Návod k použití

hc2 High-Risk HPV DNA Test®
(DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem)
Stanovení nukleové kyseliny in vitro hybridizačním testem se zesíleným signálem na
mikrodestičce s použitím chemiluminiscence pro kvalitativní detekci 13 typů DNA lidského
papillomaviru (HPV) s vysokým rizikem v cervikálních vzorcích.

Pro použití se soupravami:
DNAPap™ Cervical Sampler™
HC Cervical Sampler™
Specimen Transport Medium™
Cytyc ThinPrep® Pap Test PreservCyt® Solution
TriPath Imaging® SurePath® Preservative Fluid (konzervační tekutina)
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Značka CE potvrzuje, že DNA test hc2 HPV® s vysokým rizikem splňuje požadavky směrnice
98/79/ESze o diagnostických zdravotnických opatřeních in vitro.
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NÁZEV A ÚČEL POUŽITÍ
Pro použití v diagnostice in vitro
DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem (hc2 High-Risk HPV DNA Test® ), používající techniku Hybrid
Capture® 2 (hc2), je stanovením nukleové kyseliny hybridizací na mikrodestičce se zesílením signálu,
používající chemiluminiscenci pro kvalitativní detekci třinácti typů DNA lidského papillomaviru (HPV) s
vysokým rizikem v cervikálních vzorcích.11
Cervikální vzorky, které mají být testovány metodou DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem, zahrnují
následující položky:
•
•
•
•

Vzorky odebrané s použitím soupravy DNAPap™ Cervical Sampler nebo HC Cervical Sampler™.
Vzorky, odebrané s použitím nástroje v podobě košťátka nebo v kombinaci kartáček/špachtle,
jsou umístěny v roztoku Cytyc PreservCyt® (pro detailnější informace nahlédněte do vloženého
materiálu v balení konverzní soupravy (hc2 sample conversion kit).
Vzorky odebrané do konzervační tekutiny TriPath Imaging® SurePath®
Biopsie umístěné v médiu pro přenos vzorků [Specimen Transport Medium™ (STM)].

Použití testu je určeno k následujícím účelům:
1. Pro detekci typů HPV s vysokým rizikem 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68, pro něž bylo
dokázáno, že jsou primárním příčinným faktorem pro vznik cervikální rakoviny.
2. Jako počáteční screening test obecné populace, pro použití ve spojení s Pap nátěrem nebo bez
něho k vytipování žen, které vykazují zvýšené riziko pro vznik cervikální rakoviny nebo již mají
cervikální onemocnění v rozvinutém stádiu. HPV diagnóza poukazuje ve zvýšené míře na
cervikální onemocnění se zvyšujícím se věkem.
3. Jako další následný test pro pacientky s abnormálním výsledkem Pap nátěru nebo s cervikálním
onemocněním, aby bylo možné stanovit, zda je třeba doporučit kolposkopii či jiné následné
postupy.
4. Jako další následný test pro pacientky s nízkým stupněm dlaždico-buněčných intraepiteálních
lézí [Low-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (LSIL)] nebo s vysokým stupněm dlaždicobuněčných intraepiteálních lézí [High-Grade Squamous Intraepithelial Lesion (HSIL)] jako
výsledky Pap nátěru před kolposkopií. Pro tyto pacientky výsledek hc2 HPV napomůže lékaři v
rozhodování, jak s pacientkami zacházet, také pomůže zhodnotit úroveň rizika a též slouží ke
zjištění, zda se nevyskytuje onemocnění ve vysokém stupni.
DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem by měl být používán ve spojitosti s klinickými informacemi,
získanými z jiným diagnostických a screening testů, celkovou tělesnou prohlídkou a plnou anamnézou, v
souladu s patřičným postupem pro zacházení s pacienty. Výsledky DNA testu hc2 HPV s vysokým
rizikem by neměly být použity jako jediný základ pro klinický posudek a léčení pacientek.
SOUHRN A VYSVĚTLENÍ
Přítomnost určitých typů HPV v ženském genitálním ústrojí je spojena s celou řadou onemocnění, včetně
kondylomy, Bowenoid papulosis, cervikální, vaginální a poševní intraepiteliální neoplasie a rakoviny.1-3 Je
všeobecně přijímaným faktem, že tyto viry jsou přenášeny převážně sexuálně, a že typy HPV s vysokým
rizikem jsou uznávány jako hlavní rizikový faktor pro vznik cervikální rakoviny.4-8
Lidské papillomaviry se skládají z ikosahedrální virové částice (virionu), jež obsahuje dvouvláknovou
kruhovou molekulu DNA s 8000 bazickými páry, a která je obklopena proteinem kapsidem. Poté, co dojde
k infekci epiteálních buněk, virová DNA se rozšíří po celé tloušťce epitelu, ale neporušené viriony lze
nalézt pouze ve svrchních vrstvách tkáně. Virovou DNA lze tedy nalézt buď ve virionech nebo jako
epizomální nebo integrované HPV sekvence, v závislosti na typu a stupni léze.
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HPV nemohl být dosud kultivován in vitro a imunologické testy se ukázaly pro stanovení přítomnosti
cervikální infekce HPV nedostatečné. Nepřímý důkaz pro anogenitální HPV infekci lze získat z tělesné
prohlídky a z Pap nátěru nebo vzorků biopsie, jako přítomnost charakteristických buněčných změn, které
jsou spojeny s virální replikací. Jinou možností je analýza biopsie pomocí hybridizace nukleových kyselin,
aby se přímo zjistila přítomnost DNA HPV.
Z historického hlediska byly HPV 16 a HPV 18 vždy považovány za HPV spojené s rakovinou vysokého
rizika.8-10 O typech HPV 31, 33 a 35 bylo následně dokázáno, že mají spojení s rakovinou středního
stupně.2,11-14 Toto bezprostřední spojení je následkem skutečnosti, že tyto typy jsou častěji detekovány v
dlaždico-buněčných intraepiteálních lézích vysokého stupně spíše než u rakovin. Vyvolání rakoviny jako
následek přítomnosti těchto typů je tudíž méně pravděpodobné, než když jsou přítomny DNA typy HPV s
vysokým rizikem38. Těchto pět typů HPV zodpovídá zhruba za 73 % HPV infekcí.21,34 Další DNA typy
HPV, včetně typů 39, 45, 51,52, 56, 58, 59 a 68, byly identifikovány jako zásadní typy HPV, jež mohou
být detekovatelné ve zbývajících lézích15-20,30-34. Tyto typy HPV mohou být také zařazeny do kategorií jako
skupiny se středním a vysokým rizikem, toto zařazení je založeno na jejich relativní distribuci v různých
kategoriích histopatologické diagnózy.21,30-35
Bylo prokázáno, že DNA HPV je přítomna u přibližně 10% žen s normálním cervikálním epitelem, ale její
skutečný výskyt u konkrétních skupin žen je silně ovlivněn věkem a jinými demografickými
proměnnými.2,10,21,29 Výzkumné studie ukázaly, že u 15-28 % žen, u kterých byla pozitivně zjištěna DNA
HPV, došlo během 2 let ke vzniku šupinaté intraepiteální neoplasie [squamous intraepithelial neoplasia
(SIL)], ve srovnání s pouze 1-3 % žen, u kterých byl test na DNA HPV negativní.22,23 Za zmínku zvláště
stojí, že riziko vývoje choroby u typů HPV 16 a 18 bylo vyšší (přibližně o 40 %), než u jiných typů HPV22.
PRINCIP POSTUPU
DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem používá techniku imobilizace hybridu 2 [Hybrid Capture 2]; je to
stanovení nukleové kyseliny hybridizační zkouškou se zesíleným signálem za použití chemiluminiscenční
detekce na mikrodestičce. Vzorky, obsahující cílovou DNA, hybridizují se specifickou sondou RNA HPV.
Výsledné hybridy RNA:DNA jsou imobilizovány na povrchu jamky mikrodestičky, která je potažená
protilátkami, specifickými pro hybridy RNA:DNA. Imobilizované hybridy potom reagují s konjugovanými
protilátkami alkalické fosfatázy, specifickými pro hybridy RNA:DNA, a jsou detekovány s
chemiluminiscenčním substrátem. Na každou protilátku je konjugováno několik molekul alkalické
fosfatázy. Množství konjugovaných protilátek se váže ke každému imobilizovanému hybridu, což má za
následek podstatné amplifikace signálu. Protože je substrát odštěpen navázanou alkalickou fosfatázou,
dojde k vyzáření světla, a to je měřeno luminometrem jako relativní světelné jednotky (RLU). Intenzita
vyzářeného světla indikuje přítomnost či nepřítomnost cílové DNA ve vzorku.
Výsledek měření RLU, rovné či větší než hodnota hranice pozitivity, znamená přítomnost sekvencí DNA
HPV s vysokým rizikem ve vzorku. Je-li hodnota RLU nižší než hodnota hranice pozitivity, znamená to, že
specifická testovaná sekvence DNA HPV s vysokým rizikem není přítomna, nebo že testované úrovně
DNA HPV jsou pod detekčním limitem stanovení.
Testování velkého množství vzorků pomocí testu DNA hc2 HPV s vysokým rizikem je umožněno použitím
®
systému Rapid Capture System (RCS). Tento přístroj dokáže zpracovat za osm hodin až 352 vzorků.
Aby bylo možné zvládnout velké množství testů, provádí všechny kroky postupu zkoušky RCS, s
výjimkou denaturace vzorku, chemiluminiscenční detekce signálu a vyhodnocení výsledků.
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ČINIDLA A POSKYTNUTÉ MATERIÁLY
V jedné testovací soupravě DNA hc2 HPV je 96 testů (
5197-1330). Počet výsledků, získaných od
pacientek, se bude lišit v závislosti na tom, kolikrát se každá souprava použije:
1 použití = 88 výsledků u pacientek
2 použití = 80 výsledků u pacientek
3 použití = 72 výsledků u pacientek
4 použití = 64 výsledků u pacientek
1 x 0,35 ml indikační barvivo
obsahuje 0,05 % azidu sodného
1 x 50 ml

