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Należy ściśle przestrzegać podanych wytycznych. Nie można
zagwarantować wiarygodności wyników testu w przypadku
jakichkolwiek odstępstw od tych wytycznych.
Wyłącznie do użytku profesjonalnego w laboratorium.

wyzdrowiały i prawdopodobnie nabyły odporność.7 Wykrywanie
przeciwciał IgG oraz inne testy serologiczne będą odgrywały
ważną rolę w pracach badawczych oraz monitorowaniu sytuacji
epidemiologicznej.8

SARS-CoV-2 IgG (nazwa skrócona: CoV-2 IgG)

Test ten jest dwustopniowym zautomatyzowanym testem
immunochemicznym, służącym do jakościowego wykrywania
przeciwciał klasy IgG przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w
ludzkiej surowicy i osoczu z użyciem mikrocząstek i znacznika
chemiluminescencyjnego (CMIA).
Badana próbka mieszana jest z paramagnetycznymi mikrocząstkami
opłaszczonymi antygenami SARS-CoV-2 oraz z rozcieńczalnikiem
testu, a następnie poddawana jest inkubacji. Przeciwciała IgG
przeciwko SARS-CoV-2 obecne w badanej próbce wiążą się z
antygenami SARS-CoV-2 opłaszczającymi mikrocząstki. Mieszanina
jest przemywana. W celu utworzenia mieszaniny reakcyjnej
dodawany jest koniugat zawierający znakowane akrydyną
przeciwciała przeciwko ludzkim przeciwciałom IgG, a następnie
mieszanina poddawana jest inkubacji. Po cyklu przemycia dodawany
jest roztwór przygotowawczy Pre-Trigger Solution oraz roztwór
wyzwalający reakcję Trigger Solution.
Natężenie sygnału powstałego w reakcji chemiluminescencji
mierzone jest we względnej jednostce światła (RLU). Pomiędzy
ilością przeciwciał IgG przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w próbce
a wartością RLU zmierzoną przez układ optyczny występuje
bezpośrednia zależność.
Tę zależność przedstawia wyliczony indeks (S/C).
Obecność lub brak przeciwciał IgG przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
w badanej próbce określa się poprzez porównanie natężenia sygnału
chemiluminescencyjnego w reakcji, wyrażonego w RLU, z wartością
natężenia sygnału w RLU dla kalibratora.
Dodatkowe informacje dotyczące systemu i technologii oznaczenia,
patrz Instrukcja obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 3.

ZASADA METODY
ll

NAZWA
ll

PRZEZNACZENIE
ll

SARS-CoV-2 IgG jest testem immunochemicznym z użyciem
mikrocząstek i znacznika chemiluminescencyjnego (ang.
Chemiluminescent Microparticle Immunoassay, CMIA), służącym
do jakościowego wykrywania przeciwciał klasy IgG przeciwko
wirusowi SARS-CoV-2 w ludzkiej surowicy i osoczu na analizatorze
ARCHITECT i System.
Test SARS-CoV-2 IgG jest przeznaczony do stosowania jako pomoc
w diagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w połączeniu z
obrazem klinicznym oraz wynikami innych badań laboratoryjnych.
Wyniki uzyskane w teście SARS-CoV-2 IgG nie powinny być
stosowane jako jedyne kryterium do postawienia diagnozy.

WPROWADZENIE
ll

Test SARS-CoV-2 IgG został opracowany w celu wykrywania przeciwciał
w postaci immunoglobulin klasy G (IgG) przeciwko białku nukleokapsydu
wirusa SARS-CoV-2 w surowicy i osoczu pacjentów z objawami
zakażenia, u których podejrzewa się wystąpienie choroby wywołanej
przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19) lub w surowicy i osoczu osób, u
których mogło dojść do zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
COVID-19 definiuje się jako chorobę wywoływaną przez nowy wirus,
obecnie zwany koronawirusem 2 wywołującym zespół ciężkiej
ostrej niewydolności oddechowej (SARS-CoV-2, wcześniej zwany
2019-nCoV), po raz pierwszy zidentyfikowany w grudniu 2019
roku podczas wybuchu epidemii chorób układu oddechowego w
Chinach.1 Dnia 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) ogłosiła wybuch globalnej pandemii COVID-19.2 Okres
inkubacji COVID-19 wynosi od 1 do 14 dni, przy czym w większości
przypadków pierwsze objawy występują w ciągu 3 do 5 dni. Do
najczęstszych objawów COVID-19 należą gorączka, zmęczenie,
suchy kaszel i trudności z oddychaniem. Może dojść do zespołu
ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (ang. acute respiratory
distress syndrome, ARDS).3 Globalnie wskaźnik śmiertelności wynosi
6.3%4 i wzrasta w zależności od wieku i schorzeń współistniejących.
Choroba COVID-19 jest wywoływana przez koronawirus typu beta,
który należy do rodziny wirusów mogących powodować choroby
układu oddechowego, począwszy od zwykłego przeziębienia aż
do ciężkiego zapalenia płuc. Wirusy te powszechnie występują
wśród zwierząt na całym świecie i mogą przenosić się na ludzi, co
prawdopodobnie miało miejsce w przypadku wirusa SARS-CoV-2.1
Układ odpornościowy żywiciela reaguje na zakażenie wirusem
SARS-CoV-2 poprzez wytwarzanie swoistych przeciwciał. Podaje
się, iż przeciwciała te pojawiają się w surowicy lub osoczu osób
zakażonych po wykryciu wirusowego kwasu rybonukleinowego (RNA)
w wymazach5 oraz w ciągu kilku dni do 2 tygodni po wystąpieniu
objawów.6 Swoiste przeciwciała IgG przeciwko wirusowi SARSCoV-2 są wykrywalne u pacjentów chorych na COVID-19 w fazie
objawowej choroby, gdy RNA nie jest już wykrywalne.5, 6 Podaje się,
że wartość czułości uzyskana przy połączeniu wyników detekcji RNA
oraz przeciwciał wynosi > 99%.5 Trwałość przeciwciał IgG pozwala
na identyfikację osób, które zostały zakażone w przeszłości, które

