Clearview RSV

Laboratories Wampole
Сложност в съответствие с CLIA (Изменения за подобряване на работата на
клиничните лаборатории): “освободен” за свободно използване при спазване на
определени условия.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Тестът Clearview RSV има за цел да открива бързо и качествено фузионния протеин на
респираторно-синцитиалния вирус (VRS) директно от проба от носоглътъчното
пространство и от проби от вдишване през носа при деца, по-малки от 6 години и
възрастни над 60 години. Тестът позволява да се подпомогне бързата лабораторна
диагностика на инфекция с VRS при пациенти, които имат симптоми, съвместими с
тази инфекция. Ние ви препоръчваме да потвърдите отрицателните резултати от теста
чрез клетъчна посявка или DFA (тест с флуоресцентни антитела).
КРАТЪК ПРЕГЛЕД И ОБЯСНЕНИЕ
Респираторно-синцитиалния вирус е силно заразна остра вирусна инфекция на
дихателните пътища. Инфекциозният причинител е вирус с едноверижна ARN
(рибонуклеинова киселина) (отрицателна нишка) от фамилията на Paramyxoviridae.
Оттук нататък респираторно-синцитиалния вирус VRS е признат като основна
причина за хоспитализация при децата по време на първата година от
съществуването им. Това е така също основната причина за болнична инфекция при
децата, хоспитализирани поради други причини. Половината от малките деца се
заразяват през първата им година. Практически всички деца са били заразени когато
достигнат двугодишна възраст. 1 Инфекция, свързана с долните дихателни пътища се
придружава с 0,5% смъртност, особено при недоносените или кърмачетата и децата,
засегнати от скрита белодробна болест.
Антигените на респираторно-синцитиалния вирус (VRS) могат да се открият в
клиничните проби чрез имунологично дозиране. Тестът Clearview RSV е имунологично
дозиране, маркирано със злато, със странично изтичане, което използва
моноклонални антитела, насочено срещу антигените на фузионния протеин (F) на
респираторно-синцитиалния вирус (VRS).
ПРИНЦИП НА ТЕСТА
Тестът Clearview RSV е имуноизпитване със странично изтичане, маркирано със злато,
позволяващо директното визуално откриване на фузионния протеин F на
респираторно-синцитиалния вирус (VRS) в клиничните проби. Откриването на
протеина F се основава на използването на моноклонално антитяло на мюрен (вид
прилеп), анти-протеин F на респираторно-синцитиалния вирус (VRS), маркиран със
злато и оцветен с червено, който след добавяне на пробата, мигрира странично по
дължината на ивичката на приспособлението за тестване с мембрана. Сместа от проба
и анти-протеин F на VRS, маркиран със злато, мигрира капилярно през мембраната
върху която е било погълнато моноклонално антитяло анти-протеин F на VRS в зоната
на теста (Т), след това през зоната за контрол (С) на мембраната, където са били
просмукани противомишкови имуноглобулини от коза. Когато протеинът F на VRS
присъства в клиничните проби, течната фаза от мишка, анти-протеин F на VRS се
свързва с този антиген и така образувания комплкс антиген-антитяло е фиксиран на
свой ред на нивото на линията на теста (Т). Антитялото от мишка анти-протеин F на
VRS, което и излишно или не се е свързало, преминава през линията на теста (Т) и е
уловено на нивото на линията за контрол (С) от противомишковия имуноглобулин от
коза.
Затова при наличието на антиген на протеина F на VRS, се появяват две червени
линии : едната - на нивото на линията на теста (Т) и втората - на нивото на линията за
контрол (С). Но когато антигенът на VRS липсва се появява само една червена линия
на нивото на линията за контрол (С).
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РЕАКТИВИ И ДОСТАВЯНИ МАТЕРИАЛИ
Количествата на материалите са както следва:
Приспособления за тестване Clearview RSV, опаковано по отделно (20 теста) :
Мембрана, покрита с моноклонално антитяло на мишка, специфично за антигена на
VRS (фузионeн протеин, lgG, 150 000 Далтона) и с антитела, просмукани върху
линията за контрол (С) е комбинирана с антитела на мишка анти-VRS, маркирани със
злато, в приспособление за тестване под формата на сандвич със странично изтичане.
R1 (Разтвор на реактив за извличане) – 2 ml : повърхностно активно вещество в 0,5
моларен буфер MOPS с pH 8,0.
Епруветки за извличане – 20: епруветки за тестване за еднократна употреба,
позволяващи да се смесят около 160 μl от пробата от пациента и 4 капки от реактива
за извличане.
Пипети за еднократна употреба (40 за 20 теста) : калибрирани пипети за прехвърляне,
използвани за да се прехвърлят приблизително 160 μl от пробата от пациента в
епруветка за извличане и за да се пренесе сместа от реактива за извличане и пробата
до приспособлението за тестване. Да се използват само пипети, доставени от
Лабораториите Wampole или калибрирана пипета, годна да пренесе 160 μl.
СР (Реактив за положителен контрол) – 1,0 ml : дълъг неактивиран щам на RSV от 3,8
х 105 pfu/ml в реактив за извличане.
CN (Реактив за отрицателен контрол) – 1,0 ml : разтвор на реактив за извличане.
Проспект за пакета (1).
НЕДОСТАВЕНИ МАТЕРИАЛИ
Съдове за проби
Брояч на минути или часовник
Часовников механизъм
Стерилен физиологичен разтвор
Балон за аспириране
Vortex (бъркалка) или друго смесващо приспособление
Стерилни пръчици за вземане на проби от носоглътъчното пространство (вижте
раздела ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОБИТЕ).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Тестът Clearview RSV е предназначен за диагностика ин витро.
Положителният контрол СР се извършва с помощта на неактивиран VRS с Colorox и
трябва да бъде манипулиран като че ли би могъл да предаде болестта.
Не използвайте съдържанието на комплект, чийто срок на годност, отпечатан отвън на
кутията и върху отделните съставки е изтекъл.
Вземете необходимите предпазни мерки срещу всякакво микробно замърсяване по
време на вземането, манипулирането, съхранението и отстраняването на пробите от
пациентите и на съдържанието на използваните комплекти. 2 Хвърляйте
използваните материали подходящ съд, предназначен да предотврати биологичните
рискове. Пробите от пациентите трябва да бъдат манипулирани като че ли биха могли
да предадат болести.
Приспособлението за тестване трябва да остане херметично затворено до момента на
използването му.
R1, CP и CN съдържат почистващ разтвор. Ако този разтвор влезе в контакт с кожата
или очите, изплакнете обилно с вода.
За да получите точни резултати, трябва да следвате процедурата на тестване,
посочена в проспекта в пакета.
Със същата цел, използвайте подходящите пръчици за вземане на проби от
носоглътъчното пространство и препоръчания разтвор за пренасяне.
Всички пипети за прехвърляне и епруветки за тестване трябва да се използват само
веднъж.
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СЪХРАНЕНИЕ И СТАБИЛНОСТ
Съхранявайте комплектите в хладилник или при околна температура (2°-30°C), без
директно излагане на слънце. Устойчивостта на съдържанието на комплектите е