C
denaturační činidlo
zředěný roztok hydroxidu sodného (NaOH)

1 x 5 ml

roztok k naředění sondy
pufrovací roztok s 0,05% azidu sodného

1 x 200 µl

sonda HPV pro vysoké riziko
HPV 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 RNA sonda v pufrovacím roztoku (červené
víčko)

1 x 1 ml

kontrola kvality HPV pro nízké riziko
5 pg/ml (500.000 kopií/ml) klonované DNA HPV 6 a nosič DNA v STM s 0,05 % azidu
sodného

1 x 1 ml

kontrola kvality HPV pro vysoké riziko
5 pg/ml (500.000 kopií/ml) klonované DNA HPV 16 a nosič DNA v STM s 0,05 % azidu
sodného

1 x 2,0 ml

negativní kalibrátor
nosič DNA v médiu pro přenos vzorků (STM) s 0,05 % azidu sodného

1 x 1,0 ml

kalibrátor HPV pro vysokým rizikem
1 pg/ml klonované DNA HPV 16 a nosič DNA v STM s 0,05 % azidu sodného

1X1

imobilizační mikrodestička
potažená protilátkami hybridu anti-RNA:DNA

1 x 12 ml

detekční činidlo 1
protilátky konjugované s alkalickou fosfatázou na hybridy RNA:DNA v pufrovacím roztoku s
0,05 % azidu sodného

1 x 12 ml

detekční činidlo 2
®
CDP-Star s Emerald II (chemiluminiscenční substrát)

1 x 100 ml koncentrovaný promývací pufr
obsahuje 1,5 % azidu sodného

T
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MATERIÁLY, KTERÉ JSOU VYŽADOVÁNY, ALE NEJSOU SOUČÁSTÍ SOUPRAVY
Systém pro imobilizaci hybridu In Vitro, diagnostické zařízení a příslušenství

A

®

mikrodestičkový přístroj luminometr DML 2000 Digene (DML
2000™) a PC systém, přívodní kabel k tiskárně, tiskárna,
návod k použití přístroje DML 2000™ a software verze 2 a
interaktivní průvodce operátora softwaru Digene Hybrid
Capture System Version 2 (DHCS v.2) (verze 4.01 nebo
vyšší vyžaduje protokoly DML 2000 pro HPV).
rotační třepačka I HCS
ohřívač mikrodestiček I HCS
automatická promývačka destiček I
Hybrid Capture System
Multi-Specimen Tube (MST) Vortexer I
B
nebo 2 (volitelně) (třepací zařízení, Vortexer, pro více
zkumavek se vzorky MST Vortexer I nebo 2 pro systém
imobilizace hybridu)
konverzní stojan a víko na stojan (volitelné)
stojan Digene a víko na stojan (volitelné)
EXPAND-4™
pipetovací zařízení a stojánek (volitelná
C
položka)
souprava pro odběr vzorků hc2
Cervical Sampler nebo
D
DNAPap Cervical Sampler

Rapid Capture
System (volitelná položka pro velké množství
E
testů)
promývací přístroj
hybridizační mikrodestičky
víčka na mikrodestičky
prázdné mikrodestičkové proužky (dodává Costar, Model #2581)
volitelné pro použití s automatickou promývačkou destiček I
speciální dlouhé pipetové špičky pro pipetování vzorků
zkumavky pro odběr vzorků
stojánek na zkumavky pro odběr vzorků
šroubovací uzávěry zkumavek pro odběr vzorků
zásobní láhve na jedno použití s činidly
®
těsnící folie DuraSeal na zkumavky
hybridizační mikrozkumavky
stojánek na mikrozkumavky
krycí fólie na destičku

zásobník těsnicí fólie pro zkumavky a řezačka (volitelná
položka, používáno u MST Vortexer I nebo 2)
Další zařízení a příslušenství nutné pro zpracování vzorků
pomocí PreservCyt Solution

Zařízení a příslušenství běžně použivaná v laboratoři
vodní lázeň (65±2 °C) dostatečně velká, aby mohla pojmout
buď jeden konverzní stojan (36 x 21 x 9 cm) nebo stojany
pro odběrové zkumavky
mikrocentrifuga (volitelná položka pro centrifugaci
mikrozkumavek se sondami, aby se získal maximální objem
sondy)
vortexová míchačka s kalíškovým nástavcem
jednokanálová pipeta; měnitelné nastavení pro objemy
20 - 200 µl a objemy 200 - 1 000 µl
opakovací pipeta
s vytlačovacím zařízením, jako je Eppendorf
®
Repeater Pipette nebo jiná pipeta se srovnatelnými
vlastnostmi
8-kanálová pipeta nastavení pro objemy 25 - 200 µl
časovač
roztok chlornanu sodného, 5 % v/v (či domácí bělicí
prostředek)
®
Parafilm nebo ekvivalent
pipetovací špičky (na jedno použití) s aerosolovým filtrem pro
jednokanálové pipety (20 do 200 µl a 200 - 1 000 µl)
špičky (na jedno
použití) pro opakovací pipetu Eppendorf
®
Repeater Pipette (25 a 500 µl)
špičky (na jedno použití) pro 8-kanálovou pipetu (25 až 200 µl)
®
Kimtowels Wipers - tampóny na blotování nebo ekvivalentní
papírové ubrousky bez volných vláken
ochranný kryt laboratorního stolu (na jedno použití)
rukavice bez mastku
polypropylenové zkumavky s obsahem 5 ml a/nebo 15 ml, s
kulatým dnem a snímatelným víčkem (pro ředění sondy)
2 ml polypropylenové centrifugační kónické zkumavky s víčky

centrifuga s výkyvným rotorem schopná dosáhnout
2 900 ± 150 x g a pojmout 10 ml nebo 15 ml kónické
polypropylénové zkumavky pro centrifugu.
5 ml sérologické pipety nebo přenosné pipety na odebírání
vzorků
A
souprava ke konverzi vzorků hc2
špičky na jedno použití pro opakovací pipetu Eppendorf
Repeater® Pipette (50 a 100 µl)
Pro manuální vortexovací postup
F

zkumavky na zpracování vzorků hc2 (15 ml, kónické) , 10 ml
kónické zkumavky Sarstedt s uzávěry nebo VWR nebo
15 ml polypropylénové zkumavky pro centrifugu
s kónickým dnem značky Corning® s uzávěry
stojan na 10 ml nebo 15 ml kónické zkumavky
Pro postup pro vortexování pomocí třepačky Vortexer 2 pro
více vzorků
F

zkumavky pro odběr vzorků hc2 (15 ml, kónické)
MST Vortexer 2 pro více vzorků
konverzní stojan a víko na stojan (určený pro 15 ml kónické
zkumavky)
zásobník těsnicí fólie ®pro zkumavky a řezačka
těsnicí fólie DuraSeal pro zkumavky (používáno u MST
Vortexer 2)

