MATERIALEN MEEGELEVERD MET DE FUNGITELL® STAT
De Fungitell® STAT is bestemd voor in-vitro diagnostisch gebruik. De volgende materialen meegeleverd met elk product zijn
voldoende voor in totaal 10 reacties (gebaseerd op de 10 flacons Fungitell® STAT-reagens). Elk product bevat ook 5 Fungitell®
STAT-standaardflacons en kan dus tot vijf analyses ondersteunen wanneer 1 Fungitell® STAT-standaardflacon en 1
patiëntenmonster worden getest per analyse. Een enkele Fungitell® STAT-standaardflacon kan ook gebruikt worden voor de
analyse van maximaal 9 patiëntenmonsters.

Assay voor (13)-β-D-Glucaan in Serum

F U N G IT E LL ® S TAT

1. Fungitell® STAT-reagens, een gelyofiliseerd (1→3)-β-D-glucaan specifiek LAL (10 flacons)
Fungitell® STAT-reagens is vrij van storende (1→3)-β-D-glucaanconcentraties.

Gebruiksaanwijzing

2. Fungitell® STAT-standaard (5 flacons), met het lotnummer specifiek reconstitutievolume op het etiket
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Gratis:
Fax:
Technische ondersteuning:
Klantenservice:

3. Gebruiksaanwijzing

(508) 540-3444
(888) 395-2221
(508) 540-8680
(800) 848-3248
(800) 525-8378
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Ga naar www.acciusa.com voor een gebruiksaanwijzing in uw taal.

4. Beknopte visuele handleiding
BENODIGDE MAAR NIET MEEGELEVERDE MATERIALEN
Alle materialen moeten vrij zijn van storend glucaan. Glaswerk moet ten minste 7 uur bij minimaal 235°C (of gevalideerd
equivalent) met droge hitte zijn gedepyrogeneerd om geschikt te zijn voor gebruik.
1. LAL-reagenswater* (5,5 ml flacon, catalogusnummer W0051-10)
2. Alkalische voorbehandelingsoplossing 0,125 M KOH en 0,6 M KCl * (2,5 ml flacon, catalogusnummer APS51-5 )

BEOOGD GEBRUIK
De Fungitell® STAT-assay is een colorimetrische assay op basis van proteasezymogeen voor de kwalitatieve detectie van
(1→3)-β-D-glucaan in het serum van patiënten met symptomen van een invasieve schimmelinfectie of met medische
aandoeningen waardoor de patiënt vatbaar is voor een invasieve schimmelinfectie. De (1→3)-β-D-glucaanconcentratie in
serum, een belangrijke celwandcomponent van verschillende medisch belangrijke schimmels1, kan worden gebruikt als hulp
bij de diagnose van diepgewortelde mycosen en fungemieën2. Een positief resultaat geeft niet aan welk schimmelgeslacht de
infectie mogelijk veroorzaakt heeft.

3. Pipetten waarmee een volume van 20-200 μL en 100-1000 μL kan worden afgegeven

(1→3)-β-D-glucaan indexwaarden dienen gebruikt te worden samen met andere diagnostische procedures, zoals
microbiologische kweek, histologisch onderzoek van biopsiemonsters en radiologisch onderzoek.

7. Buisjeslezer en software voor kinetische assays

SAMENVATTING EN UITLEG
Er is een toenemende incidentie van schimmelinfecties door opportunistische pathogenen, vooral bij patiënten met een
gecompromitteerd immuunsysteem3,4,5. Invasieve schimmelziekten, zoals opportunistische infecties, komen vaak voor bij
patiënten met hematologische maligniteiten en aids en zijn verantwoordelijk voor een toenemend aantal nosocomiale
infecties, vooral bij ontvangers van orgaantransplantaat en andere patiënten die immunosuppressieve behandelingen
ondergaan6,7. Veel schimmelziekten worden opgelopen door het inademen van schimmelsporen uit de bodem, plantaardig
detritus, luchtbehandelingssystemen en/of blootgestelde oppervlakken. Sommige opportunistische schimmels zijn aanwezig
in/op de menselijke huid, de ingewanden en slijmvliezen8,9. De diagnose van invasieve mycosen en fungemieën wordt meestal
gebaseerd op niet-specifieke diagnostische of radiologische technieken. Onlangs zijn biologische markers van
schimmelinfecties toegevoegd aan de beschikbare diagnostische methodes2.
Opportunistische schimmelpathogenen zijn onder andere Candida spp., Aspergillus spp., Fusarium spp., Trichosporon spp.,
Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp., Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii,
Exserohilum rostratum, en Pneumocystis jirovecii. Het (1→3)-β-D-glucaan dat door deze en andere organismen wordt
geproduceerd, kan gedetecteerd worden door de Fungitell® STAT-assay,5,10,11.
WERKINGSPRINCIPE
De Fungitell® STAT-assay is een aanpassing op het format van de Fungitell®-assay. De Fungitell® STAT-assay werd
ontwikkeld in antwoord op de vraag naar een test voor eenmalig gebruik met een kleinere kit ten opzichte van de plaat met
96-wells van de Fungitell®-assay.
De Fungitell® STAT-assay biedt een kwalitatieve meting van(1→3)-β-D-glucaan. De assay is gebaseerd op een wijziging van de
reactieketen van het Limulus Amoebocytenlysaat (LAL)12,13,14,15, Afbeelding 1. Het Fungitell® STAT-reagens wordt aangepast om
bacteriële endotoxine reactiviteit te elimineren en dus alleen te reageren op (1→3)-β-D-glucaan, via de door Factor
G-gemedieerde zijde van het pathway. (1→3)-β-D-glucaan activeert Factor G, een zymogeen van serineprotease De geactiveerde
Factor G zet het inactieve prostollingsenzym om in het actieve stollingsenzym, dat op zijn beurt para-nitroanilide Boc-Leu-GlyArg-pNA afsplijt, waardoor een chromofoor, paranitroaniline (pNA) ontstaat die bij 405 nm absorbeert. De Fungitell® STAT
kinetisch assay, hieronder beschreven, is gebaseerd op de bepaling van de snelheid van de door een monster geproduceerde
toename in optische dichtheid. Deze snelheid wordt vergeleken met de toename in optische dichtheid van de Fungitell® STATstandaard om een index te produceren. Deze indexwaarde van monsters van patiënten wordt kwalitatief geïnterpreteerd als
Negatief, Onbepaald of Positief resultaat volgens het bereik van de indexwaarden zoals getoond in Tabel 1 hieronder.
AFBEELDING 1