гарантирана до датата на годност, отпечатана върху пакета и елементите на
комплектите. Д НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА. Свалете защитната обвивка от приспособлението
за тестване непосредствено преди използването.
ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИТЕ
Вземане на проба от носоглътъчното пространство
За да се получи проба от носоглътъчното пространство, вмъкнете стерилната пръчица
в ноздрата, в която има повече секрет при зрителна проверка. Бутайте пръчицата като
завъртате леко докато срещнете съпротива в стеснената част на ноздрите (по-малко
от 2,5 cm навътре в ноздрата). Завъртете пръчицата няколко пъти към стената на
ноздрата. Преди да бъдат тествани пробите от носоглътъчното пространство трябва да
бъдат поставени в максимум 3 ml физиологичен разтвор или в разтвор за пренасяне.
Препоръчваме да ограничите количеството на физиологичния разтвор или на
разтвора за пренасяне до общ обем от 3 ml. Що се отнася до пръчиците за вземане на
проби, ние ви препоръчваме да използвате пръчици с край от полиестер Dacron ™ или
от вискоза върху алуминиева тел. Направете справка в ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
НА ПРОБИТЕ, за да знаете какви пръчици за вземане на проби да използвате.
Процедура на аспириране от носната кухина
За по-големи деца и за възрастни :
Напълнете балона за аспириране или спринцовката балон с 2,0 до 2,5 ml стерилен
физиологичен разтвор. Вмъкнете края на балона в ноздрата докато ноздрата обхване
балона херметично и влейте разтвора в ноздрата след като сте навели главата на
пациента назад. Престанете да натискате върху балона, за да аспирирате проба в
него. Прехвърлете пробата в чист и сух съд за проба. Повторете процедурата за
другата ноздра и изсипете флуида в използвания преди това съд.
За малки деца :
Детето трябва да е седнало на коленете на един от родителите си и да е обърнато
напред, като гърбът му е облегнат на гърдите на родителя му. Родителят трябва да
държи детето в ръцете си, за да бъдат неподвижни тялото и ръцете на детето.
Напълнете балона за аспириране или спринцовката балон с 1,0 до 1,5 ml стерилен
физиологичен разтвор. Вмъкнете края на балона в ноздрата докато ноздрата обхване
балона херметично и влейте разтвора в ноздрата след като сте навели главата на
детето назад. Престанете да натискате върху балона, за да аспирирате проба в него.
Прехвърлете пробата в чист и сух съд за проба. Повторете процедурата за другата
ноздра и изсипете флуида в използвания преди това съд.
Ние ви препоръчваме аспирирани обеми от носната кухина от 3 до 5 ml. Ако
използвате прекалено големи обеми на пробите, има опасност възможностите на теста
да се влошат. Ако разтворът за пренасяне на вирусите се добавя към пробата,
ограничете общия обем до максимум 5 ml. Третирайте пробата както това е посочено
в раздел “Процедури на тестването”
ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОБИТЕ
Тествайте пробите веднага щом това е възможно след вземането им. Възможно е
пробите да се съхраняват в охладителна камера (2°-8°C), в чиста и суха херметична
кутия в продължение на 48 часа или те да бъдат замразени до температура от -70°C
в продължение на една седмица преди да ги тествате. Не центрофугирайте пробите
преди да ги използвате с приспособлението за тестване Clearview RSV, тъй като
отнемането на клетъчна маса ще наруши по обратен начин чувствителността на теста.
Тъй като VRS е много термолабилен организъм, трябва да вземете екстремни
предпазни мерки при вземането на пробите и пренасянето им що се отнася до
продължителността, температурата и използването на препоръчвания разтвор за
пренасяне. Следните разтвори за транспорт са тествани и счетени за годни по
отношение на тестовете Clearview RSV :
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Стерилен физиологичен разтвор
Солен разтвор, тампониран с фосфат (PBS)
PBS плюс 0,5 % желатин
PBS плюс 0,5 % албумин от серум от вол (BSA)
Viral Culturette ™ (идеален за тестване на отрицателен резултат)
Варен бульон от теле (VIB)
VIB плюс 0,5 % BSA
Минимална етерична среда на Earle (EMEM)
EMEM с хидролизат на лакто-албумин
Tripticase ™ Бульон от соя плюс 0,5 % желатин
Среда М5
Комбинация от Microgent ™ (пръчица за вземане на проба в среда M4 чрез Микро тест
(идеален за тестване на отрицателен резултат). Тази пръчица и тази среда за
пренасяне са били използвани при изследванията на клиничните възможности за
Clearview RSV.
КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
Включени функционалности за контрол на процедурата
Тестът Clearview RSV съдържа включени функционалности за контрол на процедурата.
Производителят препоръчва що се отнася до ежедневния контрол, да се документират
тези включени функционалности за контрол на процедурата за всяка тествана проба.
Форматът на резултата, на един или два реда, позволява проста интерпретация на
отрицателните или положителните резултати. Появата на розова до червена линия за
контрол на процедурата (С) предоставя няколко формулировки за контрола на
процедурата като доказва, че се е получило достатъчно капилярно изтичане и че
функционалната цялост на приспособлението за тестване е била запазена. Ако
розовата до червена линия не се оформи за 15 минути, резултатът от теста се счита за
невалиден. Ако това се случи, проверете последователността на процедурата на
тестване и повторете теста с друг комплект.
Външен контрол на качеството
Ние ви препоръчваме да използвате външни средства за контрол на качеството, за да
се докаже, че пеоцедурата на реактивите и дозирането е била извършена правилно.
Реактивите за външен контрол, положителни или отрицателни, CP и CN, са доставени
с комплектите за тестване и трябва да бъдат тествани като се прибавят шест (6) капки
CP или CN на прозорчето на пробата (S) на приспособлението за тестване и като се
позволи на теста да протече както това е описано в раздела ПРОЦЕДУРИ НА
ТЕСТВАНЕТО. Флаконите с CP и CN трябва да бъдат разклатени като се въртят или да
бъдат обърнати с главата надолу деликатно два пъти преди да бъдат използвани.
Тези контролни средства трябва да бъдат тествани при всяка нова партида или пратка
материали. Допълнителни контролни средства могат да бъдат тествани в съответствие
с директивите, с условията или с местните, държавните и/или федералните
правилници или с акредитиращите органи. Ние препоръчваме на потребителя да
направи справка в NCCLS EP-12A8 и 42 CFR 493.1202(c), за да се запознае с
подходящите практики за контрол на качеството. Външните средства за положителен
или отрицателен контрол имат за цел да контролират за съществен неуспех на
реактивите. Положителният контрол няма да тества дозирането на граничния праг.
Ако средствата за контрол действат по неочакван начин, повторете теста или се
свържете с екипа за техническа помощ на Wampole преди да тествате пробите от
пациенти. Ако средствата за контрол не действат както това е предвидено, не би
трябвало да се подава никакъв отчет до клинициста.
Т
Положителен