Další zařízení a příslušenství pro zpracování vzorků v konzervační tekutině Surepath Preservative Fluid
centrifuga s výkyvným rotorem schopná dosáhnout 800 ± 15 x gF a pojmout 15 ml kónické polypropylénové zkumavky pro centrifugu
zkumavky na zpracování vzorků hc2 (15 ml kónické zkumavky)
7 ml přenosné pipety se standardní špičkou nebo ekvivalentní
transportní médium pro vzorky QIAGEN
špičky na jedno použití pro pipetu Eppendorf Repeater® (100 µl)

A
B
C

D
E
F

Od firmy QIAGEN jsou k dispozici pouze zařízení a příslušenství potvrzené jako vhodné pro DNA testy hc2 HPV s vysokým
rizikem.
Je nutné použít i při poloautomatické RCS aplikaci.
Podle přání zákazníka. Jiné multikanálové pipetovací zařízení s nastavitelnou vzdáleností mezi špičkami může být použito podle
potřeby: Předpoklad je, že může být dosaženo vzdálenosti špiček 3,2 cm v rozloženém stavu. Jako alternativa může být použita
jednokanálová pipeta, kterou lze pipetovat 75 µl.
Charakteristiky účinnosti DNA testů hc2 HPV s vysokým rizikem byly stanoveny pouze u zmíněných odběrových souprav.
Nahlédněte do Uživatelského manuálu Rapid Capture System (RCS), kde se dozvíte specifické informace pro použití tohoto
systému pro testování velkého množství vzorků.
®
Je nutné používat zkumavky pro odběr vzorků hc2 (značky VWR nebo Corning ) dodané firmou QIAGEN. Tím je zaručený řádný
výsledek při vortexování pomocí třepačky Vortexer 2 pro více vzorků.
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VAROVÁNÍ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNY INSTRUKCE PŘEDTÍM, NEŽ POUŽIJETE TEST.
Nahlédněte do glosáře symbolů na tomto CD-ROMu, kde najdete vysvětlení symbolů, které jsou použity k
označení na štítcích.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
VŠECHNY VZORKY by měly být považovány za potenciálně infekční. Žádná známá metoda neposkytuje
úplnou jistotu, že vzorky nemohou přenést infekci. Doporučujeme, aby se s lidskými vzorky zacházelo v
souladu s patřičnou praxí platnou pro biologickou bezpečnost v daném státě či místě. Aplikujte tuto praxi
pro biologickou bezpečnost na materiály, které obsahují (nebo je podezření, že obsahují) infekční
materiál. Tato preventivní opatření zahrnují (ale nejsou omezena na) následující body:
1. Nepipetujte ústy.
2. Nekuřte, nejezte nebo nepijte v prostorách, kde se zachází s činidly nebo se vzorky.
3. Když zacházíte s činidly nebo se vzorky, používejte gumové rukavice bez klouzku na jedno
použití. Po provedení testu si důkladně umyjte ruce.
4. Očistěte a desinfikujte všechna místa, kde došlo k rozlití vzorků, použijte tuberkulocidní
40,41
desinfekční činidlo jako je 0,5 % v/v chlornan sodný či jiné vhodné desinfekční činidlo.
5. Asanujte a zlikvidujte všechny vzorky, činidla a jiné potenciálně kontaminované materiály podle
národních a místních předpisů.
Některá činidla obsahují azid sodný. Bylo pozorováno, že azid sodný tvoří v laboratorním potrubí azid
olovnatý nebo měďnatý. Tyto azidy mohou při nárazu explodovat, jako např. při úderu kladivem. Aby se
předešlo tvorbě olovnatého nebo měďnatého azidu, důkladně propláchněte odpad vodou, poté co jste
tam vylili roztoky obsahující azid sodný. K odstranění kontaminace ze starých výlevek, kde je podezření,
že se akumulovaly azidy, podle US Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jsou doporučena
následující opatření: (1) odsajte kapalinu ze sifonu výlevky za použití gumové nebo plastikové hadice, (2)
naplňte sifon roztokem 10 % v/v hydroxidu sodného, (3) ponechte po dobu 16 hodin a (4) dobře
propláchněte vodou.
INFORMACE O BEZPEČNOSTI A ZDRAVOTNÍM RIZIKU
Materiály uvedené níže byly posouzeny podle požadavků směrnic Evropského společenství (EC
2001/59/EC a 99/45/EC).
Upozornění: Roztok k naředění sondy může způsobit reverzibilní podráždění očí. Při
zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Používejte vhodné ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej. V případě nehody, nebo
necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno ukažte toto
označení).

T

Koncentrovaný promývací pufr obsahuje azid sodný a je klasifikován podle příslušných
směrnic Evropského společenství (EC) jako: toxický (T). Následují příslušné formulace pro
riziko (R) a bezpečnost (S).
R25: Při požití je toxický.
R32: Při kontaktu s kyselinami se uvolňuje velmi toxický plyn.
S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné pracovní
prostředky pro oči a obličej.
S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc (je-li možno ukažte toto označení).
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C

Denaturační činidlo obsahuje hydroxid sodný a je klasifikován podle příslušné směrnice
Evropského společenství (EC) jako: korozívní (C). Následují příslušné formulace pro riziko
(R) a bezpečnost (S).
R35: Působí vážné poleptání.
S26: Při zasažení očí, okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S36/37/39: Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné pracovní
prostředky pro oči a obličej.
S45: V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou
pomoc (je-li možno ukažte toto označení).

Nahlédněte do Uživatelského manuálu Rapid Capture System (RCS), kde najdete další varování a
opatření specifická pro tento systém pro testování velkého množství vzorků.
OPATŘENÍ PRO ZACHÁZENÍ S TESTEM
1. Pro diagnostické použití in vitro.
2. Cervikální kartáček se používá pouze u žen, které nejsou těhotné.
3. Nepoužívejte činidla po uplynutí data expirace, vyznačené vedle symbolu
krabičky.