Endotoxine (LPS)

Factor c

Reactieketen van het Limulus-amoebocytenlysaat
(1→3)-β-D-Glucaan

Geactiveerde factor C

4. Pipetpunten* (250 μL catalogusnummer PPT25 en 1000 μL catalogusnummer PPT10)
5. Lange pipetpunten* (20-200 μL, catalogusnummer TPT50)
6. Reageerbuisjes* voor het voorbereiden van patiëntenmonsters en het combineren van serum voorbehandelingsoplossing.
(12 x 75 mm, catalogusnummer TB240-5)
a) Een geautomatiseerde Lab Kinetics Incubator 8-wells buisjeslezer (PKF08 instrument) en Beta Glucaan Analytics (BG
Analytics™) software geleverd door Associates of Cape Cod, Inc. (ACC) catalogusnummer PKF08-PKG** of
b) Incubator-buisjeslezer (37 °C) geschikt voor aflezing bij 405 nm en 495 nm met een bereik van ten minste 0 – 1,0
extinctie-eenheden en om flacons van 12 mm diameter te accommoderen, samen met geschikte software voor
computergebaseerde kinetische assays die in staat is reactie kinetiek waar te nemen en te analyseren alsook de
beoordeling van de criteria genoemd in de rubriek Kwaliteitscontrole van de gebruiksaanwijzing te ondersteunen.
8. Steriele, glucaanvrije, opslagbuisjes met schroefdop voor het aliquoteren van monsters (de meeste buisjes die
gecertificeerd RNAse, DNAse en pyrogeenvrij zijn, zijn vrij van storende (1→3)-β-D-glucaanconcentraties).
9. Parafilm®
*Deze producten geleverd door Associates of Cape Cod, Inc. (ACC), zijn gecertificeerd vrij van storende glucanen.
**Papieren versies van de gebruiksaanwijzingen van zowel de BG Analytics™ Software als het PKF08-instrument kunnen
gedownload worden van de ACC website: www.acciusa.com.
Let op - glazen pipetten met wattenproppen en micropipetpunten met cellulosefilters zijn mogelijke bronnen van glucaan
verontreiniging.
WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Dit product is bestemd voor IN-VITRO DIAGNOSTISCH GEBRUIK.
De Fungitell® STAT-assay vereist strikte aandacht voor techniek en de testomgeving. Voor de effectiviteit van de assay
is het cruciaal dat de technicus grondig opgeleid is in de assaymethode en in het voorkomen van verontreiniging.
1. Bepaalde schimmelsoorten produceren zeer lage (1→3)-β-D-glucaanconcentraties en worden meestal niet gedetecteerd
door de Fungitell® STAT-assay. Deze omvatten het geslacht Cryptococcus16,17 alsook Mucorales zoals Absidia, Mucor en
Rhizopus1,17, daarnaast produceert Blastomyces dermatitidis, in zijn gistfase lage (1→3)-β-D-glucaanconcentraties en
wordt het daarom meestal niet gedetecteerd door het Fungitell® STAT-reagens18.
2. Pipetteer materiaal niet met de mond. Rook, eet of drink niet in ruimten waar met monsters of reagentia uit de kit wordt
gewerkt. Volg de veiligheidsvoorschriften van het bedrijf en de lokale veiligheidsvoorschriften.
3. Zorg dat de omgeving waarin de assay wordt uitgevoerd, schoon is. Gebruik materialen en reagentia die gecertificeerd
vrij zijn van detecteerbare achtergrondconcentraties van (1→3)-β-D-glucaan. Denk eraan dat de Fungitell® STAT-assay
door glucaan- en schimmelverontreiniging afkomstig van het menselijke lichaam, kleding, containers en in water en lucht
aanwezig stof kan worden verstoord. Cellulosemateriaal zoals gaas, papieren doekjes en karton, kan (1→3)-β-D-glucaan
in de omgeving brengen waar de assay wordt uitgevoerd.
4. Gebruik geen materialen waarvan de vervaldatum is verstreken.