С
Отрицателен

Т

С

Т

С

Невалиден
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ПРОЦЕДУРИ НА ТЕСТВАНЕТО
Срок на годност : Проверете срока на годност върху всеки отделен пакет на теста
(метализиран пакет или външна картонена кутия) преди да го използвате. Не
използвайте тест, чийто етикет посочва, че срокът на годност е изтекъл.
Процедура на вземане на проба от носоглътъчното пространство.
• Обработете с Vortex (бъркалка) или раздвижете четчицата и разтвора за
пренасяне или физиологичния разтвор в продължение на 15 до 20 секунди, за
да разделите пробата от четчицата.
• Завъртете четчицата към стената на епруветката за пренасяне или на съда с
проба като същевременно я изваждате. Хвърлете четчицата като спазвате
вашия протокол за унищожаване на отпадъците, представляващи биологичен
риск.
• Аспирирайте 160 μl (втора маркировъчна чертичка) от пробата с пипета за
еднократна употреба.
• Прибавете цялото съдържание на пипетата в епруветката за извличане.
• Прибавете четири (4) капки с капкомер от R1 в епруветката за извличане като
държите същевременно флакона във вертикално положение над епруветката.
• Разклатете леко епруветката за извличане като въртите, за да смесите пробата
и R1.
• Аспирирайте цялото съдържание на епруветката за извличане в чиста пипета
за еднократна употреба.
• Изцедете цялото съдържание на капкомера в резервоара за проба на
приспособлението за тестване.
• Резултатът от теста трябва да бъде отчетен между петнадесет (15) и двадесет и
пет (25) минути след като извлечената проба е била поставена в
приспособлението за тестване. Резултатите извън този препоръчителен
интервал се считат за невалидни.
Процедура на аспириране от носната кухина
• Разклатете леко като въртите или разбъркайте аспирирания материал с Vortex
(бъркалка), за да отстраните клетъчната маса съдържаща се в пробата.
• Запълнете пипета за еднократна употреба до втората маркировъчна чертичка
(160 μl) от пробата, аспирирана от носната кухина.
• Прибавете цялото съдържание на пипетата в епруветката за извличане.
• Прибавете четири (4) капки с капкомер от R1 в епруветката за извличане като
държите същевременно флакона във вертикално положение над епруветката.
• Разклатете леко епруветката за извличане с кръгови движения, за да смесите
пробата и R1.
• Аспирирайте цялото съдържание на епруветката за извличане в чиста пипета
за еднократна употреба.
• Изцедете цялото съдържание на капкомера в резервоара за проба на
приспособлението за тестване.
• Резултатът от теста трябва да бъде отчетен между петнадесет (15) и двадесет и
пет (25) минути след като извлечената проба е била поставена в
приспособлението за тестване. Резултатите извън този препоръчителен
интервал се считат за невалидни.
Положителен резултат : В случай на положителна проба, появата на ДВЕ линии с
цвят от розово до червено, едната на нивото на линята за контрол на процедурата (С),
а другата на нивото на линията на теста (Т) показват наличието на антиген на
респираторно-синцитиалния вирус. Всяка линия с цвят от розово до червено, дори ако
розовият отенък е лек, се счита като знак за положителен тест. Ако резултатите се
отчитат след 25 минути, резултатът ще бъде невалиден. Тогава пробата трябва да се
тества отново.
Докладване на резултатите : Положителен за наличието на антиген на VRS.
Положителен резултат може да се получи в присъствието на жизнеспособен или
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нежизнеспособен вирус.
Отрицателен резултат : В случай на отрицателна проба, появата на ЕДНА линия с
цвят от розово до червено на нивото на линята за контрол на процедурата (С) и
липсата на линия на нивото на линията на теста (Т) показват, че пробата е
отрицателна що се отнася до наличието на антиген на респираторно-синцитиалния
вирус. Ако резултатите са отчетени след 25 минути, резултатът ще бъде невалиден.
Тогава пробата трябва да се тества отново. Докладване на резултатите : Отрицателен
за наличието на антиген на VRS. Инфекция, дължаща се на VRS не може да бъде
изключена поради това, че наличието на антиген в пробата може да бъде по-малко от
пределната стойност на откриване при теста. Препоръчва се клетъчна посявка или
потвърждение с DFA (директно търсене на антиген посредством флуоресценция) на
отрицателните проби.
Невалиден резултат: Ако линията за контрол на процедурата (С) с оцветяване от
розово до червено не се получи в рамките на 15 минути, резултатът от теста се счита