ODCZYNNIKI
ll

Zawartość zestawu
SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit 6R86
UWAGA: Niektóre wielkości zestawów mogą nie być dostępne do
użytku na wszystkich analizatorach ARCHITECT i System. Prosimy o
kontakt z lokalnym dystrybutorem.
Objętości (mL) podane w poniższej tabeli oznaczają objętość w
jednej buteleczce.
Liczba testów w zestawie
Liczba zestawów w pudełku
Liczba testów w pudełku

6R86-22

6R86-32

100
1
100
6.6 mL

500
1
500
27.0 mL

5.8 mL

26.2 mL

7.9 mL

40.7 mL

Zawiesina mikrocząstek opłaszczonych
oczyszczonymi rekombinowanymi antygenami SARS-CoV-2 w
buforze TRIS z substancją czynną powierzchniowo. Minimalne
stężenie: 0.045% stałej masy. Środki konserwujące: ProClin 950
oraz azydek sodu.
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6R86-22

* Nie dotyczy w przypadku wdrożenia rozporządzenia WE 1272/2008
(CLP).
Aby ustalić bezpieczny sposób usuwania tego produktu, należy
postępować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania
substancji chemicznych oraz zaleceniami i informacjami podanymi w
karcie charakterystyki.
Najnowsze informacje dotyczące zagrożeń, patrz karta
charakterystyki produktu.
Karty charakterystyki są dostępne na stronie internetowej
www.corelaboratory.abbott lub u przedstawiciela regionalnego.
Szczegółowy opis środków bezpieczeństwa, jakie należy zachować
podczas obsługi analizatora, patrz Instrukcja obsługi systemu
ARCHITECT, rozdział 8.
Postępowanie z odczynnikami

6R86-32

Koniugat zawierający znakowane akrydyną przeciwciała
(mysie, monoklonalne) przeciwko ludzkim przeciwciałom IgG
w buforze MES z substancją czynną powierzchniowo oraz
stabilizatorem białkowym (bydlęcym). Minimalne stężenie: 4 ng/mL.
Środki konserwujące: ProClin 300 oraz środki bakteriobójcze.
Bufor TRIS oraz detergent. Środki konserwujące:
ProClin 950 oraz azydek sodu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
•
• Do diagnostyki in vitro
Środki bezpieczeństwa
UWAGA: Stosowanie tego produktu wymaga kontaktu z próbkami
pochodzenia ludzkiego. Zaleca się, aby wszystkie materiały
pochodzenia ludzkiego oraz wszystkie materiały eksploatacyjne
zanieczyszczone substancjami potencjalnie zakaźnymi traktować
jako potencjalnie zakaźne i obchodzić się z nimi zgodnie ze
standardem OSHA dotyczącym patogenów przenoszonych drogą krwi
(Standard on Bloodborne Pathogens). Podczas pracy z materiałami
zawierającymi lub mogącymi zawierać lub zanieczyszczonymi
czynnikami zakaźnymi należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa
biologicznego właściwych dla poziomu BSL-2 lub innych
odpowiednich lokalnych, krajowych oraz instytucjonalnych praktyk
związanych z bezpieczeństwem biologicznym.9-12
Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności odnoszą się do:
oraz

UWAGA
H317
EUH032
Zapobieganie
P261
P272
P280
Reagowanie
P302+P352
P333+P313
P362+P364
Usuwanie
P501

• Odczynniki są transportowane w lodzie.
• Nie zlewać ze sobą odczynników pochodzących z tego samego
lub z różnych zestawów odczynników.
• Przed wstawieniem zestawu odczynników do analizatora po raz
pierwszy zawartość buteleczki z mikrocząstkami wymieszać, aby
utworzyć zawiesinę z mikrocząstek, które mogły osiąść podczas
transportu. Instrukcje dotyczące mieszania mikrocząstek, patrz
rozdział „PROCEDURA, Wykonanie oznaczenia” w niniejszej
instrukcji używania.
• Aby zapobiec parowaniu lub zanieczyszczeniu odczynników
oraz w celu zapewnienia ich stabilności, NALEŻY stosować
kapturki na buteleczki z odczynnikami. Nie można
zagwarantować wiarygodności wyników testu, jeśli kapturki
nie będą stosowane w sposób zgodny z opisanym w niniejszej
instrukcji używania.
–– Aby zapobiec zanieczyszczeniu odczynników, do nakładania
kapturka na otwarte buteleczki należy używać czystych
rękawic.
–– Po umieszczeniu kapturka na otwartej buteleczce z
odczynnikiem buteleczki nie wolno odwracać do góry dnem,
ponieważ spowoduje to wyciekanie odczynnika, co może
wpływać na wyniki testu.
–– Wraz z upływem czasu pozostałości płynów mogą zasychać
na powierzchni kapturka. Są to na ogół zaschnięte kryształki
soli, a ich powstawanie nie ma wpływu na wyniki testu.
• Podczas pracy z fiolkami z koniugatem należy zmienić rękawice,
które miały kontakt z ludzką surowicą lub osoczem, bowiem
wprowadzenie do fiolki ludzkich IgG spowoduje neutralizację
koniugatu.
Szczegółowy opis środków bezpieczeństwa dotyczących
postępowania z odczynnikami, jakie należy zachować podczas
obsługi analizatora, patrz Instrukcja obsługi systemu ARCHITECT,
rozdział 7.