na vnějším štítku

4. Provedení stanovení mimo uvedená časová a teplotní rozmezí a limity může poskytnout neplatné
výsledky. Stanovení, která nespadají do určených rozsahů času a teploty, musí být opakována.
5. Postup testu DNA hc2 HPV s vysokým rizikem, ověřovací kritéria kalibrace stanovení, kontrola
kvality a interpretace výsledků vzorků musí být přesně dodrženy, aby bylo možné získat
spolehlivé výsledky testu.
6. Je důležité odpipetovat přesný objem požadovaného činidla a vše dobře promísit po každém
přídavku činidla. Nedodržení tohoto postupu by mohlo způsobit chybné výsledky testu. Zjištění,
že nastala požadovaná barevná změna potvrdí, že tyto podmínky byly splněny.
7. Součásti soupravy byly přezkoušeny jako ucelená jednotka. Nezaměňujte jednotlivé součásti
za součásti z jiných zdrojů nebo z jiných šarží.
8. Nukleové kyseliny jsou velmi citlivé na degradaci nukleázou z okolního prostředí. Nukleázy se
vyskytují na lidské kůži a na povrchu věcí či na materiálech, kterých se dotýkali lidé. Očistěte
povrchy a pokryjte povrch pracovních stolů ochranným krytem na jedno použití. Ppři provedení
všech kroků testu používejte gumové rukavice bez mastku.
9. Pozornost by měla být věnována tomu, aby se zabránilo kontaminaci imobilizační mikrodestičky a
detekčního činidla 2 exogenní alkalickou fosfatázou v průběhu provedení testu. Látky, které
mohou obsahovat alkalickou fosfatázu zahrnují detekční činidlo 1, baktérie, sliny, vlasy a oleje
kožního původu. Zakrytí imobilizační mikrodestičky po promývacím kroku a během
inkubace s detekčním činidlem 2 je zvláště důležité, protože exogenní alkalická fosfatáza
může reagovat s detekčním činidlem 2 a může vést k falešně pozitivním výsledkům.
10. Chraňte detekční činidlo 2 před vystavením přímému světlu po delší dobu. Použijte činidlo
bezprostředně po odebrání alikvotního podílu a zabraňte vystavení přímému slunečnímu světlu.
11. Opakovací pipeta by měla být předem několikrát naplněna činidlem, než se začne s dávkováním.
Pozornost musí být periodicky věnována větším vzduchovým bublinám. Nadměrný počet velkých
vzduchových bublin v dávkovací pipetě může způsobit nepřesné dávkování. Předejít tomu lze
tak, že se pipeta zcela naplní, pak se úplně vypustí a znovu se naplní. Konkrétní pokyny pro
použití najdete v instrukční příručce, poskytnuté prodejcem pipetovacího zařízení
12. Pipetování multikanálovou pipetou při dávkování detekčních činidel 1 a 2 by mělo být provedeno
pomocí reverzní pipetovací techniky (viz Detekce hybridu). Zkontrolujte špičku každé pipety na
multikanálové pipetě, zda je dobře nasazena a zda je v pořádku plnění.
13. Ujistěte se, že je každá jamka mikrodestičky důkladně promyta, jak je uvedeno v instrukcích pro
manuální promývání. Nedostatečné promytí se projeví jako zvýšené pozadí a může způsobit
falešně pozitivní výsledky. Zbytky promývacího pufru v jamkách mohou mít za následek redukci
signálu a špatnou reprodukovatelnost.
14. Začínáte-li pracovat, ponechte ohřívač mikrodestiček I temperovat po dobu alespoň 60 minut, aby
bylo dosaženo rovnováhy při 65 °C ± 2 °C. Není-li ponechána dostatečná doba pro tento ohřev,
může dojít k roztavení hybridizační mikrodestičky. Podrobnější informace naleznete v Návodu k
použití ohřívače mikrodestiček I.
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PŘÍPRAVA A USKLADNĚNÍ ČINIDEL
1. Po dodání soupravy uskladněte při teplotě 2 - 8 °C. Koncentrovaný promývací pufr, denaturační
činidlo a indikační barvivo mohou být skladovány při teplotě 2 - 30 °C, podle požadavku.
2. Nepoužívejte po uplynutí záruční doby vyznačené vedle symbolu
připravená činidla po záruční lhůtě (viz níže).

na štítku krabice, nebo

3. Všechna činidla jsou připravena pro okamžité použití, s výjimkou denaturačního činidla, HPV
sond pro vysoké riziko a koncentrovaný promývací pufr.
V případě testování velkého množství vzorků nahlédněte do Uživatelského manuálu Rapid
Capture System (RCS), kde najdete informace jak připravit směs(i) HPV sond(y) pro vysoké riziko,
promývací pufr, detekční činidlo 1 a detekční činidlo 2, poněvadž tyto instrukce jsou specifické
pro použití tohoto systému pro testování velkého množství vzorků.
ČINIDLO
denaturační
činidlo

směs sondy HPV
pro vysoké riziko
(připravená z HPV
sondy pro vysoké
riziko a činidel k
naředění sondy)

METODA PŘÍPRAVY
Nejdříve připravte:
Přidejte 5 kapek indikačního barviva do láhve denaturačního činidla a důkladně promíchejte.
Denaturační činidlo má mít homogenní tmavě fialovou barvu.
Takto připravené denaturační činidlo je stabilní po dobu tří měsíců, je-li uskladněno při
2 - 8 °C. Označte je štítkem s novou záruční dobou. Jestliže činidlo ztrácí barvu, přidejte tři
další kapky indikačního barviva a před použitím důkladně promíchejte.
Varování: Denaturační činidlo je korozívní. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné
rukavice a ochranné pracovní prostředky pro oči a obličej. Postupujte opatrně.
Připravte během denaturační inkubace vzorku:
Důležité: Někdy dojde k zachycení sondy ve víčku ampulky.
Poznámka: Nejvyšší opatrnost by měla být v této fázi postupu věnována tomu, aby se
zabránilo kontaminaci sondy a směsi v sondě RNázou. Použijte pipetové špičky s
aerosolovým filtrem pro pipetování sondy. Roztok k naředění sondy je viskózní.
Postupujte opatrně, abyste při přípravě směsi HPV sondy pro vysoké riziko zajistili
důkladné promísení. Během mísení musí být na kapalině vidět vznik víru (vortexu).
Nedostateční třepání může mít za následek redukci signálu.
•
•

•

Krátce centrifugujte ampulku se sondou HPV pro vysoké riziko, aby se dostala
kapalina ke dnu ampulky. Jemným poklepem promíchejte.
Stanovte požadované množství směsi sondy (25 µl/test). Doporučuje se připravit více
směsi sondy, aby se vykompenzoval objem ztrát v pipetových špičkách nebo na stěnách
ampulky. Konzultujte navržené objemy v níže uvedeném seznamu. Doporučený nejnižší
počet jamek pro každé použití 24. Je-li vyžadováno použití menšího počtu jamek než 24
v jednom stanovení, celkový počet testů na jednu soupravu by se měl zredukovat s
ohledem k omezenému objemu sondy a roztoku k naředění sondy.
Převeďte požadované množství roztoku k naředění sondy do nové nádobky na jedno
použití. V závislosti na počtu testů se doporučuje použít buď 5 ml nebo 15 ml
polypropylénové zkumavky s kulatým dnem se zaklapovacím víčkem. K přípravě směsi
sondy zřeďte HPV sondu pro vysoké riziko v poměru 1:25 roztokem ke zředění sondy.
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objem roztoku ke
zředění sondy*
4,0 ml
3,0 ml
2,0 ml
1,0 ml
0,045 ml

počet testů/pruhů
96/12
72/9
48/6
24/3
na jamku

Objem sondy*
160,0 µl
120,0 µl
80,0 µl
40,0 µl
1,8 µl

*Tyto hodnoty již v sobě zahrnují doporučený přídavný objem.
Napipetujte sondu HPV pro vysoké riziko do roztoku pro ředění sondy tak, že opřete
špičku pipety proti vnitřní stěně zkumavky právě nad meniskem, a vytlačíte obsah pipety.
Zabraňte ponoření špičky pipety do roztoku ke zředění sondy.
• Míchejte do víru nejméně 5 vteřin při maximální rychlosti, pro dokonalé promísení.
Během třepání musí být na kapalině vidět vznik víru (vortexu). Označte jako „směs
sondy HPV pro vysoké riziko a uchovávejte v čisté, uzavřené nádobě až do okamžiku
použití.“ Nepoužitá směs sondy by měla být zlikvidována.
PŘIPRAVTE BĚHEM IMOBILIZAČNÍHO KROKU:
Pro automatickou promývačku destiček I, systém imobilizace hybridu, promývací pufr
může být připraven jak je popsáno níže a uskladněn v zakryté nádobě, nebo může být
připraven pokaždé 1 l a umístěn v zásobníku automatické promývačky destiček I. Viz tabulku
(níže) pro objemy při mísení:
•

promývací pufr

Viz Návod k použití a údržbě automatické promývačky destiček I pro další instrukce ohledně
péče o zařízení a jeho údržby.
Varování: koncentrovaný promývací pufr je při požití jedovatý. Používejte vhodný ochranný
oděv, ochranné rukavice a ochranné pracovní pomůcky pro oči a obličej. Vystavení se
koncentrovanému promývacímu pufru minimalizujete přidáním vody při přípravě.
Množství koncentrovaného
promývacího pufru