Geactiveerde factor B

Factor B

Prostollingsenzym

Geïnactiveerde keten

Geactiveerde factor G

Stollingsenzym

Boc-Leu-Gly-Arg-pNA
(Artificieel substraat)

Boc-Leu-Gly-Arg + pNA

TABEL 1 FUNGITELL STAT BEREIK INDEX
®

Resultaat

Indexwaarde

Negatief

≤ 0,74

Onbepaald

0,75 – 1,1

Positief

≥ 1,2

Factor G

5. Monsters die niet van de juiste kleur of troebel zijn, zoals monsters die zwaar gehemolyseerd of lipemisch zijn of die een
overmaat aan bilirubine bevatten, kunnen de assay optisch verstoren. Als deze monsters worden getest, moeten de
resultaten worden onderzocht op tekenen van optische verstoring en/of ongebruikelijke kinetische patronen.
6. Gebruik geschikte beschermende kleding en poedervrije handschoenen bij het hanteren van patiëntenmonsters.
7. Het serum van hemodialysepatiënten kan hoge (1→3)-β-D-glucaanconcentraties bevatten wanneer bepaalde dialyse
membranen van cellulose gebruikt worden19,20,38. Hemodialyse met cellulosetriacetaat, membranen van polysulfonen of
membranen van polymethylmethacrylaat lijkt de assay niet te verstoren.
8. Chirurgische gazen en sponzen kunnen hoge (1→3)-β-D-glucaanconcentraties afgeven, wat kan bijdragen aan een door
verontreiniging veroorzaakt tijdelijk positief resultaat voor de Fungitell®-assay, zoals is waargenomen bij postoperatieve
patiënten21,22.
9. Gefractioneerde bloedproducten zoals intraveneuze immunoglobuline en albumine bevatten mogelijk ook sporen van
(1→3)-β-D-glucaan die, indien geïnjecteerd of geïnfundeerd, de (1→3)-β-D-glucaantiters gedurende een aantal dagen
verhogen23.

10. Producten met beschadigde inhoud mogen niet gebruikt worden.
11. Materialen die aan potentieel (met pathogenen) verontreinigde vloeistoffen zijn blootgesteld, moeten in
overeenstemming met de plaatselijke regelgeving worden afgevoerd.
OPSLAG VAN REAGENTIA
Bewaar alle reagentia zoals geleverd, bij 2-8°C in het donker. Gereconstitueerd Fungitell® STAT-reagens en Fungitell® STATstandaard moeten binnen 1 uur na reconstitutie gebruikt worden.
HANTEREN VAN MONSTERS
1. Monstername: Bloedmonsters kunnen afgenomen worden in steriele serumbereidingsbuisjes of serumscheidingsbuisjes
(SST-buisjes) voor de bereiding van serum.
2. Opslag van monsters: Serummonsters kunnen voorafgaand aan de assay tijdelijk bij 2–8 °C worden bewaard of ze kunnen
worden ingevroren bij -20 °C of kouder voor langdurige opslag.
3. Etikettering van monsters: Monsters moeten duidelijk geëtiketteerd worden volgens de erkende praktijken van de
instelling.
PROCEDURE
Een beknopte visuele handleiding met een samenvatting van het geautomatiseerde PKF08-instrument en de BG Analytics™
softwareprocedure wordt ook meegeleverd in de verpakking van Fungitell® STAT.
Een aantal van de in de onderstaande procedure beschreven stappen zijn geautomatiseerd wanneer u het PKF08-instrument en
de BG Analytics™ software gebruikt. Het gaat hierbij om: instrumentinstelling, kwaliteitscontrole en interpretatie van
resultaten. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikshandleiding van de BG Analytics™ Software of neem contact op met
de fabrikant.
Let op:
• Volg de goede laboratoriumpraktijken volgens de lokale regels. Deze assay is gevoelig voor verontreiniging en
onnauwkeurige pipettering.
• Het wordt aanbevolen om stappen 3-5 en 7 uit te voeren in een biologische veiligheidskast ter bevordering van de
veiligheid van de operator tijdens het werken met patiëntenmonsters en om de potentiële verontreiniging door
(1→3)-β-D-glucaan in de omgeving tijdens de procedure te verminderen.
• Om onnodige verplaatsingen van de glazen flacon in en uit de biologische veiligheidskast te verminderen, wordt
aanbevolen het vortex-apparaat in de biologische veiligheidskast te plaatsen (zolang de kritische airflow wordt
behouden).
• Het wordt aanbevolen om lange pipetpunten te gebruiken om kruisbesmetting tussen flacons te helpen voorkomen.
• Een Fungitell® STAT-standaard (rood dopje en etiket met rode lijn) dient binnen een analyse altijd onder dezelfde
omstandigheden en op hetzelfde moment als het/de patiëntenmonster(s) verwerkt te worden. Dit is van essentieel belang
omdat het resultaat van de assay een index (monster/standaard) is van de kinetische reactiesnelheden (of snelheden, OD/
sec) van het patiëntenmonster en de Fungitell® STAT-standaard.
• Het wordt aanbevolen 2 reageerbuisrekjes te gebruiken tijdens de procedure, een voor de monsterpreparatiebuisjes
(stappen 4-6) en een voor de reagensbuisjes (stappen 7-8). Dit helpt mogelijke verwarring van en kruisbesmetting tussen
flacons voorkomen tijdens de procedure.
• Het wordt aanbevolen de Fungitell® STAT-standaard op een vastgestelde en consistente plek in het buisrekje, de incubator
en reader te plaatsen. Bij gebruik van het PKF08-instrument en de BG Analytics™ software, gebruikt u de eerste well
links met het etiket “Standaard”.