за невалиден дори, ако се появи розова до червена следа на нивото на линията на
теста (Т). Ако тестът се счита за невалиден, защото не се е появила линия за контрол,
тестът трябва да бъде повторен с помощта на ново приспособление за тестване.
Максимум след 15 минути зоната на резултата би трябвало да бъде бяла до бледо
розова и да позволява ясно интерпретиране на резултата от теста. Ако цветът на фона
остане и смущава интерпретирането на резултата от теста, резултатът се счита за
невалиден. Ако това се случи, проверете последователността на процедурата на
тестване и повторете теста с друг комплект.
Ако резултатът от теста продължава да бъде невалиден след като сте го повторили с
ново приспособление за тестване, той се счита за невалиден.
Ако резултатите не са валидни, не трябва да се подава никакъв отчет до клинициста.
ОГРАНИЧЕНИЯ
Направете справка в Таблица 8, за да разберете какви са пределите на откриване
на теста Clearview RSV.
Съдържанието на този комплект трябва да бъде използвано, за да се извърши
качественото откриване на антигена на респираторно-синцитиалния вирус (VRS) въз
основа на проба от носоглътъчното пространство и на проби, аспирирани от носната
кухина.
Неспазване на процедурите на теста или на инструкциите, отнасящи се до
интерпретацията на резултатите от теста има опасност да влоши характеристиките на
теста и/или да направи резултатите невалидни.
Резултатите от теста трябва да бъдат преценени заедно с други клинични данни,
налични при лекаря.
Отрицателен резултат от теста може да се получи, ако нивото на антигена на дадена
проба е по-малък от прага на откриване на теста или ако пробата е била взета или
съхранявана неправилно.
Пресните проби са за предпочитане пред замразените такива за теста RSV поради
силно термолабилния и крехък характер на вируса. По-лоши характеристики могат да
се получат при замразени проби.
Резултат на отрицателен тест не изключва възможността за други микробни
инфекции на дихателните пътища.
Не е изследвана кръстосана реактивност на това изпитване с метапневмовирусите.
Моноклоналните антитела могат да не откриват всички антигенни варианти, нито
новите щамове на VRS.
Процедурата на теста независимо дали се отнася до пробата и/или до комплекта не
трябва да се извършва при температура 4°С. Характеристики на комплекта могат се
влошат, ако температурата на пробата и/или комплекта не е сведена предварително
до стайна температура.
Тестовете за ниски нива на VRS в околна среда със стайна температура с повишено
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съдържание на влага могат да намалят способността на теста да открива VRS.
Тестът с общи обеми на пробата, по-малки или по-големи на препоръчаните обеми
може да намали способността на теста да открива ниски нива на VRS.
Резултатите от положителни тестове със ниско ниво могат да не бъдат възприети
коректно визуално при нива на осветеност ≤ 30 % от осветеността на изпитвателните
стендове, считана за “нормална”.
ОЧАКВАНИ СТОЙНОСТИ
Процентът на положителните резултати, наблюдаван при теста RSV ще варира в
зависимост от периода на годината, възрастта на пациента, географското
местоположение и степента на разпространение на инфекцията в региона. При
умерени климати, инфекциите с VRS се получават основно при годишни епидемии,
които достигат кулминацията си през зимния сезон4. VRS е патоген, срещан
обикновено при кърмачетата и малките деца5. Той може все пак да предизвика
сериозни заболявания на долните дихателни пътища през който и да е стадий от
живота, по-специално при възрастни хора и при хора, чиято имунна система е
отслабнала5-7. В следната таблица се прави обобщение на демографските
статистически данни по възраст и по пол в зависимост от взетите проби за всяка
възрастова група и процента на положителните тестове за тази група от клиничните
проби, тествани чрез теста Clearview RSV. 180 пациента посочиха възрастта си при
вземането на пробите, фигуриращи в таблицата. Сред тези 180 пациента, 92 посочиха
пола си. Вижте таблицата по-долу.
Таблица 1 : Демографски статистически данни за пациентите
Резултати в %
Положителни проби Clearview
2 дена - 1 месец
2:2
12
5/12 = 41,6%
1-2 месеца
2:2
8
4/8 = 50 %
2 месеца – 6 години 22:12
112
30/112 = 26,7 %
51 – 60 години
1:1
2
0/2 = 0 %
61 – 70 години
2:7
9
3/9 = 33,3 %
71 – 80 години
1:6
7
0/7 = 0 %
81 – 90 години
7:6
13
2/13 = 15,5 %
91 – 100 години
6:11
17
2/17 = 11,7 %
N = Общ брой проби на пациенти във всяка възрастова група от изследваните лица.

