell® STAT Standard rezultatas neatitinka kriterijų Nr. 1 ir Nr. 2, analizė yra negaliojanti ir visus mėginius reikia
analizuoti iš naujo.

•

Visiems paciento mėginių rezultatams:
A. Nustatykite, ar rezultatai išeina už tyrimo indeksavimo diapazono
		 ○ Rezultatas gali tikėtinai išeiti už diapazono teigiamoje pusėje, jei:
			 - Y atidėjimas yra teigiamas ir
			 - kinetinė kreivė pereina 0,4 OD tašką prieš 1000 sekundžių.
		 ○ Rezultatas gali tikėtinai išeiti už diapazono neigiamoje pusėje, jei:
			 - kinetinė kreivė yra teigiama po 500 sekundžių ir
			 - jos OD >0,03 ir <0,07 tyrimo pabaigoje.
Jei mėginio rezultatas atitinka abu išėjimo už diapazono kriterijus teigiamoje arba neigiamoje pusėje, bendrųjų kokybės
kontrolės kriterijų žemiau užpildyti nereikia ir indeksinė vertė nebus skaičiuojama. Visi už diapazono ribų išeinantys
rezultatai teigiamoje pusėje turi būti registruojami kaip „Teigiami“, o visi už diapazono ribų išeinantys rezultatai
neigiamoje pusėje turi būti registruojami kaip „Neigiami“.
B.
		
		
		
		
		

Jei rezultatai neatitinka išėjimo už diapazono ribų kriterijų, atlikite bendrąjį kokybės kontrolės patikrinimą:
1. kinetinė kreivė po 500 sek. turi būti teigiama,
2. kinetinė kreivė tyrimo pabaigoje turi turėti OD ≥ 0,03,
3. poslinkis turi būti į teigiamą pusę,
4. koreliacijos koeficientas (r) turi būti ≥ 0,980 ir
5. kinetinė kreivė turi būti į viršų didėjančios kreivės formos, atitinkančios pavyzdžiui, pateiktus 2 psl.

Jei mėginio rezultatai neatitinka visųbendrųjų kokybės kontrolės kriterijų (1-5), mėginio rezultatas yra negaliojantis ir
mėginį reikia patikrinti dar kartą. Arba galima naudoti kitą metodą.
2 PAV.
ATITINKAMŲ KINETINIŲ KREIVIŲ FORMŲ PAVYZDŽIAI

5. Mėginiai, gauti įdūrus į kulną arba pirštą, yra netinkami, nes buvo nustatyta, kad alkoholiu sudrėkinta marlė, su kuria yra
paruošiama punkcijos vieta (ir galimai ant odos paviršiaus susikaupia kraujo lašas), gali užteršti mėginius. Tyrimuose tarp
mėginių, paimtų iš venos ir iš kraujo linijos, jokių skirtumų iki dabar nėra nustatyta,25,26.
6. Tyrimo lygiai nustatyti suaugusiems pacientams. Naujagimiams ir vaikams normalios ir pertraukimo vertės šiuo metu yra
nustatomos27,28.

3 LENTELĖ.

Delta OD 405-495 mm

TYRIMĄ TRUKDANČIOS ATLIKTI MEDŽIAGOS
Gauti tikslius Fungitell® STAT tyrimo rezultatus gali trukdyti šios sąlygos ir mėginio būklės:
• Hemolizė
• Mėginio drumstumas, sukeltas lipemijos
• Vizualiai matomo bilirubino buvimas
• Drumstas serumas
Laikas (s)

Galima analizuoti kontrolinius mėginius (neigiamus netoli tyrimo nutraukiamosios vertės arba teigiamus su labai aukštu
rezultatu), siekiant įsitikinti, kad reagentai ir tyrimai veikia tinkamai. Kiekvienas tyrimo naudotojas turi nustatyti kokybės
kontrolės programą, įvertinančią pasirengimą atlikti tyrimus pagal konkrečiame centre galiojančias taisykles.
REZULTATŲ INTERPRETAVIMAS
Fungitell® STAT tyrimo rezultatai turi būti naudojami kaip pagalbinė priemonė diagnozuojant invazinę grybelinę infekciją.
Paciento mėginio ir Fungitell® STAT Standard diapazonai gaunami apskaičiuojant poslinkį (diapazoną) tarp 1900 ir 2400 iš
delta OD 405 - 495 nm rezultatų. Fungitell® STAT indekso rezultatai gaunami padalinant paciento mėginio diapazoną
(poslinkį) iš Fungitell® STAT Standard diapazono (poslinkio) (žr. 3 pav.). Indeksavimo rezultatų diapazonas apima nuo
maždaug 0,4 iki 3,5, apimdamas visą Fungitell® predikato Standard kreivę (31–500 pg/mL). Fungitell® STAT indekso vertes
reikia interpretuoti, kaip apibūdinta toliau:
NEIGIAMAS REZULTATAS
Indekso vertės ≤ 0,74 yra interpretuojamos kaip neigiami rezultatai.