4. Bereiding van de patiëntenmonsterbuisjes
a. Vortex de patiëntenmonsters ten minste 20 seconden om homogeniteit te verzekeren.
Let op: Het invriesproces kan zorgen voor heterogeniteit van het monster door de vorming van ijskristallen die
water onttrekken en hierdoor een oplossing uitsluiten.
b. Voeg aan het lege buisje met het juiste etiket het patiëntenmonster en de alkalische voorbehandelingsoplossing
toe in een verhouding van 1:4. De aanbevolen volumes zijn 50 µl patiëntenmonster en 200 µl
alkalische voorbehandelingsoplossing.
Let op: De alkalische voorbehandelingsoplossing zet glucanen met een drievoudige helix om in enkelstrengs
glucanen14,15 die reactiever zijn in de assay. Daarnaast dient de alkalische pH om de serumproteasen en -remmers
die de assay kunnen verstoren, te inactiveren24.
c. Vortex gedurende 15 seconden en dek af.
5. Bereiding van het Fungitell® STAT-standaardbuisje
a. Reconstitueer
	
een flacon van de Fungitell® STAT-standaard met het lotnummer specifieke volume LAL-reagenswater,
en vortex gedurende 15 seconden.
b. Voeg het lotnummer specifieke volume alkalische voorbehandelingsoplossing toe.
Let op: De lotnummer specifieke reconstitutie- en voorbehandelingsvolumes zijn vermeld op het etiket van de
verpakking van de Fungitell® STAT-standaard, op het analysecertificaat van het Fungitell® STAT-product alsook op
de ACC -website.
c. Vortex gedurende 15 seconden en dek af.
6. Voorbehandelingsincubatie in buisjeslezer
Incubeer de patiëntenmonsterbuisjes (uit stap 4) en de Fungitell® STAT-standaardflacon (uit stap 5) gedurende 10 minuten
bij 37°C.
7. Bereid de Fungitell® STAT-reagensbuisjes
a.	Reconstitutueer elk van de Fungitell® STAT-reagensflacons (geëtiketteerd in stap 3 hierboven) met 300 µl
LAL-reagenswater.
b. Het vortex-apparaat niet langer dan 5 seconden gebruiken.
Let op: Het Fungitell® STAT-reagens bevat een aantal actieve proteïnen die nodig zijn voor de assay en het wordt
aanbevolen de oplossing voorzichtig te behandelen. Een maximale instelling van 2000 RPM wordt aanbevolen voor
elk vortex-apparaat. Niet overmengen.
c. Aan het einde van de voorbehandelingsincubatie:
• Breng 75 µl van elke patiëntenmonsteroplossing over in zijn bijbehorende Fungitell® STAT-reagensbuisje.
• Breng 75 µl van Fungitell®STAT-standaard over in zijn bijbehorende Fungitell® STAT-reagensbuisje.
• Vortex alle buisjes niet langer dan 5 seconden en dek af.
8. Start de analyse
a. Breng de buisjes in de buisjeslezer terwijl u verifieert dat elk buisje zich in de daarvoor bestemde well bevindt.
b. Start het aflezen van de kinetiek gedurende 40 minuten, bij 37°C.
9. Beoordeel de criteria voor Kwaliteitscontrole
Zie de rubriek Kwaliteitscontrole hieronder en Afbeelding 2.
10. Interpretatie van de resultaten
Zie de rubriek Interpretatie van de resultaten hieronder en Afbeelding 3.
AFVOER VAN FLACONS AAN HET EINDE VAN DE PROCEDURE
• Het wordt aanbevolen om de geopende alkalische voorbehandelingsoplossing en de flacons met LAL-reagenswater af te
voeren in overeenstemming met uw laboratoriumprocedures. Gebruik deze materialen niet voor meer dan één analyse om
potentiële verontreiniging te voorkomen.
•