Zawiera metyloizotiazolon oraz azydek
sodu.
Może powodować reakcję alergiczną
skóry.
W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo
toksyczny gaz.
Unikać wdychania mgły / pary / rozpylonej
cieczy.
Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie
wynosić poza miejsce pracy.
Stosować rękawice ochronne / odzież
ochronną / ochronę oczu.
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
Umyć dużą ilością wody.
W przypadku wystąpienia podrażnienia
skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady /
zgłosić się pod opiekę lekarza.
Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać
przed ponownym użyciem.

Przechowywanie odczynników
• Nie zamrażać.
• Chronić przed światłem.

Przed
pierwszym
otwarciem
Na
pokładzie
analizatora

Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z
miejscowymi przepisami.

Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności odnoszą się do:
H402*
H412
Zapobieganie
P273
Usuwanie
P501

Działa szkodliwie na organizmy wodne.
Działa szkodliwie na organizmy wodne,
powodując długotrwałe skutki.
Unikać uwolnienia do środowiska.
Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z
miejscowymi przepisami.
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Temperatura
przechowywania

Maksymalny
okres przechowywania

Dodatkowe zasady
przechowywania

2 do 8 °C

Do daty
ważności

Przechowywać w
pozycji pionowej.

W temperaturze 7 dni
panującej w
analizatorze

Temperatura
przechowywania

Po otwarciu 2 do 8 °C

Maksymalny
okres przechowywania

Do daty
ważności

POBIERANIE PRÓBEK I PRZYGOTOWANIE ICH
ll
DO ANALIZY

Dodatkowe zasady
przechowywania

Typy próbek

Przechowywać w
pozycji pionowej.
Jeśli buteleczka
z mikrocząstkami
przechowywana
w warunkach
chłodniczych poza
analizatorem nie
będzie ustawiona
w pozycji pionowej
(z nałożonym
kapturkiem), taki
zestaw odczynników
należy wyrzucić.

Typy próbek wymienione poniżej mogą być stosowane w tym teście.
Typy próbek

Probówki do pobierania materiału

Surowica
Osocze

Probówki do uzyskiwania surowicy
EDTA

• Nie ustalono przydatności metody w przypadku oznaczania
próbek pobranych ze zwłok lub próbek płynów ustrojowych
innych niż ludzka surowica/osocze.
• Płynne antykoagulanty mogą dawać efekt rozcieńczenia,
skutkujący zaniżonymi wartościami indeksu (S/C) dla
poszczególnych próbek.
Analizator nie zapewnia możliwości weryfikowania typów próbek.
Osoba przeprowadzająca badanie powinna sprawdzić, czy w danym
oznaczeniu zastosowano prawidłowy typ próbek.

Odczynniki można przechowywać zarówno w analizatorze
ARCHITECT i System, jak i poza nim. Jeśli odczynniki zostaną
wyjęte z analizatora, należy przechowywać je w temp. 2 do 8 °C (z
nałożonymi kapturkami i korkami zamiennymi) w pozycji pionowej.
W przypadku odczynników przechowywanych poza systemem
zaleca się, aby były przechowywane na oryginalnych tackach i w
opakowaniach, aby zapewnić pozycję pionową.
Informacje dotyczące wyładunku odczynników, patrz Instrukcja
obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 5.

Właściwości badanych próbek
• Nie należy stosować:
–– próbek inaktywowanych termicznie
–– próbek spulowanych
–– próbek silnie zhemolizowanych
–– próbek z widocznym zanieczyszczeniem mikrobiologicznym
–– próbek, w których doszło do wzrostu grzybów
• W celu uzyskania dokładnych wyników próbki surowicy i osocza
powinny być pozbawione fibryny, erytrocytów oraz innych cząstek
stałych. Próbki surowicy pobrane od pacjentów przyjmujących
antykoagulanty lub poddanych leczeniu przeciwzakrzepowemu
mogą wykazywać obecność fibryny spowodowaną niepełnym
wykrzepieniem.
• Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, zaleca się
stosowanie jednorazowych pipet lub końcówek do pipet.

Cechy wskazujące na rozkład odczynników
Jeśli wystąpi błąd kalibracji lub wartość oznaczenia kontroli znajdzie
się poza podanym zakresem, może to wskazywać na rozkład
odczynników. Wyniki testu uzyskane z użyciem takich odczynników
są nieważne i należy powtórzyć oznaczenie próbek. Może być
konieczne powtórne przeprowadzenie kalibracji testu.
Informacje dotyczące rozwiązywania problemów, patrz Instrukcja
obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 10.