Množství destilované nebo Konečný objem
deionizované vody
promývacího pufru

33,3 ml
66,6 ml
100 ml

966,7 ml
1933,4 ml
2900 ml

1l
2l
3l

Poznámka: Je velice důležité ponechat automatickou promývačku destiček I stále
zapnutou. Je tak zajištěno proplachování jako údržba; to je provedeno po každých 8
hodinách, kdy není jednotka v provozu.
Před provedením každého stanovení se ujistěte, že zásobník na odpad automatické
promývačky destiček I je prázdný a že promývací nádobka je naplněna destilovanou či
deionizovanou vodou.
Pro metodu manuálního promývání destiček:
• Koncentrovaný promývací pufr dobře promíchejte.
• Zřeďte 100 ml koncentrovaného promývacího pufru 2,9 l destilované či deionizované vody
v promývacím přístroji a dobře promíchejte (konečný objem by měl být 3 l).
• Uzavřete nádobu, aby bylo zabráněno kontaminaci nebo vypařování.
Takto připravený promývací pufr je stabilní po dobu tří měsíců při 2 - 30 °C. Vyznačte novou
záruční dobu. Jestliže byl promývací pufr v lednici, před použitím jej ponechte stát při
25 - 30 °C, aby bylo dosaženo vyrovnání teploty.
Doporučuje se, aby promývací přístroj a hadice byly vymyty 0,5 % roztokem chlornanu
sodného a důkladně vypláchnuty deionizovanou vodou jednou za tři měsíce, aby se zabránilo
možné kontaminaci alkalickou fosfatázou, přítomnou v baktériích a plísních.
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OBJEMY PŘEDEM PŘIPRAVENÝCH ČINIDEL
detekční činidlo 1
BEZPROSTŘEDNĚ PŘED POUŽITÍM:
&
detekční činidlo 2

Činidla důkladně promíchejte, pak opatrně odměřte příslušný objem detekčního
činidla 1 (nebo detekčního činidla 2) do čistého zásobníku činidel, podle pokynů
uvedených níže. Aby se zabránilo kontaminaci, tato činidla NESMÍ BÝT NIKDY
nalita zpět do původních láhví: Zlikvidujte zbylý materiál po použití. Jestliže není
použit 8-kanálový pipetovací přístroj, je možné jej nahradit příslušným pipetovacím
přístrojem s opakovanou akcí. V tomto případě by měly být alikvotní podíly činidla
nadávkovány do polypropylénové zkumavky dostatečné velikosti, aby byl k
dispozici požadovaný objem, jak je uvedeno níže.
počet
objem detekčního
testů/pruhů
činidla 1 nebo 2
96/12
obsah láhve
72/9
7,0 ml
48/6
5,0 ml
24/3
3,0 ml
1 test
0,125 ml

ODBĚR VZORKŮ A MANIPULACE SE VZORKY
Pro použití se soupravou DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem jsou doporučeny výlučně cervikální
vzorky, odebrané a transportované s použitím odběrové soupravy DNAPap Cervical Sampler nebo HC
Cervical Sampler (obě se skládají z cervikálního kartáčku a transportního média) nebo vzorky odebrané
pomocí sběrného nástroje typu košťátka či kombinací kartáček/špachtle a umístěné v roztoku Cytyc
PreservCyt Solution nebo cervikální vzorky odebrané do konzervační tekutiny Tripath Imaging Surepath.
Vzorky, které byly odebrány s použitím jiného systému pro odběr vzorků, nebo které byly přenášeny v
jiných transportních médiích, nejsou způsobilé pro použití s tímto testem. Charakteristiky účinnosti této
soupravy byly stanoveny pouze u těchto zmíněných odběrových souprav. V případě kolposkopického
vyšetření je třeba cervikální vzorky odebrat před aplikací kyseliny octové nebo jódu. V příbalových
letácích pro DNAPAP Cervical Sampler nebo HC Cervical Sampler najdete další informace týkající se
odběru vzorků a manipulace s nimi.
CERVIKÁLNÍ VZORKY V STM
Vzorky STM mohou být skladovány do dvou týdnů při teplotě laboratoře a odeslány bez zmrazení do
testovací laboratoře. Vzorky by měly být odeslány v izolované nádobě, s použitím poštovního kurýra pro
zajištěnou dodávku do 2 dnů nebo přes noc. V testovací laboratoři by vzorky měly být uskladněny při
2 - 8 °C, jestliže se stanovení provede do jednoho týdne. Jestliže bude zkouška provedena později než
do jednoho týdne, uskladněte vzorky při –20 °C po dobu do 3 měsíců (viz Poznámky pod Cervikální
biopsie před zmrazením). Do přenosného média pro vzorky byl přidán konzervační prostředek, aby se
zpomalilo množení bakterií a aby se zachovala neporušená DNA. Není záměrem zachování
životaschopnosti organismů či buněk.
CERVIKÁLNÍ BIOPSIE
Čerstvě odebrané cervikální biopsie o průřezu 2 - 5 mm mohou být také analyzovány s použitím DNA
testu hc2 HPV s vysokým rizikem. Vzorky biopsie musí být okamžitě vloženy do 1,0 ml přenosného média
pro vzorky a skladovány zmrazené při –20 °C. Vzorky biopsie mohou být odeslány při 2 - 30 °C, jestliže
se dodávka do testovací laboratoře uskuteční přes noc, pak uskladněny při –20 °C až do doby jejich
zpracování. Vzorky biopsie o průměru menším než 2 mm nemohou být použity.
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Poznámky: Aby se zabránilo uvolňování víček na zkumavkách se vzorky, které jsou posílány nebo
uskladněny zmrazené:
•
•

Pokryjte víčka fólií Parafilm® před odesláním zkumavek se vzorky, které byly dříve zmrazené.
Vzorky mohou být odeslány buď zmrazené nebo při 25 - 30 °C.
Když vyjmete vzorky z mraznice pro testování, okamžitě vyměňte víčka za šroubovací
uzávěry zkumavek pro odběr vzorků.

CERVIKÁLNÍ VZORKY V ROZTOKU CYTYC PRESERVCYT
Pro DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem mohou být použity vzorky odebrané sběrným nástrojem typu
košťátka nebo kombinace kartáček/špachtle a umístěné v roztoku Cytyc PreservCyt pro přípravu
preparátů na podložních sklíčkách ThinPrep® Pap Test . Vzorky mohou být odebrány rutinním způsobem
a preparáty na sklíčkách ThinPrep Pap Test by měly být připraveny podle instrukcí Cytyc.
Pro DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem musí zbýt nejméně 4 ml roztoku PreservCyt. Vzorky o objemu
menším než 4 ml, poté co byl připraven Pap test, neobsahují dostatečné množství materiálu a mohou
poskytnout falešné negativní výsledky v DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem.
Vzorky v roztoku PreservCyt mohou být uskladněny po odběru po dobu do tří měsíců při teplotách mezi
2 °C a 30 °C předtím, než jsou zpracovány pro potřeby DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem. Vzorky
roztoků PreservCyt nemohou být zmraženy. Postup ke zpracování těchto vzorků naleznete v Postupu
přípravy vzorků PreservCyt.
CERVIKÁLNÍ VZORKY V KONZERVAČNÍ TEKUTINĚ SUREPATH
Vzorky odebrané do konzervační tekutiny SurePath podle standardních postupů poskytují možnost
testování mimo zkumavku na přítomnost DNA HPV s vysokým rizikem ze stejného vzorku, použítého
k přípravě podložních sklíček pro cytologické vyšetření za použití procesoru sklíček TriPath Imaging®
PrepStain™. Cervikální vzorky se musí odebrat obvyklým způsobem a cytologická sklíčka s tenkou
vrstvou se musí připravit podle pokynů v Příručce k obsluze systému procesoru sklíček PrepStain.
POSTUP TESTU
Vzorky mohou obsahovat infekční materiál a podle toho se s nimi musí zacházet. Test DNA hc2 HPV