• Na elke mengstap bevestigt u visueel dat de oplossing homogeen is gemengd.
• Het Fungitell® STAT-reagens niet overmengen. Een maximale instelling van 2000 RPM wordt aanbevolen voor elk vortexapparaat. Het vortex-apparaat niet langer dan 5 seconden gebruiken.
1. Instrumentinstelling
Instellingen kunnen variëren met verschillende instrumenten en software. In het algemeen dient aan de volgende voorwaarden
te zijn voldaan: Het instrument dient een temperatuur van 37°C±1°C te kunnen bereiken en vasthouden. Het instrument en de
software moeten optische dichtheid na verloop van tijd (kinetisch) kunnen aflezen op twee golflengtes. In het bijzonder
dienen deze golflengtes ingesteld te worden op 405 nm en 495 nm. Stel de kinetische modus in om een periode van 40
minuten (2400 secondes) te lezen. Stel het kinetische afleesinterval in op het door de software/het instrument toegestane
minimum gedurende de testperiode van 40 minuten en om te beginnen met lezen na het plaatsen van het monster. Raadpleeg
de softwarehandleiding om te bepalen hoe u een snelheidsmeting (helling) berekent aan de hand van de dataset. Voor het
doel van deze test, wordt dit meestal bereikt door het uitvoeren van een lineaire regressie met de kinetische gegevens over de
voorgestelde tijdsspanne. Stel de uitvoering van de lineaire regressieberekening in op het bereik tussen 1900 en 2400
secondes met de “slice”-functie van de software. De aflezing dient zonder enige vertraging te beginnen.
2. Bevestig de specifieke informatie bij het lotnummer van de Fungitell® STAT-standaard
a. De lotnummer specifieke volumes voor de reconstitutie en de voorbehandelingsoplossing vindt u op het etiket van de
verpakking van de Fungitell® STAT-standaard, op het analysecertificaat van het Fungitell®STAT-product alsook op de
ACC-website. Deze informatie is nodig om Stap 5 hieronder te kunnen uitvoeren.
b. Het wordt aanbevolen om de lotnummer specifieke informatie te raadplegen in de beknopte visuele handleiding die
wordt meegeleverd met het Fungitell® STAT-product voordat u start met de procedure.
Let op: Elk product (de combinatie bestaande uit de Fungitell® STAT-standaard en Fungitell® STAT-reagens) wordt
afzonderlijk getest en vrijgegeven. Het is dus belangrijk om de lotnummer specifieke informatie voor elke combinatie te
raadplegen.
3. Etiketteren van de buisjes
a. Etiketteer een leeg buisje voor elk te testen patiëntenmonster.
b. Etiketteer een Fungitell ® STAT-reagensbuisje voor elk te testen patiëntenmonster.
c. Etiketteer een Fungitell® STAT-reagensbuisje voor de Fungitell® STAT-standaard.

Als onderdeel van de productvervaardiging, worden de Fungitell® STAT-reagens en Fungitell® STAT-standaard
vrijgegeven als een gecombineerd lot en om deze reden mogen er geen Fungitell® STAT-reagens- en Fungitell® STATstandaardcomponenten van verschillende productloten worden gebruikt. Daarom, wanneer alle Fungitell® STATreagensflacons van een verpakking gebruikt zijn, wordt het aanbevolen eventueel resterende flacons van de Fungitell®
STAT-standaard af te voeren.

KWALITEITSCONTROLE
• Voor alle well-nummers, verifieer het nummer dat aan de Fungitell® STAT-standaard of het monster is toegekend
•

Voor het Fungitell® STAT-standaardresultaat,
1. moet de correlatiecoëfficiënt (r) ≥ 0,980 zijn en
2. de
	 snelheid moet binnen het bereik van de verwachte toename optische dichtheid van 0,00010 tot 0,00024 per
seconde liggen.
Indien het Fungitell® STAT-standaardresultaat niet voldoet aan de criteria in 1 en 2, is de analyse ongeldig en dient de
analyse met alle monsters herhaald te worden.

•

Voor alle patiëntenmonsterresultaten:
A. Bepaal of het resultaat zich buiten het bereik van de assay-index bevindt
○ Het resultaat is vermoedelijk buiten het bereik aan de positieve zijde indien:
- Het snijpunt met de Y-as positief is en
- De kinetische curve 0,4 OD bereikt binnen de 1000 seconden.
○ Het resultaat is vermoedelijk buiten het bereik aan de negatieve zijde indien:
- De kinetische curve positief is na 500 seconden en
- aan het einde van de test een OD heeft die >0,03 en <0,07 is.
Indien het monsterresultaat voldoet aan beide criteria van ofwel de positieve of van de negatieve waarden buiten het
bereik, dienen de algemene kwaliteitscontrolecriteria hieronder niet vervuld te zijn en de indexwaarde mag niet worden
berekend. Alle resultaten buiten het bereik aan de positieve zijde moeten als "positief" worden gerapporteerd en alle
resultaten buiten het bereik aan de negatieve zijde moeten worden gerapporteerd als "negatief".
B. Verifieer de algemene kwaliteitscontrole indien het resultaat niet voldoet aan de criteria voor buiten het bereik:
1. de kinetische curve moet positief zijn na 500 seconden,
2. de kinetische curve moet een OD hebben van ≥ 0.03 aan het einde van de test,
3. de snelheid moet numeriek positief zijn,
4. de correlatiecoëfficiënt (r) moet ≥ 0,980 zijn en
5. 	de kinetische curve moet een stijgend patroon vertonen dat overeenstemt met de voorbeelden die te zien zijn in
Afbeelding 2.