Възраст на пациента

Мъже:Жени

N

Измежду 17-те пациенти, чиято възраст не е посочена, 68,7 % са с положителни
тестове при тестване с Clearview RSV и 62,5 % са с положителни тестове, получени
чрез стандартен метод. Девет пациента, чиято възраст е отбелязана като “повече от
60 години” бяха поставени във възрастовата група 61-70 години.
РАЗГЛЕЖДАНЕ НА CLIA
Става въпрос за “освободен” за свободно използване тест от CLIA (Изменения за
подобряване на работата на клиничните лаборатории) от 1988 година при положение,
че е използван съгласно инструкциите, включени в листовката в пакета.
Всяко изменение на системата на тестване или на инструкциите за системата на
тестване, направено от лабораторията ще доведе до анулирането на
категоризирането “освободен” поради неспазване на спецификациите. Изменен тест
се разглежда като такъв с висока сложност и подлежи на изискванията на CLIA, които
се прилагат в такъв случай. От друга страна лабораторията би трябвало да информира
Лабораториите Wampole за всеки начин на изпълнение, възприет или утвърден, който
не отговаря на спецификациите за начина на изпълнение, описани в инструкциите.
В съответствие с CLIA са били проведени изследвания за прецизност/точност на
консуматорите, за да се докаже, че потребителите без специална подготовка в
лабораторни условия, могат да прочетат инструкциите в листовката от пакета и да
изпълнят теста с ниво на съответствие, много близко до това на специално обучените
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лаборанти. Проучването за прецизност на консуматорите е било проведено като са
използвани 90 проби за тестване с отрицателни нива (0 pfu/ml VRS), на предела на
откриване (LOD) (1,9 x 105 pfu/ml VRS) и умерено положителни (положителен
контролна комплекта, разпространен в търговската мрежа при 3,8 х 105 pfu/ml VRS).
Никаква значителна разлика не е била наблюдавана между потребителите без
специална подготовка и специално обучените лаборанти (Изследване за точност на
консуматорите), нито между потребителите без специална подготовка от дадено
населено място при сравнение между трите населени места (Изследване за
прецизност на консуматорите).
По-долу фигурира обобщаваща таблица на изследването за прецизност на
консуматорите и на това за точност на консуматорите (Таблица 2).
Таблица 2 : Изследвания съгласно CLIA за прецизност/точност на консуматорите
Честоти от резултатите от теста
с 95 % интервал на достоверност (C.I.)
Участници
Отрицателен
Предел на
Положителен
откриване (LOD)
Mod
%
%
%
%
%
%
Тест +
Тест Тест +
Тест Тест +
Тест Доброволци
0%
100 %
94,4 %
5,5 %
100 %
0%
(3 населени
0/90
90/90
85/90
5/90
90/90
0/90
места )
(0,0 –
(95,9 –
87,6 –
(2,4 % (95,9 –
(0,0 –
4,1 %)
100 %)
97,6 %)
12,4 %)
100 %)
4,1 %)
Специално
обучени
лаборанти
(3 населени
места )

0%
0/90

100 %
90/90

96,7 %
87/90

3,3 %
3/90

100 %
90/90

0%
0/90

(0,0 –
4,1 %)

(95,9 –
100 %)

90,7 –
98,9 %)

(1,1 % 9,3 %)

(95,9 –
100 %)

(0,0 –
4,1 %)

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ
Възможностите на теста Clearview RSV са били сравнени с тези на посявката на тъкани,
Елиза и теста с флуоресцентни антитела (DFA) в клинично изследване за бъдещето в
няколко населени места в региона на Средния запад (Midwest) и в Онтарио в Канада
по време на сезона на гриповете през 2002 година. При това изследване тестът
Clearview RSV е бил сравнен или с теста с флуоресцентни антитела (DFA) в двете
населени места в САЩ, или с посявката на тъкани и с Елиза в населеното място в
Канада. Изследването е направено върху 197 проби на аспирирано от носната кухина
вещество и проби от носоглътъчното пространство, взети от пациенти със симптоми за
инфекция с VRS. Всички проби са били разделени на такива с по-малки количества, за
да се даде възможност всяка проба да бъде тествана чрез Clearview и чрез стандартен
метод (посявката на тъкани и Елиза и теста в населеното място в Канада или с
флуоресцентни антитела (DFA) в населените места в САЩ). Възрастовата група на
пациентите варираше между 2 дни и 100 години. Видът на пробата в САЩ включваше
проби от носоглътъчното пространство и проби на аспирирано от носната кухина
вещество, а същият вид на пробите в Канада се състоеше изключително от проби от
носоглътъчното пространство.
Американски данни
Общо 104 проби са били тествани в САЩ. Те са били разпределени в 90 проби на
аспирирано от носната кухина вещество, 7 проби от носоглътъчното пространство и 7
проби без информация относно вида на взетата проба. 104-те проби, тествани в САЩ
са били сравнени със стандартния метод на тестване с флуоресцентни антитела (DFA),
както това е посочено в Таблица 3.
Таблица 3 : САЩ : Clearview RSV сравнен с тестване с флуоресцентни антитела (DFA)
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Резултати за
Clearview RSV

Съответствие
достоверност
Съответствие
достоверност

Положителен
Отрицателен

Резултат от тестването
антитела (DFA)
Положителен
42
3

с флуоресцентни
Отрицателен
2
57

на положителните тестове : 42/45 = 93,3 % (95 % интервал на
= 80,7 – 98,6 %)
на отрицателните тестове: 57/59 = 96,6 % (95 % интервал на
= 88,3 – 99,6 %)

Подмножество от американски данни, 90-те проби, наречени аспирации от носната
кухина, се появява в Таблица 4.
Таблица 4 : САЩ : проби на аспирирано от носната кухина вещество – Сравнение на
Clearview RSV с тестване с флуоресцентни антитела (DFA)

Резултати за
Clearview RSV
Съответствие
достоверност
Съответствие
достоверност

Положителен
Отрицателен

Резултат за от тестването с флуоресцентни
антитела (DFA)
Положителен
Отрицателен
35
2
2
51

на положителните тестове : 35/37 = 94,6 % (95 % интервал на
= 81,8 – 99,3 %)
на отрицателните тестове: 51/53 = 96,2 % (95 % интервал на
= 87,7 – 99,3 %)