Przygotowanie do badania

PROCEDURA DOTYCZĄCA ANALIZATORA
ll

• Należy przestrzegać zaleceń producenta probówek dotyczących
obchodzenia się z probówkami do pobierania materiału.
Separacja grawitacyjna nie jest wystarczająca do przygotowania
próbek.
• Próbki nie powinny zawierać pęcherzyków powietrza. Przed
rozpoczęciem badania ewentualne pęcherzyki powietrza
usunąć przy pomocy bagietki. Aby uniknąć zanieczyszczenia
krzyżowego, do każdej próbki używać nowej bagietki.
Aby zapewnić spójność wyników, przed rozpoczęciem oznaczeń
badane próbki należy poddać ponownemu wirowaniu, jeżeli
• próbki zawierają fibrynę, erytrocyty lub inne cząstki stałe
UWAGA: Jeśli zaobserwowana zostanie fibryna, erytrocyty lub
inne cząstki stałe, przed ponownym odwirowaniem próbki należy
wymieszać na wytrząsarce typu worteks ustawionej na wolne obroty
lub przez 10-krotne ich odwracanie do góry dnem.
Zamrożone próbki przygotować w następujący sposób:
• Przed rozpoczęciem mieszania zamrożone próbki muszą być
całkowicie rozmrożone.
• Rozmrożone próbki dokładnie wytrząsać na worteksie
ustawionym na wolne obroty lub wymieszać poprzez ich
10-krotne odwracanie do góry dnem.
• Próbki należy ocenić wzrokowo. Jeśli zaobserwowano
rozwarstwienie, próbki należy wymieszać aż do uzyskania
jednorodnej zawiesiny.
• Niedokładne wymieszanie próbek może spowodować uzyskanie
niespójnych wyników.
• Należy ponownie odwirować próbki.
Ponowne wirowanie próbek
• Należy przenieść próbki do probówki wirówkowej, a następnie
poddać je wirowaniu.

Przed rozpoczęciem oznaczenia w analizatorze ARCHITECT i System
należy zainstalować plik oznaczenia SARS-CoV-2 IgG.
Aby zapobiec potencjalnym interakcjom, przed i po wykonaniu
serii oznaczeń z użyciem testu SARS-CoV-2 IgG należy
przeprowadzić czynności konserwacyjne. Uwaga: Pliki oznaczeń
mogą nie być dostępne do przeprowadzenia testu SARS-CoV-2
IgG na wszystkich analizatorach podanych poniżej.
• Analizator ARCHITECT i2000SR: Wykonaj codzienną
procedurę konserwacyjną [Instrukcja obsługi, 6041 Daily
Maintenance Procedure (codzienna konserwacja)]
• Analizator ARCHITECT i1000SR (po udostępnieniu
pliku oznaczenia): Wykonaj cotygodniową procedurę
konserwacyjną [Instrukcja obsługi, 6445 Pipettor/WZ Probe
Cleaning Maintenance Procedure (czyszczenie sondy pipetora
lub sondy WZ)]
Szczegółowe informacje dotyczące instalacji plików oznaczeń oraz
przeglądania i edytowania parametrów oznaczeń, patrz Instrukcja
obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 2.
Informacje dotyczące drukowania parametrów oznaczeń, patrz
Instrukcja obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 5.
Szczegółowy opis procedur systemu, patrz Instrukcja obsługi systemu
ARCHITECT.
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• W celu wykonania oznaczenia należy przenieść oczyszczoną
próbkę do kubeczka lub innej probówki. W przypadku
odwirowanych próbek, na powierzchni których utworzyła się
warstwa lipidowa, należy przenieść wyłącznie oczyszczony
materiał, bez zanieczyszczeń lipemicznych.

Przechowywanie próbek
Typ próbki

Surowica/osocze

Temperatura

Maksymalny okres
przechowywania

Temperatura pokojowa
(15 do 30 °C)

2 dni

2 do 8 °C

7 dni

Jeśli oznaczenie nie zostanie wykonane w ciągu 7 dni, zaleca się
przechowywanie próbek w stanie zamrożonym.
Obowiązkiem każdego laboratorium jest określenie kryteriów
stabilności próbki właściwych dla danego laboratorium zgodnie z
systemem pracy laboratorium.
Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z próbkami oraz
ich obróbki, patrz CLSI GP44-A4.13 Podane tu informacje dotyczące
przechowywania oparte są na danych posiadanych przez wytwórcę.
Oceniono zamrożone próbki poddane maksymalnie 2 cyklom
zamrażania/rozmrażania.

•

Transportowanie próbek

•

Badane próbki należy zapakować i oznakować zgodnie z
odpowiednimi lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami
dotyczącymi transportu próbek klinicznych i substancji zakaźnych.
Przestrzegać podanych powyżej warunków przechowywania.

•

PROCEDURA
ll

•

Materiały dostarczone
6R86 SARS-CoV-2 IgG Reagent Kit

Materiały wymagane, lecz niedostarczone

•

• SARS-CoV-2 IgG - plik oznaczenia do pobrania ze strony
internetowej www.corelaboratory.abbott
• 6R86-02 SARS-CoV-2 IgG Calibrator Kit
• 6R86-12 SARS-CoV-2 IgG Control Kit lub inny materiał kontrolny
zawierający przeciwciała IgG przeciwko SARS-CoV-2
• ARCHITECT Pre-Trigger Solution
• ARCHITECT Trigger Solution
• ARCHITECT Wash Buffer
• ARCHITECT Septum
Informacje na temat materiałów wymaganych do obsługi analizatora,
patrz Instrukcja obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 1.
Informacje na temat materiałów wymaganych do wykonania procedur
konserwacyjnych, patrz Instrukcja obsługi systemu ARCHITECT,
rozdział 9.