s vysokým rizikem se může provádět ručně podle návodu přiloženého k tomuto testu, nebo se může
použít zařízení Rapid Capture System pro testování velkého množství vzorků.
TESTOVÁNÍ VELKÉHO MNOŽSTVÍ VZORKŮ SE ZAŘÍZENÍM RAPID CAPTURE SYSTEM
Zařízení Rapid Capture System (RCS) (systém rychlého zachycení) je univerzální zařízení pro
automatické pipetování a ředění, které je možné použít při provádění testu DNA hc2 HPV s vysokým
rizikem na velkém počtu vzorků. Tento systém dokáže zpracovat 352 vzorků za osm hodin, kdy po 3,5 h
není nutný zásah uživatele; až 704 výsledků může být vygenerováno za 13 hodin. Při přípravě na test se
denaturace vzorků provádí nezávisle na RCS, v primární odběrové zkumavce, tak jak je popsáno níže u
manuální metody testu DNA hc2 HPV s vysokým rizikem, ještě před tím, než jsou umístěny na plošinu
RCS. Jak u manuální metody, tak i metody RCS se navíc pomocí mikrodestičkového luminometrického
přístroje Digene Microplate Luminometer 2000™(DML 2000TM) provede detekce chemiluminiscentního
signálu a vyhodnotí se výsledky. Každý z kroků testu DNA hc2 HPV s vysokým rizikem se provádí v
přesném pořadí jako v případě manuálního postupu. Pomocí zařízení RCS je možné stupňovitě
zpracovávat až 4 mikrodestičky, kde každá z těchto mikrodestiček obsahuje vzorky a kontroly kalibrátorů
a kvality potřebné k dané analýze. .
Pokud se rozhodnete pro metodu pomocí zařízení Rapid Capture System, přečtěte si kromě
tohoto návodu i Uživatelskou příručku pro zařízení Rapid Capture System, která se dodává
společně se zařízením a ve které naleznete nezbytné procedurální a názorné informace.
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USPOŘÁDÁNÍ POKUSU
1. Začínáte-li pracovat, ponechte ohřívač mikrodestiček I temperovat po dobu alespoň 60 minut,
aby bylo dosaženo rovnováhy při 65 °C ± 2 °C. Viz Návod k použití pro ohřívač mikrodestiček pro
další informace. Ujistěte se, že teplota vodní lázně je 65°C a že úroveň vody je dostatečně vysoko
pro ponoření celého objemu vzorku ve zkumavkách.
2. Ujistěte se, že teplota vodní lázně je 65 °C a že ve vodní lázni je dostatek vody na to, aby mohl být
ponořen celý objem vzorku ve zkumavkách
3. Vyjměte vzorky a všechna požadovaná činidla z lednice předtím, než začnete pracovat na
stanovení. Nechte je temperovat po 15 - 30 minut, aby dosáhly 20 - 25 °C.
Poznámka: Ještě před temperováním již denaturovaných vzorků a činidel v soupravě na
teplotu laboratoře si připravte vzorky PreservCyt Solution a SurePath .
4. Použijte software systému imobilizace hybridu, verze 2 [Digene Hybrid Capture System Version 2]
(DHCS v.2) nebo Digene kvalitativního software k návrhu rozložení destiček. Pro další informace viz
návody k použití pro odpovídající software.
5. Umístěte kontroly kalibrátoru a kvality a vzorky, jež mají být testovány, do stojanu zkumavek v tomtéž
pořadí, ve kterém budou testovány. NEJDŘÍVE musí být testovány negativní kalibrátory,
kalibrátory HPV pro nízké riziko a kalibrátory HPV pro vysoké riziko. Negativní kalibrátor (NC),
kalibrátor HPV pro nízké riziko (LRC), nebo kalibrátor HPV pro vysoké riziko (HRC), kontrola kvality
pro nízké riziko (QC1-LR), kontrola kvality pro vysoké riziko (QC2-HR) a vzorky jsou testovány v
konfiguraci 8-mi jamkového sloupce. Níže viz příklad rozmístění pro každý typ sondy.
Příklad uspořádání pokusu s 24 jamkami na mikrodestičce:
Sloupec
Řada
1
2
3
A
NC
vzorek 1
vzorek 9
B
NC
vzorek 2
vzorek 10
C
NC
vzorek 3
vzorek 11
D
LRC či HRC
vzorek 4
vzorek 12
E
LRC či HRC
vzorek 5
vzorek 13
F
LRC či HRC
vzorek 6
vzorek 14
G
QC1-LR
vzorek 7
vzorek 15
H
QC2-HR
vzorek 8
vzorek 16

6. Testujte trojnásobně negativní kalibrátor (NC) a jednotlivě kalibrátor pro vysoké riziko (HRC) a
QC1-LR a QC2-HR směsnou sondou HPV pro vysoké riziko. Podle software Digene jsou určeny
pozice kontroly kalibrátoru a kvality v mikrodestičce. Konzultujte Návod k použití pro přístroj DML
2000 a Návod k použití software, verze 2 a interaktivního průvodce operátora softwaru Digene
Hybrid Capture System Version 2 (DHCS V.2) nebo Návod k použití Digene kvalitativního
software pro patřičné nastavení systému kontrol kalibrátoru/kvality/vzorek v softwaru.
DENATURACE
Poznámky:
• Varování: Denaturační činidlo je korozívní. Postupujte opatrně a při zacházení s činidlem
používejte ochranné gumové rukavice bez klouzku.
• Důležité: Některé cervikální vzorky mohou obsahovat krev či jiný biologický materiál, který může
překrývat barevné změny po přídavku denaturačního činidla. Vzorky, které vykazují tmavou barvu
před přidáním denaturačního činidla, nemohou poskytnout v tomto kroku správnou barevnou
změnu. V těchto případech, selže-li projevení se patřičné barevné změny, neovlivní to výsledky
stanovení. Ověření správného smísení může být provedeno sledováním barevné změny pro
kontroly kalibrátoru a kvality.
• Během denaturačního a hybridizačního kroku se ujistěte, že úroveň vody ve vodní lázni je
dostatečná pro ponoření celého objemu vzorku ve zkumavce.
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• Kalibrátory, kontroly a vzorky mohou být připraveny do stádia denaturačního kroku a uskladněny
při 2 - 8 °C přes noc, nebo při –20 °C po dobu do 3 měsíců. Maximálně mohou být provedeny
3 cykly zmrazení/rozmrazení, s maximální dobou 2 hodin při teplotě místnosti během každého
cyklu rozmrazení. Před použitím dobře promíchejte.
26
• Vzorky nejsou po denaturaci a inkubaci již považovány za infekční. Laboratorní personál však
musí stale zachovávat opatření platná v daném státě/místě.
• Neodstraňujte nástroj pro odběr vzorků před denaturací.
• Abyste se vyhnuli falešně pozitivním výsledkům, je naprosto kritické, aby všechny materiály kontroly kalibrátoru, kontroly a vzorky STM – přišly do styku s denaturačním činidlem. Třepání po
přidání denaturačního činidla je kritickým krokem: ujistěte se, že MST Vortexer I je nastaven na
100 (maximální rychlost), že je pozorovatelný viditelný vír v kapalině během třepání a že
kapalina smáčí celý vnitřní povrch zkumavky. Jestliže vortexujete manuálně, ujistěte se o
tom, že každá kontrola kalibrátoru, kvality a vzorek je míchán individuálně do víru (vortex),
každý nejméně po dobu 5 vteřin při nejvyšší rychlosti tak, že vír kapaliny smáčí celý vnitřní
povrch zkumavky. Pak zkumavku jednou obraťte dnem vzhůru.
Postup přípravy kontrol kalibrátorů, kvality a vzorků STM
1. Odstraňte a zlikvidujte víčka zkumavek kontro kalibrátorů, kvality a vzorků STM.
Poznámka:

Víčka sejmutá ze zkumavek se vzorky jsou potenciálně infekční. Likvidaci proveďte
v souladu s národními/místními směrnicemi.

2. Napipetujte denaturační činidlo s indikačním barvivem do každého kalibrátoru, kontroly nebo
vzorku STM pomocí nastavitelného pipetovacího zařízení nebo pipetovacího zařízení s
opakovanou akcí. Postupujte opatrně, abyste se nedotkli stěn zkumavky – mohlo by dojít ke
zkřížené kontaminaci vzorků. Objem potřebného denaturačního činidla je ekvivalentní polovině
objemu vzorku. Přesný objem pro každý typ kontroly kalibrátoru, kvality a vzorku je uveden níže v
tabulce.
Před likvidací zbytku denaturačního činidla v lahvičce v souladu s platnými
státními/místními laboratorními postupy činidlo zřeďte.
Kontrola kalibrátoru, kvality nebo
vzorek
Negativní kalibrátor
Kalibrátor HPV pro vysoké riziko
Kontroly kvality pro nízké či vysoké
riziko
Cervikální vzorky

Požadované objemy
denaturačního činidla
1000 µl
500 µl
500 µl
500 µl

3. Promíchejte vzorky jednou ze dvou metod popsaných níže.
Poznámka:

MST Vortexer I lze použít pouze se vzorky odebranými pomocí soupravy DNAPap
Cervical Sampler nebo HC Cervical Sampler v transportním médiu (STM). Vzorky
odebrané v PreservCyt Solution se musí zpracovat podle instrukcí, které jsou
uvedeny níže (viz Postup přípravy vzorků pro PreservCyt Solution).