AFBEELDING 2
VOORBEELDEN VAN DE JUISTE KINETISCHE CURVEPATRONEN

monsters verontreinigt. Tot op heden zijn er in de onderzoeken geen verschillen waargenomen tussen monsters verkregen
via een infuuslijn of via venapunctie,25,26.
6. Er zijn testconcentraties vastgesteld bij volwassen proefpersonen. De normale en afkapconcentraties bij baby’s en
kinderen worden nog onderzocht27,28.

Delta OD 405-495 mm

STORENDE STOFFEN
De volgende monstercondities kunnen de nauwkeurigheid van het resultaat van de Fungitell®Stat-assay beïnvloeden:
• Hemolyse
• Troebelheid van het monster veroorzaakt door lipemie
• Aanwezigheid van visueel zichtbare bilirubine
• Troebel serum
• Verhoogde concentraties van immunoglobuline G, zoals die bijvoorbeeld in serum kunnen optreden als gevolg van
multipel myeloom, kunnen resulteren in neerslag in het reactiemengsel na de toevoeging van Fungitell® STAT aan het
voorbehandelde serum29.

Tijd

Controlemonsters (negatieve, afkapconcentraties of hoog-positieve concentraties) kunnen worden geanalyseerd om te
verifiëren dat de reagentia en de assays naar behoren functioneren. Iedere gebruiker van de test moet een
kwaliteitscontroleprogramma opstellen om zeker te zijn dat de test vakkundig wordt uitgevoerd overeenkomstig de
voorschriften die van toepassing zijn op zijn of haar locatie.
INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN
De Fungitell® STAT-testresultaten moeten worden gebruikt als hulpmiddel bij de diagnose van een invasieve
schimmelinfectie. De snelheden van het patiëntenmonster en van de Fungitell® STAT-standaard worden afgeleid door de
helling (snelheid) tussen de 1900 en 2400 te berekenen op basis van het verschil in de resultaten optische dichtheid bij 405 495 nm. De Fungitell® STAT-indexresultaten worden uitgedrukt door de helling (snelheid) van het patiëntenmonster te delen
door de snelheid (helling) van de Fungitell®STAT-standaard (zie Afbeelding 3). De indexresultaten variëren van ongeveer 0,4
tot 3,5, wat de volledige Standaardcurve (31 – 500 pg/mL) van de Fungitell® predictor dekt. Fungitell® STAT-indexwaarden
moeten geïnterpreteerd worden zoals hieronder wordt beschreven:
NEGATIEF RESULTAAT
Indexwaarden ≤ 0,74 worden geïnterpreteerd als negatieve waarden.
ONBEPAALD RESULTAAT
Indexwaarden van 0,75 tot 1,1 duiden op een mogelijke schimmelinfectie. Het verdient aanbeveling aanvullende monsters af
te nemen en de sera te testen. Veelvuldige monsternames en tests verhogen het nut van de assay voor de diagnose.
POSITIEF RESULTAAT
Indexwaarden ≥ 1,2 worden geïnterpreteerd als een positief resultaat. Een positief resultaat betekent dat (1→3)-β-D-glucaan is
gedetecteerd. Een positief resultaat betekent niet noodzakelijk dat een aandoening aanwezig is en andere klinische bevindingen
moeten mee in overweging worden genomen bij de diagnosestelling.
Het laboratorium dat de test verricht, moet de aanvragende arts laten weten dat niet alle schimmelinfecties resulteren in
verhoogde (1→3)-β-D-glucaanconcentraties in serum. Sommige schimmels, zoals het geslacht Cryptococcus16,17 produceren
zeer lage (1→3)-β-D-glucaanconcentraties. Van Mucorales, zoals Absidia, Mucor en Rhizopus1,17 is niet bekend dat ze
(1→3)-β-D-glucaan produceren. Evenzo produceert Blastomyces dermatitidis, in zijn gistfase weinig (1→3)-β-D-glucaan, en
vertonen blastomycosepatiënten meestal geen detecteerbare (1→3)-β-D-glucaanconcentraties in de Fungitell® STAT-assay18.

Delta OD 405-495 mm

AFBEELDING 3
VOORBEELD VAN FUNGITELL® STAT-KINETISCHE CURVES EN DATA-ANALYSE

TE VERWACHTEN WAARDEN
Een multicenter-, prospectief onderzoek uitgevoerd om de prestatiekenmerken van de Fungitell (predictor)-assay te valideren,
stelde vast dat diverse schimmelinfecties hogere β-glucaanwaarden vertonen. Als tekenen en symptomen aanwezig zijn bij
een concentratie van 80 pg/ml of hoger, varieert de voorspellende waarde dat de proefpersoon positief is voor een
schimmelinfectie van 74,4 tot 91,7%. Bij afwezigheid van tekenen en symptomen bij minder dan 60 pg/ml varieerden de
negatief voorspellende waarden van 65,1% tot 85,1%.