–– Sprawdzić wzrokowo zawartość buteleczki, aby upewnić
się, czy mikrocząstki są rozprowadzone w roztworze.
Jeśli mikrocząstki nadal przylegają do ścianek buteleczki,
kontynuować odwracanie buteleczek aż do całkowitego
rozprowadzenia mikrocząstek w roztworze.
–– Jeśli mikrocząstki nie tworzą zawiesiny, NIE NALEŻY ICH
UŻYWAĆ. Należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy Abbott.
–– Po rozprowadzeniu mikrocząstek w roztworze na buteleczce
umieścić kapturek. Wskazówki dotyczące nakładania
kapturków na buteleczki, patrz rozdział „Postępowanie z
odczynnikami” w niniejszej instrukcji używania.
Maksymalna liczba oznaczeń próbek pobranych z tego samego
kubeczka: 10
–– Oznaczenia priorytetowe:
◦◦ Objętość próbki dla pierwszego oznaczenia: 75 µL
◦◦ Objętość próbki dla każdego dodatkowego oznaczenia
próbki pobranej z tego samego kubeczka: 25 µL
–– Oznaczenie rutynowe:
◦◦ Objętość próbki dla pierwszego oznaczenia: 150 µL
◦◦ Objętość próbki dla każdego dodatkowego oznaczenia
próbki pobranej z tego samego kubeczka: 25 µL
Informacje na temat przygotowania i używania, patrz instrukcja
używania kalibratorów SARS-CoV-2 IgG
6R86-02 i/lub
instrukcja używania kontroli SARS-CoV-2 IgG
6R86-12.
Informacje dotyczące ogólnych procedur operacyjnych, patrz
Instrukcja obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 5.
W celu optymalnego wykonania oznaczeń istotne jest
przeprowadzanie rutynowej konserwacji opisanej w Instrukcji
obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 9. Jeśli wymagają tego
procedury obowiązujące w danym laboratorium, konserwację
należy przeprowadzać częściej.
Aby zapobiec potencjalnym interakcjom, przed i po wykonaniu
serii oznaczeń z użyciem testu SARS-CoV-2 IgG należy
przeprowadzić czynności konserwacyjne. Uwaga: Pliki
oznaczeń mogą nie być dostępne do przeprowadzenia testu
SARS-CoV-2 IgG na wszystkich analizatorach podanych
poniżej.
–– Analizator ARCHITECT i2000SR: Wykonaj codzienną
procedurę konserwacyjną [Instrukcja obsługi, 6041 Daily
Maintenance Procedure (codzienna konserwacja)]
–– Analizator ARCHITECT i1000SR (po udostępnieniu
pliku oznaczenia): Wykonaj cotygodniową procedurę
konserwacyjną [Instrukcja obsługi, 6445 Pipettor/WZ
Probe Cleaning Maintenance Procedure (czyszczenie
sondy pipetora lub sondy WZ)]

Procedury rozcieńczania próbek

Wykonanie oznaczenia

Nie zweryfikowano rozcieńczania próbek w teście SARS-CoV-2 IgG.

Szczegółowy opis wykonania oznaczenia, patrz Instrukcja obsługi
systemu ARCHITECT, rozdział 5.
• W przypadku stosowania probówek pierwotnych lub do
porcjowania należy upewnić się, czy dostępna jest dostateczna
objętość materiału pobranego od pacjenta, patrz Instrukcja
obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 5.
• Minimalna objętość próbki w kubeczku jest obliczana przez
system i drukowana w raporcie z listą zleceń (Orderlist Report).
Aby zminimalizować ryzyko ubytku próbki na skutek parowania,
przed przeprowadzeniem testu należy upewnić się, czy w
kubeczku znajduje się odpowiednia objętość próbki.
• Przed wstawieniem zestawu odczynników do analizatora po raz
pierwszy zawartość buteleczki z mikrocząstkami wymieszać, aby
utworzyć zawiesinę z mikrocząstek, które mogły osiąść podczas
transportu. Przy kolejnym wstawieniu mikrocząstek do analizatora
dalsze mieszanie nie jest wymagane.
–– Buteleczkę z mikrocząstkami odwrócić do góry dnem 30
razy.