Забележка: 7-те проби без информация за вида на пробата и 7-те вземания на проби
от носоглътъчното пространство от САЩ не са били описани по-отделно, но са
включени в таблица 2. От 7-те проби, наречени проби, взети от носоглътъчното
пространство в САЩ, 3 са тествани като положителни и 4 като отрицателни, а
положителното и отрицателното съответствие с тестването с флуоресцентни антитела
(DFA) беше 100 % в двата случая.
Канадски данни
Общо 93 проби са били тествани в Канада. Ставаше въпрос изключително за проби,
взети от носоглътъчното пространство. Стандартният тест за 92 от тези проби беше и
посявка на тъкани и изследване по Елиза и за една проба имаше изследване само по
Елиза като цяло за всичките 93 проби. Данните за възможностите на Clearview RSV,
сравнени с двата стандартни метода са представени в Таблиците 5 и 6.
Таблица 5 : Clearview RSV, сравнен с посявка на тъкан в Канада (Става въпрос
изключително за проби, взети от носоглътъчното пространство)

Резултати за
Clearview RSV

Положителен
Отрицателен

Резултат от посявката
Положителен
10
0

на тъкан
Отрицателен
10
72

Чувствителност : 10/10 = 100 % (95 % интервал на достоверност = 69,2 - 100 %)
Специфичност : 72/82 = 87,8 % (95 % интервал на достоверност = 80,7 – 94,9 %)
Таблица 6 : Clearview RSV, сравнен с Елиза в Канада (Става въпрос изключително за
проби, взети от носоглътъчното пространство)
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Резултати за
Clearview RSV
Съответствие
достоверност
Съответствие
достоверност

Положителен
Отрицателен

Резултат от Елиза
Положителен
20
1

Отрицателен
1
71

на положителните тестове : 20/21 = 95,2 % (95 % интервал на
= 76,2 – 99,9 %)
на отрицателните тестове : 71/72 = 96,6 % (95 % интервал на
= 92,5 – 99,9 %)

Обобщения на клиничните данни за всички населени места : За всички проби, на
всички населени места : Имало е общо 197 проби, 104 в САЩ и 93 в Канада:
Общо съответствие на положителните тестове : = 93,9 % (95 % интервал на
достоверност = 85,4 – 97,6 %)
Общо съответствие на отрицателните тестове : = 97,7 % (95 % интервал на
достоверност = 99,2 – 99,9 %)
За пробите от носоглътъчното пространство : Имало е общо 100 проби, 104 в САЩ и 93
в Канада:
Общо съответствие на положителните тестове : = 95,8 % (95 % интервал на
достоверност = 79,8 – 99,3 %)
Общо съответствие на отрицателните тестове : = 98,7 % (95 % интервал на
достоверност = 92,9 – 99,8 %)
Що се отнася до пробите на аспирирано от носната кухина вещество, в САЩ е имало
общо 90 проби.
Общо съответствие на положителните тестове : = 94,6 % (95 % интервал на
достоверност = 81,8 – 99,3 %)
Общо съответствие на отрицателните тестове : = 96,2 % (95 % интервал на
достоверност =87,7 – 99,3 %)
Забележка: За 7-те проби в САЩ нямаше никаква информация за вида на пробата и те
не са били включени в подробностите за възможностите при проби от носоглътъчното
пространство (N = 100) и за възможностите при проби на аспирирано от носната
кухина вещество (N = 90). Тези 7 проби са включени в данните за общите
възможности, съответстващи на всички проби и за всички населени места (N – 197) и
в таблицата, съответстваща на всички данни от САЩ (Таблица 2).
АНАЛИТИЧНА СПЕЦИФИЧНОСТ И КРЪСТОСАНА РЕАКТИВНОСТ
Бактериалните и вирусните организми, описани по-долу са били използвани за
да се определи кръстосаната реактивност на теста Clearview RSV. Не е била
отбелязана никаква кръстосана реактивност на тестваните организми. Тестът е бил
направен три пъти. (Вижте Таблици 7 и 8).
Таблица 7 : Извадка от бактерии
Тестван организъм

Кандида плбиканс
Хламидия пситаси
Хламидия
трахоматис
Хемофилус
инфлуенца
Клебсиела
пнемонае
Микоплазма

Щам/ Еталон

Резултати
Интерференция
VRS

Микроб

10231
VMLCPS0427
VMLCT 092801

Крайна концентрация
върху
приспособлението за
тестване
5,0 х 106 org/ml**
2,0 х 106 inc/ml***
2,0 х 106 inc/ml***

3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен

3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен

10211

5,0 х 107 org/ml

3/3 положителен

3/3 отрицателен

13883

5,0 х 107 org/ml

3/3 положителен

3/3 отрицателен

15531

2,6 х 103 CFU/ml*

3/3 положителен

3/3 отрицателен
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пнемонае
Неисерия
менингитидис
Псевдомонас
аеругеноза
Сератия ликуифанс
Стафилококус
ауреус
Стафилококус
ауреус
Стаф епидермидис
Стреп пнемонае
Стрептококус сп.
гр. А
Стрептококус сп.
гр. F
Стрептококус сп.
гр. G

13090

5,0 х 107 org/ml

3/3 положителен

3/3 отрицателен

9027

5,0 х 107 org/ml

3/3 положителен

3/3 отрицателен

27592
25923

5,0 х 107 org/ml
5,0 х 107 org/ml

3/3 положителен
3/3 положителен

3/3 отрицателен
3/3 отрицателен

Cowan

3,0 х 108 org/ml

3/3 положителен

3/3 отрицателен

12228
Див щам
12384

5,0 х 107 org/ml
5,0 х 107 org/ml
5,0 х 107 org/ml

3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен

3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен

12392

5,0 х 107 org/ml

3/3 положителен

3/3 отрицателен

12394

5,0 х 107 org/ml

3/3 положителен

3/3 отрицателен

* Щамът Cowan на Стафилококус ауреус е щам, произвеждащ протеин A, който не е
показал кръстосана реактивност с теста Clearview RSV.
** org/ml – организми/ml
*** inc/ml – включвания/ml
Таблица 8 : Извадка от вируси
Тестван организъм