Metoda s použitím třepacího zařízení pro více zkumavek zároveň [Multi-Specimen Tube (MST)]
Vortexer I
Poznámy: Vzorky z DNAPap Cervical Sampler a HC Cervical Sampler, promíchané pomocí
MST Vortexer I, musí být hybridizovány pomocí hybridizační mikrodestičky a pomocí
metody ohřívače mikrodestiček I.
a) Pokryjte zkumavky kontrol kalibrátorů, kvality a vzorků STM fólií DuraSeal® tak, že přetáhnete
fólii přes zkumavky ve stojanu.
b) Umístěte víko stojanu na zkumavky pokryté fólií a zajistěte víko zaklapnutím dvou postranních
spon. Odřízněte fólii řezacím nástrojem.
12

c) Umístěte stojan na vortexer pro více zkumavek a zajistěte jej svorkou. Ověřte nastavení
rychlosti na hodnotu 100 (maximální rychlost) a zapněte spínač vortexeru do polohy
„zapnuto“(„ON“). Míchejte do víru po dobu 10 vteřin.
Metoda manuálního třepání do víru (vortexing) pro jednotlivé zkumavky
a) Vyměňte uzávěry zkumavek kontrol kalibrátorů, kvality a vzorků STM za čisté šroubovací
uzávěry pro zkumavky pro odběr vzorků.
b) Důkladně promíchejte obsah každé zkumavky jednotlivě, třepáním do víru při vysoké rychlosti
po 5 vteřin.
c) Převraťte každou zkumavku se vzorkem dnem vzhůru (jednou), aby se vymyl vnitřní povrch
zkumavky, uzávěr a okraj.
d) Vraťe zkumavku do stojanu.
Nezávisle na použité metodě vortexu, během třepání musí být viditelný vír kapaliny uvnitř
každé zkumavky tak, že kapalina omývá celý vnitřní povrch zkumavky. Kontroly kalibrátorů,
kvality a vzorky by měly změnit barvu na tmavě fialovou.
4. Inkubace obsahu zkumavek probíhá ve stojanu umístěným ve vodní lázni při 65 ± 2 °C po 45 ± 5
minut (denaturované kontroly kalibrátorů, kontroly a vzorky mohou být testovány okamžitě, nebo
uskladněny jak je popsáno výše v Poznámkách). Během této inkubace připravte směs sondy
HPV s vysokým rizikem. Viz oddíl O přípravě a uskladnění činidel.
Postup přípravy vzorků PreservCyt Solution
Poznámky:
• Úplné podrobnosti najdete v příbalovém letáku k soupravě hc2 Sample Conversion Kit.
• Při manuálním testování stačí zpracování 4 ml dávky PreservCyt Solution pro dva testy.
Minimální zpracovatelný objem je 4 ml.
• Vzorky PreservCyt Solution si připravte v dávkách 36 nebo menších; v opačném případě se
pelety mohou při dekantaci supernatantu uvolnit. Je to důležité kvůli zachování integrity buněčné
pelety během dekantace. Připravujete-li další lahvičky s PreservCyt Solution, nezačínejte je
připravovat dříve, než dokončíte přípravu první dávky.
Příprava činidla
Použijte buď denaturační činidlo (DNR) dodávané s testem DNA hc2 HPV s vysokým rizikem (viz
Příprava a uskladnění činidel) nebo DNR dodávané se soupravou hc2 Sample Conversion Kit. DNR
dodávané s hc2 Sample Conversion Kit připravíte tak, že do lahvičky DNR přidáte 3 kapky indikačního
barviva a dobře zamícháte. Měl by vzniknout stejnorodý, tmavě fialový roztok. Požadavky na objem určíte
podle Tabulky 1.
Tabulka 1
Požadavky na objem: Příprava činidla

Počet testů
1-2
3
4
5
6

Objem
PreservCyt
Solution
4 ml
6 ml
8 ml
10 ml
12 ml

Objem pufru ke
konverzi
0,4 ml
0,6 ml
0,8 ml
1,0 ml
1,2 ml

1. Označte zkumavku na zpracování vzorků hc2, 10 ml kónickou zkumavku Sarstedt nebo 15 ml VWR
nebo kónickou zkumavku značky Corning řádným identifikačním číslem vzorku.
2. Manipulace s jednotlivými vzorky:
a. Rukou silně zatřepejte lahvičkou PreservCyt, až se buňky homogenně rozptýlí.
13

b. Okamžitě, protože se buňky velice rychle usazují, napipetujte příslušné množství vzorku
PreservCyt do označené zkumavky. Snažte se dostat roztok PreservCyt na dno kónické
zkumavky a minimalizovat tak přilnutí buněčného materiálu ke vnitřní stěně zkumavky.
3. Do každé zkumavky přidejte příslušné množství pufru ke konverzi (viz Tabulka 1).
4. Všechny zkumavky uzavřete a pomocí vortexové míchačky s kalíškovým nástavcem dobře
promíchejte.
Poznámka: Postup s třepačkou MST Vortexer 2 nebyl validován pro vzorky s PreservCyt Solution s
pufrem před odstřeďováním a proto se v tomto kroku nesmí používat.
5. Zkumavky odstřeďujte v centrifuze s výkyvným rotorem při 2 900 ± 150 x g, po dobu 15 ± 2 minuty.
6. Během odstřeďování si připravte směs transportního média/denaturačního činidla (STM/DNR) v
poměru 2:1 (podle Tabulky 2).
Poznámka: Směs STM/DNR musíte připravit vždy čerstvou v den testu.
a. Celkové množství požadované směsi STM/DNR určíte tak, že vezmete počáteční množství
vzorku pro PreservCyt Solution jako vodítko a poté vynásobíte objemy STM a DNR pro jednu
zkumavku počtem zpracovávaných vzorků (viz Tabulka 2).

Tabulka 2
Požadavky na objem: STM/DNR
Objem STM
Objem DNR
pro jednu
pro jednu
Směs
Objem
zkumavku
zkumavku pro
Počet
STM/DNR
PreservCyt
pro
koncovou
přidaná do
testů
Solution
koncovou
směs
zkumavky
směs
STM/DNR*
STM/DNR*
1-2
4 ml
120 µl
60 µl
150 µl
3
6 ml
170 µl
85 µl
225 µl
4
8 ml
220 µl
110 µl
300 µl
5
10 ml
270 µl
135 µl
375 µl
6
12 ml
320 µl
160 µl
450 µl
* Objemy uvedené v těchto sloupcích se nesmí přímo přidávat do zkumavky se vzorkem.

b. Důkladně roztok promíchejte vortexováním.
7. Po jedné zkumavky vyjměte z centrifugy a umístěte je na stojan nebo konverzní stojan. Na dně každé
zkumavky by měla být růžová/oranžová peleta.
Poznámka: Vzorky, které po centrifugaci nemají viditelnou peletu, nejsou vhodné pro testování a
měly by se zlikvidovat.
8. Manipulace s každou zkumavkou jednotlivě:
a. Sejměte víčko a položte na papírový ubrousek bez vláken.
b. Opatrně slijte supernatant.
c.