Kalibracja
Instrukcje dotyczące przeprowadzania kalibracji, patrz Instrukcja
obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 6.
W celu oceny kalibracji testu należy oznaczyć każdą kontrolę testu.
Gdy kalibracja zostanie zaakceptowana i zapisana, wszystkie kolejne
próbki mogą być oznaczane bez dalszej kalibracji, chyba że:
• Zastosowany zostanie zestaw odczynników o nowym numerze
partii.
• Wyniki codziennej kontroli jakości wykraczają poza zakresy
kontroli jakości stosowane do monitorowania i kontrolowania
jakości działania systemu.
Oznaczenie to może wymagać przeprowadzenia powtórnej kalibracji
po zakończeniu czynności konserwacyjnych krytycznych części lub
podzespołów lub czynności serwisowych.
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WYNIKI
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Procedury kontroli jakości
Zalecanym wymogiem dotyczącym kontroli testu SARS-CoV-2 IgG
jest wykonywanie oznaczenia pojedynczej próbki kontroli dla każdej
wartości stężenia co 24 godziny, każdego dnia stosowania.
Dodatkowe oznaczenia kontroli można przeprowadzać zgodnie
z lokalnymi i/lub ogólnokrajowymi regulacjami lub wymogami
akredytacyjnymi, a także zgodnie z przepisami kontroli jakości
obowiązującymi w danym laboratorium.
Aby wyznaczyć statystyczne zakresy dla oznaczeń kontroli,
każde laboratorium powinno określić własne stężenie docelowe
oraz zakresy stężeń dla nowych partii kontroli dla każdego,
znaczącego klinicznie poziomu. Można je wyznaczyć poprzez
przeprowadzenie serii co najmniej 20 oznaczeń w ciągu kilku (3-5)
dni oraz zastosowanie raportowanych wyników do wyznaczenia
oczekiwanej wartości średniej (stężenie docelowe) oraz odchyleń
od tej średniej (zakresu) dla danego laboratorium. W celu uzyskania
reprezentatywnych danych dotyczących prawidłowego działania
systemu w przyszłości w badaniu tym należy uwzględnić czynniki,
będące przyczyną uzyskania potencjalnych odchyleń od norm, do
których należą:
• różne zapisane kalibracje
• różne partie odczynników
• różne partie kalibratorów
• różne moduły robocze (jeśli dotyczy)
• punkty pomiarowe uzyskane o różnych porach dnia
Informacje lub ogólne zalecenia dotyczące kontroli można znaleźć
w opublikowanych wytycznych, na przykład dokumencie Instytutu ds.
Standardów Klinicznych i Laboratoryjnych (Clinical and Laboratory
Standards Institute, CLSI) C24, 4. wyd., lub innych opublikowanych
wytycznych w sprawie ogólnych zaleceń dotyczących kontroli
jakości.14
• Jeśli wymagane jest częstsze monitorowanie wartości kontroli,
należy postępować zgodnie z przyjętymi w danym laboratorium
procedurami kontroli jakości.
• Jeśli wyniki kontroli jakości nie spełniają kryteriów
zdefiniowanych przez dane laboratorium jako akceptowalne,
uzyskane wyniki próbek mogą być wątpliwe. Należy postępować
zgodnie z procedurami kontroli jakości obowiązującymi w danym
laboratorium. Może być konieczne powtórne przeprowadzenie
kalibracji testu. Informacje dotyczące rozwiązywania problemów,
patrz Instrukcja obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 10.
• Po każdej zmianie partii odczynnika lub kalibratora należy ocenić
wyniki kontroli jakości i kryteria dopuszczalności.
Kontrole należy stosować zgodnie z wytycznymi i zaleceniami ich
wytwórcy. Zakresy wartości stężeń podane w instrukcji używania
kontroli należy traktować wyłącznie jako wartości orientacyjne.
W przypadku zastosowania dowolnego materiału kontrolnego
laboratorium powinno upewnić się, że matryca zastosowana do
wytworzenia materiału kontrolnego jest odpowiednia do zastosowania
w danym teście, zgodnie z instrukcją używania tego testu.
Wytyczne dotyczące kontroli jakości
Wytyczne dotyczące praktyk laboratoryjnych w zakresie kontroli
jakości, patrz „Basic QC Practices” autorstwa dr Jamesa O
Westgarda.15
Weryfikacja założeń dotyczących charakterystyki testu
Opisy protokołów służących weryfikacji założeń dotyczących
charakterystyki testu podanych w instrukcji używania, patrz Instrukcja
obsługi systemu ARCHITECT, Załącznik B.
Metoda SARS-CoV-2 IgG należy do grupy 5. Czułość funkcjonalna
nie ma zastosowania.

Obliczenia
Analizator ARCHITECT i System oblicza średnią wartość natężenia
sygnału chemiluminescencyjnego dla kalibratora na podstawie
jego 3 powtórnych oznaczeń, a następnie zapisuje wynik. Wynik
raportowany to wynik oznaczenia badanej próbki podzielony
przez zapamiętany przez system wynik dla kalibratora. Domyślną
jednostką, w jakiej podawane są wyniki oznaczeń SARS-CoV-2 IgG,
jest indeks (S/C).

Interpretacja wyników
Punkt odcięcia wynosi 1.4 indeksu (S/C).
Podobnie jak w przypadku oznaczeń wszystkich analitów,
uzyskany wynik powinien być rozpatrywany w połączeniu z
informacjami pochodzącymi z oceny klinicznej oraz innych procedur
diagnostycznych.
Indeks (S/C)

Interpretacja

< 1.4
≥ 1.4

Negative (ujemny)
Positive (dodatni)

Wyniki flagowane
Niektóre wyniki mogą być opatrzone dodatkową informacją w polu
Flagi. Informacje dotyczące opisów flag pojawiających się w tym
polu, patrz Instrukcja obsługi systemu ARCHITECT, rozdział 5.