Аденовирус 5
Аденовирус 7
Аденовирус 2
Кокссаки А19
Кокссаки В1
Кокссаки В3
Цитомегаловирус
Полиовирус
Ековирус 6
Ековирус 11
HSV Вид 1
HSV Вид 2
Инфлуенца А
Инфлуенца В
Параинфлуенца 1
Параинфлуенца 2
Параинфлуенца 3
Риновирус 1В
Риновирус 39
Риновирус 16
Риновирус 14
Риновирус 37
Варицела

Щам/ Еталон

VR-5
VR-7
VR-846
VR-1015
VR-28
VR-30
AD-169
VR-1004
VR-36
VR-41
VR-6143
VR-15671
N1H1
Пекин
VR-105
VR-92
VR-93
VR-1366
VR-340
VR-1126
VR-284
VR-1147
Ellen

Крайна концентрация
върху приспособлението
за тестване

1,0 х 105 PFU/ml
1,0 х 105 PFU/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
8,8 x 104 PFU/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
3,3 x 104 PFU/ml
3,3 x 104 PFU/ml
9,2 x 104 PFU/ml
5,9 x 104 PFU/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
1,0 х 105 TCID50/ml
6,59 x 104 PFU/ml*

Резултати
Интерференция
VRS
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен

Микроб
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3

отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен
отрицателен

Тези вирусни щамове са били получени в от органа Събиране на американски видове
посевки (АТСС), а наименованията са били установени от независима лаборатория, в
която е бил извършен теста за кръстосана реактивност.
АНАЛИТИЧНА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ
Пределът на откриване (LOD) на теста с лентички Clearview RSV за антигена на
VRS от подгрупа А (дълъг щам и щам А2) и от подгрупа В (щамове В-1, 18537 и
WV/14617/85) е посочен в Таблица 9.
Таблица 9 : Предели на откриване (LOD) на теста Clearview RSV
Щам VRS

Подгрупа на

Предели на

Честота на

95 %
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антиген
Дълъг
А2
18537
WV14617/85

A
A
B
B

откриване
pfu/ml
1,9 x 105
> 1,12 x 105
> 1,9 x 105
1,9 x 105

положителния тест
90
80
80
95

%
%
%
%

интервал на
достоверност
68,3 – 98,7 %
56,0 – 94,2 %
56,0 – 94,2 %
75,0 – 99,9 %

Всички концентрации на VRS са тези, които се намират в оригиналните проби преди
манипулацията и поставянето им в приспособлението за тестване Clearview RSV.
ИНТЕРФЕРИРАЩИ ВЕЩЕСТВА
Необработена кръв, мицинът и другите продукти, продаващи се свободно на пазара
(ОТС), обикновени химически продукти, разтвори за съхранение и за пренасяне, са
били оценявани и не са интерферирли с теста Clearview RSV на тестваните нива.
Тестът е бил реализиран три пъти. (Вижте Таблица 10).
Таблица 10 : Извадка от интерфериращи субстанции
Тествано вещество

Вода за уста Scope
Вода за уста Listerin
Вода за уста CSV
Дражета за смучене за гърло Ludens
Дражета за смучене за гърло Hall
Дражета за смучене за гърло Ricola
Вапоризатор за нос Afrin
Вапоризатор за нос Neosynephrine
Вапоризатор за нос CVS
4-Ацетомидрофенол
Ацетилсалицилова киселина
Хлорфенирамин
Декстрометорфан
Дифенхидрамин
Ефедрин
Етер глицерол гуалакол
Оксиметазолин
Албутерол
Мицин
Необработена кръв

Крайна
концентрация
върху
приспособлението
за тестване

25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
25 %
10 %
10 %
10 %
10 mg/ml
20 mg/ml
5 mg/ml
10 mg/ml
5 mg/ml
20 mg/ml
20 mg/ml
10 mg/ml
10 mg/ml
4 mg/ml
50 % p/V

Резултати

Сравнение с
VRS
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен
3/3 положителен

Интерферираща
субстанция
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен
3/3 отрицателен