• Padidėjęs imunoglobulino G lygis, koks jis gali būti serume dėl daugybinių melanomų, gali nulemti nuosėdų atsiradimą
reakcijos mišinyje, kai Fungitell® STAT tyrimo įpilama į prieš tai apdorotą serumą29.
TIKĖTINOS VERTĖS
Daugiacentrinis prospektyvinis tyrimas, atliktas nustatyti Fungitell (pagrindžiamojo) tyrimo veiksmingumo charakteristikas,
nustatė, kad β-gliukano vertės yra padidėjusios sergant įvairiomis grybelinėmis infekcijomis. Kai požymių ir simptomų
pasireiškia 80 pg/mL ar didesniu lygiu, pagrindžiamoji vertė, patvirtinanti, kad tiriamajam asmeniui yra nustatyta (teigiama)
grybelinė infekcija, sudaro nuo 74,4 iki 91,7 %. Jei požymių ir simptomų lygis nesiekia 60 pg/mL, neigiamos
pagrindžiamosios vertės yra pasiskirsčiusios diapazone nuo 65,1 % iki 85,1 %.

Vidutinis
indeksas

Standartinis
nuokrypis

% CV

Teigiama procentinė dalis
(Teigiamų rezultatų / Tirtų
mėginių skaičius)

Maža neigiama vertė

0,55

0,10

20,4 %

1,1 % (1/90)

Didelė neigiama vertė

0,75

0,08

11,1 %

0 % (0/90)

Neapibrėžta vertė

0,94

0,10

11,1 %

3,3 % (3/90)

Maža teigiama vertė

1,6

0,30

18,7 %

96,7 % (87/90)

Didelė teigiama vertė

2,6

0,40

15,4 %

100 % (90/90)

TIKSLUMAS
Variacijos tyrimo viduje (t. y. %CV) sudarė nuo 0,4 % iki 26,8 %, variacijos tarp tyrimų sudarė nuo 11 iki 20,4 %. % CV
diapazono verčių pasiskirstymas variacijoms tarp tyrimų yra pateikiamas toliau 4 pav. Iš viso 94 % CV verčių buvo 10 % ar
mažesnės ir 75 % CV verčių buvo 6 % ar mažesnės.

Fungitell® STAT β-gliukano indekso vertės ≥ 1,2 yra interpretuojamos kaip teigiamas rezultatas pagal Fungitell®
pagrindžiamąją produkto 80 pg/mL pertraukimo vertę; indekso vertės ≤ 0,74 yra interpretuojamos kaip neigiamas rezultatas
pagal Fungitell® pagrindžiamosios produkto 60 pg/mL pertraukimo vertę.

TEIGIAMAS REZULTATAS
Indekso vertės ≥ 1,2 interpretuojamos kaip teigiamas rezultatas. Teigiamas rezultatas reiškia, kad buvo aptikta (1→3)-β-D-gliukano.
Teigiamas rezultatas nerodo ligos buvimo ir jį reikia naudoti kartu su kitais klinikiniais rezultatais nustatant diagnozę.
Laboratorija, atliekanti tyrimą, turi informuoti jį užsakiusį gydytoją, kad ne dėl visų grybelinių infekcijų padidėja (1→3)-β-Dglucao lygis serume. Kai kurie grybeliai, tokie kaip genus Cryptococcus16,17 pagamina labai nedidelį kiekį (1→3)-β-D-gliukano.
Mucorales, tokie kaip Absidia, Mucor and Rhizopus1,17 (1→3)-β-D-gliukano negamina. Panašiai ir Blastomyces
dermatitidis,būdamas mielių fazėje, gamina nedidelį kiekį (1→3)-β-D-gliukano, ir blastomikoze sergantiems pacientams
Fungitell® STAT tyrime paprastai (1→3)-β-D-gliukano lygis yra neaptinkamas18.

4 PAV.
% CV VERČIŲ PASISKIRSTYMAS TYRIMO VIDUJE

2 LENTELĖ
FUNGITELL® STAT VEIKSMINGUMO PALYGINIMAS SU FUNGITELL®

3 PAV.
FUNGITELL STAT KINETINIŲ KREIVIŲ IR DUOMENŲ ANALIZĖS PAVYZDYS

Fungitell pagrindžiamosios vertės
®

®

Fungitell STAT Standard
Pacientso mėginys
Šulinėlis
1
2

poslinkis
Indeksas
(OD/s)
0,00016
0.00022

1,0
1,4

Mėginys
STD
PS

Fungitell®
STAT

Neigiama
Neapibrėžta
Teigiama
Iš viso

Laikas (s)