OGRANICZENIA PROCEDURY
ll

• Wyniki powinny być rozpatrywane w połączeniu z innymi danymi,
takimi jak np.: objawy kliniczne, wyniki innych badań czy
rozpoznanie kliniczne.
• Wyniki ujemne nie wykluczają zakażenia wirusem SARSCoV-2, w szczególności w przypadku osób, które miały kontakt
z wirusem. W celu wykluczenia zakażenia u takich osób
powinno się przeprowadzić dalsze badanie przy użyciu testu
molekularnego.
• Wyniki testów wykrywających obecność przeciwciał nie powinny
być stosowane jako jedyne kryterium stanowiące podstawę do
rozpoznania lub wykluczenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub
poinformowania pacjenta o statusie zakażenia.
• W teście tym nie oceniono szczepów koronawirusów innych
niż SARS-CoV-2, jak np. szczepu koronawirusa HKU1, NL63,
OC43 lub 229E. W populacji pacjentów cierpiących na choroby
układu oddechowego inne niż COVID-19, nie zaobserwowano
żadnych reakcji krzyżowych. Patrz rozdział „SZCZEGÓŁOWA
CHARAKTERYSTYKA TESTU” w niniejszej instrukcji używania.
• Test ten nie jest przeznaczony do stosowania jako badanie
przesiewowe jednostek krwi w kierunku zakażenia wirusem
SARS-CoV-2.
• U pacjentów z niedoborem odporności, chorych na COVID-19,
produkcja przeciwciał może nastąpić z opóźnieniem, w ilości
niewykrywalnej jako wynik dodatni w tym teście.
• Oceniono potencjalnie interferujące stany chorobowe i inne
czynniki reagujące krzyżowo i przedstawiono je w rozdziale
„SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA TESTU” w niniejszej
instrukcji używania.
• Próbki pobrane od pacjentów, którym w celach diagnostycznych
lub leczniczych podawano preparaty mysich przeciwciał
monoklonalnych, mogą zawierać ludzkie przeciwciała skierowane
przeciw przeciwciałom mysim (ang. human anti-mouse
antibodies, HAMA). Próbki te mogą wykazywać fałszywie
zawyżone lub zaniżone wyniki, gdy są oznaczane przy użyciu
testów, takich jak SARS-CoV-2 IgG, wykorzystujących mysie
przeciwciała monoklonalne.16, 17
• Przeciwciała heterofilne w ludzkiej surowicy mogą reagować
z immunoglobulinami zawartymi w odczynnikach, zakłócając
przebieg testów immunologicznych in vitro. Pacjenci, którzy mają
stały kontakt ze zwierzętami lub produktami na bazie surowic
zwierzęcych, mogą być narażeni na tego typu interferencje, a
uzyskane wyniki mogą być nieprawidłowe.18
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• Czynnik reumatoidalny (RF) w ludzkiej surowicy może reagować
z immunoglobulinami zawartymi w odczynnikach, zakłócając
przebieg testów immunologicznych in vitro.18

Kategoria
Hipergammaglobulinemia IgG, monoklonalna
Pikornawirus
Hipergammaglobulinemia IgG, poliklonalna
Kobiety w ciąży
Kobiety w ciąży, wieloródki
Syncytialny wirus oddechowy (RSV)
RF
Przeciwciała IgG przeciwko wirusowi różyczki
Przeciwciała IgG przeciwko T. gondii
Wirus ospy wietrznej/półpaśca
Ogółem

SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA TESTU
ll
W niniejszym rozdziale przedstawiono reprezentatywne dane
dotyczące charakterystyki. Wyniki uzyskane w poszczególnych
laboratoriach mogą różnić się od tych danych.

Precyzja
Precyzja wewnątrzlaboratoryjna
Testy wykonywano z użyciem 1 partii zestawu odczynników SARSCoV-2 IgG Reagent Kit, 1 partii zestawu kalibratora SARS-CoV-2 IgG
Calibrator Kit, 1 partii zestawu kontroli SARS-CoV-2 IgG Control Kit
oraz 1 analizatora. Oznaczano 2 kontrole w 10 powtórzeniach przez
5 różnych dni.
W jednym cyklu
W jednym
Wartość
(powtarzalność)
laboratoriuma
średnia
Próbka
n
[Indeks (S/C)]
SD
CV (%)
SD CV (%)
Kontrola ujemna
50
0.04
0.002
5.9
0.002
5.9
Kontrola dodatnia 50
3.53
0.040
1.1
0.042
1.2

n
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
182

Dodatnie
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Ujemne
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
181

Charakterystyka kliniczna
Przeprowadzono badanie w celu oceny parametrów charakterystyki
klinicznej testu SARS-CoV-2 IgG.
Aby oszacować procentową zgodność wyników dodatnich (ang.
positive percent agreement, PPA), w różnym czasie pobrano 122
próbki surowicy i osocza od 31 osób, u których uzyskano wynik
dodatni względem SARS-CoV-2 przy użyciu testu opartego na
metodzie łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) oraz u których
występowały objawy choroby COVID-19. Każdą próbkę oznaczono
przy użyciu testu SARS-CoV-2 IgG. Obliczono procentową zgodność
wyników dodatnich (PPA) oraz 95% przedział ufności (ang.
confidence interval, CI).
Aby oszacować procentową zgodność wyników ujemnych (ang.
negative percent agreement, NPA), oznaczono 1070 próbek surowicy
i osocza pobranych od osób, u których założono uzyskanie wyniku
ujemnego względem SARS-CoV-2. Spośród 1070 próbek, 997 próbek
pobrano przed wrześniem 2019 roku (przed wybuchem epidemii
COVID-19). Dodatkowe 73 próbki pobrano w 2020 roku od osób,
u których występowały objawy choroby układu oddechowego, lecz
dla których uzyskano wynik ujemny względem SARS-CoV-2 przy
użyciu testu PCR. Wszystkie 1070 próbek przebadano z użyciem
testu SARS-CoV-2 IgG. Obliczono procentową zgodność wyników
ujemnych (NPA) oraz 95% przedział ufności (CI).
Wyniki uzyskane dla obu grup przedstawiono w poniższych 2
tabelach.
Zgodność wyników dodatnich według liczby dni po wystąpieniu
objawów
PPA
Liczba dni po wystąpieniu
objawów
n
Dodatnie Ujemne
(95% CI)
<3
4
0
4
0.00%
(0.00, 60.24)
3-7
8
2
6
25.00%
(3.19, 65.09)
8 - 13
22
19
3
86.36%
(65.09, 97.09)
88
0
100.00%
≥ 14
88a
(95.89, 100.00)

a

Obejmuje zmienność w jednym cyklu roboczym i pomiędzy
dniami.