МНОГОКРАТНО ВЪЗПРОИЗВЕДЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Документът NCCLSEP 12, Протокол на потребителя за оценка на възможностите
на качествения тест, Одобрени предписания 8 определя критичните стойности за
оценка на възможностите на качествения тест. Тези критични стойности включват
“граничния праг” или точката на реагиране на теста, след която реакцията на теста се
счита за положителна и под който се счита отрицателна и предела на откриване (LOD),
при който реакцията на теста дава 95 % положителни резултати и 5 % отрицателни
резултати. Граничният праг е вирусното ниво, което дава 50 % положителни
резултати и 50 % отрицателни резултати. Нивата с 10 % и 20 % над граничния праг би
трябвало да дават процент на положителни резултати между 50 % и 95 %. Що се
отнася до нивата на VRS с 10 % и 20 % под граничния праг, процентът на
отрицателните резултати би трябвало да се намира между 50 % и 95 %.
Възможностите на теста Clearview RSV са били оценявани в продължение на
три (3) последователни дни, като тестването е извършено в различни населени места
и от различни манипулатори посредством многократно възпроизведени маскирани
вътрешни изпитания (вижте Таблица 11) и посредством многократно възпроизведени
изпитания, направени от лаборатории за медицински изследвания (вижте Таблица
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12). Както е посочено тези изпитания определят критичните стойности за качествено
действие и включват:
Граничен праг при 9,3 х 104 pfu/ml за вируси, при които 50 % от пробите с
възпроизведени вируси се оказват положителни и 50 % се оказват отрицателни.
Предел на откриване (LOD) при 1,9 х 105 pfu/ml за вируси, при които резултатите за
положителни тестове се доближават до 95 %, а резултатите за отрицателни тестове се
доближават до 5 %.
Зоната на концентрация на вирусите (pfu/ml) под граничния праг, при който
стойностите на положителните тестове се разпределят съответно от 50 % до 95 %.
Зоната на концентрация на вирусите (pfu/ml) над граничния праг, при който
стойностите на отрицателните тестове се разпределят съответно от 50 % до 95 %.
От друга страна изследванията на място в лаборатории за медицински изследвания
(POL), в 3 независими населени места, показаха очаквани резултати със стойности на
процента на положителните тестове за предела на откриване при 1,9 х 105 pfu/ml,
които се доближават до 95 %. Посочени са нивата на вирусите, разположени над
интервала от 95 % при 7,7 х 105 pfu/ml, които се доближават до резултатите за
положителни тестове от 100 %. От друга страна нивата на вирусите от 10 % (1,02 х
105 pfu/ml) и от 20 % (1,12 х 105 pfu/ml) над граничния праг, имат очаквани
резултати за положителните тестове, намиращи се между 61 % и 74 %. При 20 % под
граничния праг
(7,4 х 104 pfu/ml), процентът на резултатите за отрицателните тестове е 77 %, а извън
интервала от 95 % при 4,7 х 104 pfu/ml, процентът на резултатите за отрицателните
тестове се доближава до 100 % (Таблица 12).
Забележка : Положителният контрол, използван при многократно
възпроизведени изпитвания е за щама на Дълъг VRS с предел на откриване (LOD) (1,9
х 105 pfu/ml) на приспособлението, за да може по-добре да се тества тази критична
точка на изпробването. Контролът, включен в комплекта представлява два пъти тази
концентрация на предела на откриване (LOD).
Вътрешни многократно възпроизведени изпитвания
В Таблица 11, дадена по-долу да посочени положителните и отрицателните резултати
от теста Clearview RSV с интервали на достоверност (С.I.) от 95 % за 5 концентрации
на VRS : (1) предел на откриване (LOD) от 1,9 х 105 pfu/ml, (2) граничен праг от 9,3 х
104 pfu/ml, (3) 20 % над граничния праг при 1,12 х 105 pfu/ml, (4) 10 % над граничния
праг при 1,02 х 105 pfu/ml и (5) 20 % под граничния праг при 7,4 х 104 pfu/ml.
Тестът е извършен с кодирани проби, на дневни серии, от 3-ма оператори в
продължение на 3 последователни дни. Всички концентрации на VRS са тези, които се
намират в оригиналните проби преди манипулацията и поставянето им в
приспособлението за тестване Clearview RSV.
Таблица 11 : Вътрешни многократно възпроизведени изпитвания на Clearview RSV
Щам VRS
Дълъг
(pfu/ml)

Брой на
копията

1,9 x 105
1,12 x 105
1,02 x 105
9,30 x 104
7,40 x 104

30
90
90
90
90

Честота (% )
положителни
с 95% интервал на
достоверност (C.I.)
83,3 (65,3 – 94,4)
67,8 (57,1 – 77,3
58,9 (48,0 – 69,2)
50,0 (39,3 – 60,7)
23,3 (15,1 – 33,4)

Честота (% )
отрицателни
с 95% интервал на
достоверност (C.I.)
16,7 (5,64 – 34,7)
32,2 (28,8 – 42,9)
41,1 (30,8 – 52,9)
50,0 (39,3 – 60,7)
76,6 (66,6 – 84,4)

Многократно възпроизведени изпитвания в лаборатории за медицински изследвания
(POL)
В Таблица 12, дадена по-долу да посочени положителните и отрицателните резултати
от теста Clearview RSV с интервали на достоверност (С.I.) от 95 % за концентрации на
VRS на предела на откриване (LOD) от 1,9 х 105 pfu/ml, над интервала от 95 % при 7,7
х 105 pfu/ml, три нива около предела на откриване, разпределящи се от 7,40 х 104
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pfu/ml до 1,12 х 105 pfu/ml, под интервала от 95 % при 4,7 х 104 pfu/ml. Тестът е бил
извършен с кодирани проби от 6-ма оператори, с различни нива на образование и
професионален опит, по три пъти, в 3 различни места, в продължение на 3 дни.
Всички концентрации на VRS са тези, които се намират в оригиналните проби преди
манипулацията и поставянето им в приспособлението за тестване Clearview RSV.
Таблица 12 : Многократно възпроизведени изпитвания на Clearview RSV в медицинска
лаборатория
Щам VRS
Дълъг
(pfu/ml)

Брой на
копията

1,9 x 105
1,12 x 105
1,02 x 105
9,30 x 104
7,40 x 104
4,70 x 104

30
90
90
90
90
90

Честота (% )
положителни
с 95% интервал на
достоверност (C.I.)
100,0 (93,4 – 100)
100,0 (93,4 – 100)
74,1 (60,4 – 85,0)
61,4 (46,9 – 74,1)
22,2 (12,0 – 77,7)
00,0 (0,0 – 6,6)

Честота (% )
отрицателни
с 95% интервал на
достоверност (C.I.)
00,0 (0,0 – 6,6)
00,0 (0,0 – 6,6)
25,9 (14,9 – 39,65)
50,0 (39,3 – 60,7)
77,7 (64,4 – 87,96)
100,0 (93,4 – 100)

Забележка : Щамът VRS дълъг, използван за провеждането на тези изследвания за
възпроизводимост е щам, адаптиран за работа в лаборатории. Неговите възможности
могат да бъдат подобни или не на тези на клиничните проби.
ПОМОЩ
Ако имате въпроси относно използването на този продукт, моля да се свържете
с техническата служба на Wampole на No 1-800-27-9525 (натиснете клавиш 2). Извън
територията на САЩ, моля да се свържете с вашия местен представител на Wampole.
БИБЛИОГРАФИЯ
Произведено за :
IDV – Изключително предназначено за диагностика ин витро.
LOT – Номер на партида
Срок на годност
Да се съхранява при температурни граници от 2 до 30 °C
Unipath, Clearview, логото и Wampole Laboratories са търговски марки.
Представителство, внос и дистрибуция
„Фромвулеви” ЕООД
София 1505, ул. „Марица” № 10
Тел. (02) 9433167
Факс: (02) 433518
E-Mail: test@fromvoulevs.com
www.fromvoulevs.com
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