Pilkai pažymėta sritis poslinkio apibrėžimo srityje (nuo 1900 iki 2400 sek. (s)), ištisinė linija yra pavyzdinis Paciento mėginys
(PS), o punktyrinė linija yra Fungitell® STAT Standard (STD). Mėginio poslinkis (t. y., 0.00022 OD/s), padalintas iš 80 pg/mL
Fungitell® STAT Standard (t. y., 0.00016 OD/s) poslinkio, leidžia gauti mėginio indeksą 1,4. Šioje programoje „poslinkis“ ir
„diapazonas“ yra vartojami kaip sinonimai.
TYRIMO APRIBOJIMAI
1. Grybelinės infekcijos10 audinių vieta, enkapsuliacija ir (1→3)-β-D-gliukano, kurį pagamina kai kurie grybeliai, kiekis gali
turėti poveikį šios analitės serumo koncentracijai. Sumažėjęs (1→3)-β-D-gliukano patekimas į kraują gali sumažinti
gebėjimą aptikti kai kurias grybelines infekcijas. Cryptococcus spp. pagamina nedidelį kiekį (1→3)-β-D-gliukano16,17.
Mucorales, įskaitant Absidia spp., Mucor spp. ir Rhizopus spp., (1→3)-β-D-gliukano negamina1,17 Blastomyces
dermatitidis, būdamas savo mielių fazėje, pagamina nedidelį kiekį (1→3)-β-D-gliukano, ir tyrimo rezultatai paprastai yra
neigiami18. Šią informaciją reikia pateikti jos užklaususiam gydytojui.
2. Kai kurių asmenų mėginiuose aptikto (1→3)-β-D-gliukano indekso vertės patenka į neapibrėžtų verčių diapazoną. Tokiu
atveju rekomenduojama atlikti papildomą tiriamąjį testavimą.
3. Paciento testavimo dažnis priklausys nuo santykinės grybelinės infekcijos rizikos. Rizikos grupėje esantiems pacientams
rekomenduojama daryti tyrimus mažiausiai du-tris kartus per savaitę.
4. Teigiami rezultatai buvo nustatyti pacientams, kuriems buvo atliekama hemodializė19,20, asmenims, gydytiems tam tikrais
frakcionuoto kraujo produktais, tokiais kaip serumo albuminas ir imunoglobulinai, ir mėginiuose arba pacientuose, kurie
kontaktavo su gliukano turinčiais tvarsčiais ir chirurginėmis kempinėmis. Pacientams reikia 3–4 dienų, kad po chirurginio
kontakto su kempinėmis ir tvarsčiais su (1→3)-β-D-gliukanu būtų atkurtas bazinis serumo (1→3)-β-D-glukano lygis.21,22.
Atitinkamai, būtina atsižvelgti ir į chirurginių pacientų mėginių paėmimo laiką.

Neigiama
283
19
7

Neapibrėžta
17
17
2

Teigiama
1
24
118

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

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)

*Neapibrėžtas (t. y., nevienareikšmiškas) rezultatas yra neįtraukiamas į analizę; jei visi neapibrėžti rezultatai yra vertinami
kaip prieštaringi rezultatai (t. y., klaidingai teigiami arba klaidingai neigiami), veiksmingumas yra apibrėžiamas taip: PPA 73,8 % (118/160), 95 % CI: (66,4 %, 80,0 %); NPA - 91,0 % (283/311), 95 % CI: (87,3 %, 93,7 %)
NEIGIAMAS ATITIKIMAS PROCENTAIS (NPA)
Du šimtai aštuoniasdešimt trys (283) iš 290 mėginių, kurie ištyrus su Fungitell® pagrindžiamuoju prietaisu buvo pripažinti
neigiamais, taip pat buvo neigiami su Fungitell® STAT tyrimu. Apskaičiuotas neigiamas atitikimas procentrais (NPA) su
pagrindžiamuoju metodu buvo 97,6 % (95 % patikimumo intervalas: 95,4 %, 99,9 %) (2 lentelė)
TEIGIAMAS ATITIKIMAS PROCENTAIS (PPA)
Vienas šimtas aštuoniolika (118) iš 119 mėginių, kurie ištyrus su Fungitell® pagrindžiamuoju prietaisu buvo pripažinti
teigiamais, taip pat buvo
teigiami su Fungitell® STAT tyrimu. Apskaičiuotas teigiamas atitikimas procentais (PPA) su Fungitell® pagrindžiamuoju
metodu buvo 99,2 % (95 % patikimumo intervalas: 95,4 %, 99,9 %) (2 lentelė).
ATKURIAMUMO TYRIMAS
Fungitell® STAT buvo įvertintas dėl atkuriamumo į žmogaus serumą įpilant Saccharomyces cerevisiae (1→3)-β-D-gliukano ir
taip parengiant penkių dalių tyrimą, kurį sudaro mažos vertės neigiamas mėginys, didelės vertės neigiamas mėginys (kurio
vertė šiek tiek nesiekia pertraukimo vertės 0,74), neapibrėžtos (prieštaringos) vertės mėginys, mažos vertės teigiamas mėginys
(šiek tiek didesnės už viršutinę pertraukimo vertę 1,2) ir didelės vertės teigiamas mėginys (~2 kartus viršijančios viršutinę
pertraukimo vertę 1.2). Tyrimas buvo paskirstytas trims CLIA laboratorijoms testuoti su Fungitell® STAT tyrimu. Kiekviena
laboratorija pateikė 150 duomenų elementų (t. y. 5 mėginiai x trys kopijos vienos analizės metu x du operatoriai, atliekantys