Swoistość analityczna
Test SARS-CoV-2 IgG oceniono pod kątem występowania
potencjalnych reakcji krzyżowych w próbkach pobranych od osób
cierpiących na inne schorzenia. Zbadano łącznie 182 próbki
należące do 36 różnych kategorii. Sto osiemdziesiąt jeden (181)
próbek dało wynik ujemny, zaś dla 1 próbki uzyskano wynik dodatni
przy użyciu testu SARS-CoV-2 IgG. Dane zestawiono w poniższej
tabeli. Pogrubioną czcionką wyróżniono pozostałe choroby układu
oddechowego.
Kategoria
n
Dodatnie
Ujemne
Adenowirus
5
0
5
Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)
5
0
5
Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
5
0
5
Przeciwciała IgG przeciwko
5
1
4
cytomegalowirusowi (CMV)
Immunoglobulina klasy M (IgM) przeciwko
5
0
5
CMV
Przeciwciała przeciwko dwuniciowemu
5
0
5
kwasowi deoksyrybonukleinowemu (dsDNA)
Przeciwciała IgG przeciwko wirusowi
5
0
5
Epsteina-Barr (EBV)
Przeciwciała IgM przeciwko EBV
5
0
5
Przeciwciała przeciwko Escherichia coli (E.
5
0
5
coli)
HAMA
5
0
5
Pacjenci hemodializowani
5
0
5
Wirus zapalenia wątroby typu A (HAV)
5
0
5
Przeciwciała IgM przeciwko antygenowi
4
0
4
rdzeniowemu wirusa zapalenia wątroby typu
B (HBc)
Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV)
5
0
5
Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV)
5
0
5
Wirus zapalenia wątroby typu D (HDV)
5
0
5
Wirus opryszczki pospolitej (HSV)
5
0
5
Próbki dodatnie względem przeciwciał
5
0
5
heterofilnych
Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
5
0
5
Ludzki wirus T-limfotropowy (HTLV), typ 1
5
0
5
HTLV typ 2
5
0
5
Wirus grypy A
7
0
7
Wirus grypy B
5
0
5
Wirus grypy (typ nieznany)
8
0
8
Szczepienie przeciwko wirusowi grypy
5
0
5
Toczeń
5
0
5

a

Pięć próbek pobranych od 1 pacjenta z niedoborem odporności
zostało wyłączonych z badania. Dalsze informacje, patrz rozdział
„OGRANICZENIA PROCEDURY” w niniejszej instrukcji używania. Po
uwzględnieniu wyników uzyskanych dla tych próbek wartość PPA
wyniosła 96.77%, gdy liczba dni po wystąpieniu pierwszych objawów
była ≥ 14 (95% CI: 90.86, 99.33).
Zgodność wyników ujemnych wg kategorii
NPA
Kategoria
n
Dodatnie Ujemne
(95% CI)
Przed wybuchem epidemii
997
4
993
99.60%
COVID-19
(98.98, 99.89)
Inne choroby układu
73
0
73
100.00%
oddechowego
(95.07, 100.00)
Ogółem
1070
4
1066
99.63%
(99.05, 99.90)
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Objaśnienia symboli
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Swoistość względem danej klasy przeciwciał
Przeciwciała przeciwko ludzkiej IgG wykorzystane w teście SARSCoV-2 IgG wykazują swoistość wyłącznie względem izotypów ludzkiej
IgG. Nie zaobserwowano żadnych interakcji w postaci tworzenia
wiązań z ludzką IgM, ludzką IgA lub owczą IgG.

Symbole ISO 15223

Zajrzyj do instrukcji używania.
Wytwórca
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Zawartość wystarczająca do <n>
badań
Ograniczenie dopuszczalnej
temperatury
Użyć do/Data ważności
Wyrób medyczny do diagnostyki
in vitro
Numer partii
Numer katalogowy
Numer seryjny
Pozostałe symbole

Rozcieńczalnik testu
Koniugat
Zawiera azydek sodu. W
kontakcie z kwasami uwalnia
bardzo toksyczny gaz.
Numer kontrolny
Wskazuje na produkty stosowane
łącznie.
Globalny numer jednostki
handlowej
Mikrocząstki
Wyprodukowano w Irlandii.
Chronić przed światłem.
Partia odczynników
Uwaga: Może powodować
reakcję alergiczną.
Uwaga dotycząca formatu liczb:
• Do oddzielania grup trzycyfrowych (tysiące) zastosowano znak
spacji (na przykład: 10 000 próbek).
• Do oddzielania części całkowitej od części ułamkowej w zapisie
liczby dziesiętnej zastosowano znak kropki (na przykład: 3.12%).
ARCHITECT oraz powiązane znaki firmowe są znakami towarowymi
firmy Abbott. Pozostałe znaki towarowe stanowią własność
poszczególnych firm.
Abbott Ireland
Diagnostics Division
Finisklin Business Park
Sligo
Ireland
+353-71-9171712

Obsługa Klienta: Prosimy o kontakt z przedstawicielem
regionalnym. Dane kontaktowe do lokalnego oddziału firmy
znajdują się na stronie internetowej www.corelaboratory.abbott
Data aktualizacji: kwiecień 2020
©2020 Abbott Laboratories

7