Patiëntenmonster
Well

helling/snelheid
(OD/s)

Index

Monster

1.
2

0,00016
0,00022

1,0.
1,4

STD
PS

BEPERKINGEN VAN DE TEST
1. De weefsellocaties van de schimmelinfectie10, de inkapseling en de hoeveelheid (1→3)-β-D-glucaan die wordt
geproduceerd door bepaalde schimmels kan de serumconcentratie van deze analyt beïnvloeden. Als er minder
(1→3)-β-D-glucaan aan de bloedbaan kan worden afgegeven, kan het zijn dat men niet in staat is bepaalde
schimmelinfecties te detecteren. Cryptococcus spp. produceren lage(1→3)-β-D-glucaanconcentraties16,17. Van Mucorales,
waaronder Absidia spp., Mucor spp. en Rhizopus spp. is niet bekend dat ze (1→3)-β-D-glucaan1,17 produceren.Blastomyces
dermatitidis produceert in zijn gistfase weinig (1→3)-β-D-glucaan en de testresultaten zijn meestal negatief18. Deze
informatie moet verstrekt worden aan de aanvragende arts.
2. Sommige personen hebben (1→3)-β-D-glucaan indexwaarden die in de onbepaalde zone vallen. In deze gevallen worden
aanvullende bewakingstests aanbevolen.
3. De frequentie waarmee patiënten getest worden, is afhankelijk van het relatieve risico op een schimmelinfectie. Er wordt
een monsternamefrequentie van ten minste twee tot drie keer per week aanbevolen voor risicopatiënten.
4. Positieve resultaten zijn gevonden bij hemodialysepatiënten19,20, proefpersonen die met bepaalde gefractioneerde
bloedproducten zoals serumalbumine en immunoglobulinen zijn behandeld en in monsters of bij proefpersonen die aan
gazen en chirurgische sponzen zijn blootgesteld. Het duurt 3 tot 4 dagen voordat de basale concentratie van (1→3)-β-Dglucaan in serum is hersteld bij patiënten die tijdens een operatie zijn blootgesteld aan sponzen en gazen21,22. Bij de timing
van de monstername bij patiënten die een operatie hebben ondergaan, moet hiermee dus rekening worden gehouden.
5. Met de hiel- of vingerprikmethode genomen monsters zijn niet aanvaardbaar, omdat is aangetoond dat het in alcohol
gedrenkt gaasje waarmee de prikplaats wordt ontsmet (en mogelijk ook bloedophoping op het huidoppervlak) de

Panellid

Gemiddelde
indexwaarde

Standaarddeviatie

% CV

Percentage Positief
(Aantal pos./Aantal getest)

Laag-negatief

0,55

0,10

20,4%

1,1% (1/90)

Hoog-negatief

0,75

0,08

11,1%

0% (0/90)

Onbepaald

0,94

0,10

11,1%

3,3% (3/90)

Laag-positief

1,6

0,30

18,7%

9,7% (87/90)

Hoog-positief

2,6

0,40

15,4%

100% (90/90)

NAUWKEURIGHEID
De variatie binnen assays (d.w.z. % CV) lag tussen 0,4 en 26,8% en de waarden tussen assays varieerden van 11 tot 20,4%.
De verdeling van het % CV met betrekking tot de variatie binnen assays, wordt hieronder weergegeven in Afbeelding 4.
Algemeen genomen was 94% van de CV-waarden gelijk aan 10% of minder en 75% van de CV-waarden gelijk aan 6% of
minder.
AFBEELDING 4
VERDELING VAN % CV-WAARDEN BINNEN ASSAYS

PRESTATIEKENMERKEN
METHODE VERGELIJKENDE TEST
Ten behoeve van het methode vergelijkende onderzoek werden anonieme, bevroren serummonsters van patiënten gebruikt die
tijdens de routine klinische zorg van de beoogde populatie werden afgenomen en door het Beacon Diagnostics® Laboratory,
Inc werden ontvangen voor de Fungitell® predictortest. Beacon Diagnostics® Laboratory, Inc is een erkend Clinical Laboratory
Improvement Amendments (CLIA) laboratorium dat deel uitmaakt van ACC. Een populatie van 488 anonieme serummonsters
van patiënten werd opgenomen in het onderzoek met (1→3)-β-D-Glucaan concentraties verdeeld over het volledige bereik
van de standaardcurve van de Fungitell® predictor. Deze omvatten 309 monsters die binnen de Negatieve zone vielen van de
testresultaten van de Fungitell® predictor, 143 monsters die binnen de Positieve zone van de testresultaten van de Fungitell®
predictor vielen, en 36 monsters die binnen de Onbepaalde zone van de Fungitell® predictor vielen (Tabel 2). Alle monsters
werden getest met zowel de Fungitell® STAT als de Fungitell®-assays tijdens dit onderzoek. Wanneer monsters die binnen de
Onbepaalde zone vielen van de Fungitell® STAT van analyse werden uitgesloten, bleven er 290 monsters over voor de analyse
percentage negatieve overeenstemming en 119 monsters voor de analyse percentage positieve overeenstemming
TABEL 2
FUNGITELL® STAT-PRESTATIES VERGELEKEN MET DE FUNGITELL®
Fungitell® Predictor
Fungitell®
STAT