2002: 4 (Suppl. 3):32-37
8. Lass-Florl, C. 2009. The changing face of epidemiology of invasive fungal disease in Europe. Mycoses. 52: 197-205.
9. Nucci, M. and Anaissie, E. 2009. Fungal infections in hematopoietic stem cell transplantation and solid organ
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.
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 verčių

METODŲ PALYGINIMO TYRIMAS
Užšaldyti paciento serumo mėginiai, nuo kurių pašalinta pacientą identifikuojanti informacija, renkami įprastai numatytosios
populiacijos klinikinei priežiūrai ir gaunami „Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc.“, skirti Fungitell® pagrindžiamajam
testavimui, buvo naudojami metodų palyginimo tyrime. „Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc.“ yra ACC dalis ir licencijuota
„Clinical Laboratory Improvement Amendments“ (CLIA) laboratorija. 488 paciento mėginių, iš kurių buvo pašalinta pacientą
identifikuojanti informacija, buvo įtraukti į tyrimą su (1→3)-β-D-gliukano koncentracijomis, pasiskirsčiusiomis per visą
Fungitell® pagrindžiamąją standartinę kreivę. Į šią imtį įėjo 309 mėginiai, kurie pateko į Fungitell® pagrindžiamojo tyrimo
neigiamų sritį, 143 mėginiai pateko į Fungitell® pagrindžiamojo tyrimo teigiamą sritį ir 36 tyrimai buvo priskirti Fungitell®
pagrindžiamojo tyrimo neapibrėžtų rezultatų sričiai (2 lentelė). All mėginiai tyrimo metu buvo ištirti ir su Fungitell® STAT, ir
su Fungitell® tyrimu. Kai mėginiai, patekę į Fungitell® STAT tyrimo Neapibrėžtų rezultatų sritį, buvo neįtraukti į analizę, liko
290 mėginių neigiamai procentinės atitikties analizei ir 119 mėginių liko teigiamai procentinės atitikties analizei

ATKURIAMUMO TYRIMO REZULTATAI

Tyrimo elementas

VEIKIMO CHARAKTERISTIKOS

NEAPIBRĖŽTAS REZULTATAS
Indekso vertės nuo 0,75 iki 1,1 rodo galimą grybelinę infekciją. Rekomenduojama paimti papildomą mėginį ir atlikti serumo
tyrimą. Dažnas mėginių ėmimas ir testavimas pagerins diagnostikos tikslumą.

Delta OD 405-495 mm

po analizę per dieną x 5 dienos), iš viso 450 duomenų elementų. Vidutinės tyrimo indekso vertės, pateiktos 3 lentelėje
žemiau, yra gautos iš duomenų, pateiktų trijų laboratorijų. Teigiamos procentinės vertės stulpelyje nurodoma, kiek mėginių
procentais iš minėto tyrimo elemento parodė teigiamą rezultatą. Iš visų trijų laboratorijų teigiamos procentinės vertės
rezultatai buvo 1,1 % mažos vertės neigiamam mėginiui, 0 % didelės vertės neigiamam mėginiui, 3,3 % neapibrėžtos vertės
mėginiui, 96,7 % mažos vertės teigiamam mėginiui ir 100 % didelės vertės teigiamam mėginiui.

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% diapazonas

META-ANALIZĖS
Be to, buvo paskelbta nemažai kolegų patikrintų tyrimų apie serumo (1→3)-β-D-gliukano ir invazinės grybelinės ligos
diagnozės sąsajas, įskaitant diagnostikos meta-analizes30,31,32,33,34,35,36,37.
SIMBOLIŲ LEGENDA

„Sunaudoti iki“

„Temperatūros apribojimas“

„Turinio užtenka „N“ tyrimams (-ų) atlikti“

„Gamintojas“

„Partijos kodas“

„Žr. naudojimo instrukciją“

„In Vitro diagnostinis medicinos prietaisas“

„Įgaliotasis atstovas“

„Katalogo nr.“
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