Negatief
Onbepaald
Positief

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

Onbepaald
17
17
2
36 (7,4%)

Positief
1
24
118

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

143 (29,3%)

488 (100%)

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

*Onbepaalde (d.w.z. twijfelachtige) resultaten niet opgenomen in de analyse; als we alle onbepaalde resultaten beschouwen
als afwijkende resultaten (d.w.z. vals positief of vals negatief), is de prestatie als volgt: PPA - 73,8% (118/160), 95% BI:
(66,4%, 80,0%); NPA - 91,0% (283/311), 95% BI: (87,3%, 93,7%)
PERCENTAGE NEGATIEVE OVEREENSTEMMING
Tweehonderddrieëntachtig (283) van de 290 monsters die negatief waren met de Fungitell® predictortest waren ook negatief
met de Fungitell® STAT-assay. Het berekende percentage negatieve overeenstemming (NPA) met de predictormethode was
97,6% (95% Betrouwbaarheidsinterval: 95,4%, 99,9%) (Tabel 2)
PERCENTAGE POSITIEVE OVEREENSTEMMING
Honderdachttien (118) van de 119 monsters die positief waren met de Fungitell® predictortest waren ook positief met de
Fungitell® STAT-assay. Het berekende percentage positieve overeenstemming (PPA) met de Fungitell® predictormethode was
99,2% (95% Betrouwbaarheidsinterval: 95,4%, 99,9%) (Tabel 2).
ONDERZOEK REPRODUCEERBAARHEID
De Fungitell® STAT werd geëvalueerd voor reproduceerbaarheid door Saccharomyces cerevisiae (1→3)-β-D-Glucaan toe te
voegen aan menselijk serum om een vijfdelig panel te verkrijgen bestaande uit een laag-negatief monster, een hoog-negatief
monster (net onder de onderste afkapconcentratie van 0,74), een onbepaald (twijfelachtig) monster, een laag-positief monster
(net boven de bovenste afkapconcentratie van 1,2) en een hoog-positief monster (~2x boven de bovenste afkapconcentratie
van 1,2). Het panel werd verdeeld over drie CLIA-laboratoria voor de test met de Fungitell® STAT-assay. Elk laboratorium
verschafte 150 gegevenspunten (d.w.z. 5 monsters in drievoud per analyse x twee operators die een analyse per dag
uitvoerden x 5 dagen) voor een totaal van 450 gegevenspunten. De gemiddelde indexwaarden van het onderzoek
weergegeven in Tabel 3 hieronder zijn afgeleid van de gegevens die verstrekt zijn door de drie laboratoria. De kolom
Percentage positief geeft het percentage monsters weer voor een bepaald panellid dat in de Positieve zone viel. Over alle drie
de laboratoria, bedroeg het Percentage Positieve resultaten 1,1% voor de Laag-negatieve monsters, 0% voor de Hoognegatieve monsters, 3,3% voor de Onbepaalde monsters, 96,7% voor het Laag-positieve monsters en 100% voor de Hoogpositieve monsters.
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META-ANALYSES
Daarnaast is er een groot aantal collegiaal getoetste onderzoeken gepubliceerd over het gebruik van (1→3)-β-Dglucaanconcentraties in serum ter ondersteuning van de diagnose van invasieve schimmelziekte, inclusief meta-analyses van
diagnostische prestaties30,31,32,33,34,35,36,37.
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Tijd (s)

De grijs gemarkeerde zone is de zone waar de snelheid wordt bepaald (1900 tot 2400 seconde(n)), de ononderbroken lijn is
een voorbeeld van een patiëntenmonster (PS) en de stippellijn is de Fungitell® STAT-standaard (STD). De snelheid van het
monster (d.w.z. 0,00022 OD/s) gedeeld door de snelheid van de 80 pg/mL Fungitell® STAT-standard (d.w.z. 0,00016 OD/s)
leidt tot een index van 1,4 voor het monster. Helling en snelheid zijn in deze toepassing synoniemen.

ONDERZOEKSRESULTATEN REPRODUCEERBAARHEID

De Fungitell® STAT β-glucaan indexwaarden ≥ 1,2 worden geïnterpreteerd als een positief resultaat in overeenstemming met
de afkapconcentratie van 80 pg/mL met de Fungitell® predictor terwijl de indexwaarden ≤ 0, 74 worden geïnterpreteerd als
negatieve resultaten in overeenstemming met de afkapconcentratie van 60 pg/mL met de Fungitell® predictor.

Totaal

Fungitell STAT-standaard

TABEL 3

% of CV-waarden

Indien het monsterresultaat niet voldoet aan alle algemene kwaliteitscontrolecriteria van 1 tot 5, is het monsteresultaat
ongeldig en dient het monster opnieuw te worden getest. Er kan ook een andere methode worden gebruikt.
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