Držte zkumavku v obrácené pozici z jemně blotujte (asi šestkrát) na savých papírových
ubrouscích bez vláken, až ze zkumavky neodkapává žádná kapalina. Pokaždé použijte čistou
část ubrousku. Dávejte si pozor, aby při blotování nevyklouzla buněčná peleta ze zkumavky.
Poznámky:
• Neblotujte na stejném místě na savých papírových ubrouscích bez vláken více než jednou.
• Je důležité, abyste blotováním odstranili co největší množství PreservCyt Solution. Nicméně je
běžné, že i po blotování uvidíte zbytky PreservCyt Solution.

d. Umístěte zkumavku na stojan nebo konverzní stojan.
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VORTEXOVÁNÍ A DENATURACE
Postup při manuálním vortexování
1. Přidejte požadované množství STM/DNR ke každé peletě (viz Tabulka 2). Uzavřete každou
zkumavku víčkem a znovu suspendujte pelety tak, že každou zkumavku budete zvlášť vortexovat
alespoň 30 sekund na nejvyšší rychlosti. Je-li obtížné peletu znovu suspenzovat, vortexujte dalších
10 - 30 sekund nebo do doby, kdy se peleta uvolní ze dna zkumavky. Je-li i po dalším vortexování
peleta nerozpuštěná (celkově maximálně 2 minuty), poznamenejte si identifikátor vzorku a přejděte
k dalšímu kroku.
2. Umístěte zkumavky na stojan.
3.

Vložte stojan na 15 ± 2 minuty do vodní lázně o teplotě 65 ± 2 °C. Ujistěte se o tom, že vodní hladina
je dostatečně vysoko na to, aby v ní byla ponořená veškerá kapalina ve zkumavkách.

4.

Vyjměte stojan se vzorky z vodní lázně a jednotlivě vortexujte vzorky po dobu 15 - 30 sekund.
Poznámka: Ujistěte se, že všechny pelety jsou v tomto okamžiku zcela resuspendovány. Vzorky,
které stále mají viditelnou peletu, nejsou vhodné pro testování a měly by se zlikvidovat.

5.

Vložte opět stojan na 30 ± 3 minuty do vodní lázně o teplotě 65 ± 2 °C a pokračujte v denaturaci.

6.

Přejděte dále ke kroku Hybridizace nebo v případě uskladnění a nakládání s denaturovanými vzorky
si přečtěte sekci Bod volitelného zastavení.

Postup při použití třepačky MST Vortexer 2 pro více vzorků
Poznámky:
• Postup s třepačkou MST Vortexer 2 je validován pro vzorky s PreservCyt Solution po odstřeďování a
dekantaci supernatantu.
• Pro zpracování vzorků s PreservCyt Solution je určená pouze třepačka MST Vortexer 2. Třepačka
MST Vortexer I není validována pro zpracování PreservCyt Solution, protože není kompatibilní s
konverzním stojanem a víčkem. Z tohoto důvodu nepoužívejte konverzní stojan s třepačkou MST
Vortexer I.
• Konverzní stojan a víko jsou zvlášť navržené tak, aby pojaly zkumavky hc2 Sample Conversion
Tubes (VWR nebo 15 ml kónické zkumavky značky Corning). Uživatel by měl používat na
konverzním stojanu v jednu chvíli pouze jeden typ zkumavky. Jiné značky nejsou pro použití
validovány.
• Je nutné přísně dodržovat určené časy vortexování konverzního stojanu s víkem.
• Konverzní stojan s víkem nelze použít pro vortexování kontrol soupravy hc2 DNA Test, kontroly
kalibrátorů nebo kvality. Výška STM zkumavek zabraňuje adekvátnímu vortexování pomocí
konverzního stojanu s víkem.
1.

Po blotování všech označených 15 ml kónických zkumavek umístěte zkumavky na konverzní stojan
na jejich řádné pozice.

2. Ke každé peletě přidejte příslušné množství směsi STM/DNR (viz Tabulka 2).
3. Zakryjte 15 ml kónické zkumavky fólií DuraSeal tak, že přetáhnete fólii přes zkumavky ve stojanu.
4. Umístěte víko stojanu na zkumavky pokryté fólií a zajistěte ho zaklapnutím dvou postranních spon.
Když bude víko pevně uchycené, odřízněte řezačkou fólii.
5. Otočte červenou páčku tak, aby byla v horizontální pozici.
6. Umístěte konverzní stojan a víko na třepačku MST Vortexer 2 tak, aby největší roh stojanu se zářezy
byl umístěný v pravém předním rohu. Umístěte konverzní stojan a víko na plošinu třepačky MST
Vortexer 2 tak, aby byl pevně uchycen vodítky. Posunutím červené páčky do vertikální pozice
upevněte stojan na místě. Tím pevně stojan uchytíte.
7. Ověřte si, že je rychlost nastavena na hodnotu 100 (maximální rychlost) a že přepínač impulzů je
v pozici vypnuto (OFF).
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8. Zapněte spínač třepačky Vortexer do pozice zapnuto (ON). Míchejte do víru (vortexujte) po dobu
30 vteřin.
9. Otočte spínač třepačky Vortexer do pozice vypnuto (OFF).
10. Zvedněte červenou páčku a vyjměte konverzní stojan a víko z třepačky MST Vortexer 2.
11. Vložte stojan na 15 ± 2 minuty do vodní lázně o teplotě 65 ± 2 °C. Ujistěte se o tom, že vodní hladina
je dostatečně vysoko na to, aby v ní byla ponořená veškerá kapalina ve zkumavkách.
12. Po 15 minutové inkubaci vyjměte stojan se vzorky z vodní lázně.
13. Před tím, než umístíte stojan na třepačku MST Vortexer 2, stojan osušte, abyste zabránili rozstřiku.
14. Upevněte konverzní stojan a víko na třepačku MST Vortexer 2 podle popisu v kroku 6.
15. Zkontrolujte, zda je rychlost nastavena na hodnotu 100 (maximální rychlost), a následně přepněte
spínač třesacího zařízení do polohy zapnuto (ON). Míchejte do víru (vortexujte) po dobu 1 minuty.
16. Otočte spínač třepačky Vortexer do pozice vypnuto (OFF).
Poznámka: Postup s třepačkou MST Vortexer 2 standardizuje rychlost míchání, čas a zpracování a
eliminuje tak potřebu vizuálně kontrolovat buněčné pelety, jak to je nutné při manuálním
postupu vortexování.
17. Vložte opět stojan na 30 ± 3 minuty do vodní lázně o teplotě 65 ± 2 °C a pokračujte v denaturaci.
18. Vyjměte stojan z vodní lázně, stojan osušte a upevněte do třepačky Vortexer.
19. Zapněte spínač třepačky Vortexer do pozice zapnuto (ON). Vortexujte 10 vteřin při maximální
rychlosti.
20. Otočte spínač třepačky Vortexer do pozice vypnuto (OFF). Vyjměte stojan.
21. Okamžitě sejměte víko stojanu a fólii DuraSeal ze vzorků.
22. Přejděte dále ke kroku Hybridizace nebo v případě uskladnění a nakládání s denaturovanými vzorky
si přečtěte sekci Bod volitelného zastavení.
Postup přípravy vzorků SurePath
Po provedení cytologické analýzy lze vzorky SurePath uchovávat až 4 týdny při teplotě 2 - 30 ºC.
Po cytologickém zpracování pokračujte následujícím způsobem:
1. Ujistěte se, že jsou vzorky vytemperovány na pokojovou teplotu a že viditelné množství tekutiny je asi
2,8 ml.
VAROVÁNÍ: Pokud vzorky obsahují méně tekutiny než 1 ml, je možné, že nebyla po provedení
cytologie přidána konzervační tekutina SurePath a vzorky NEJSOU vhodné pro
testování DNA HPV s vysokým rizikem.
2. Centrifugujte vzorek v centrifuze výkyvným rotorem při 800 ± 15 x g po dobu 10 ± 1 minut.
3. Vyjměne zkumavky z centrifugy.
4. Ihned po centrifugování opatrně slijte supernatant a jemně blotujte každou zkumavku (asi 3 krát) na
savých papírových ubrouscích, až ze zkumavky neodkapává žádná kapalina. Pozorujte pelety v
každé zkumavce. Nenechejte pelety sklouznout během blotování na dno zkumavky.
5. Umístěte zkumavky do stojanu.
6. Přidejte 200 μl hc2 transportního média (STM) ke každé peletě pomocí opakovací nebo
jednokanálové pipety.
Poznámka: Zkumavky je možno mixovat bez uzávěrů.
7. Resuspendujte každou peletu vortexováním každé zkumavky zvlášť na 15 sekund při nejvyšší rychlosti.
Pokud se pelety obtížně resuspendují, vortexujte je dalších 5 až 30 sekund nebo do doby, kdy se peleta
uvolní ze dna zkumavky a je rozpuštěná.
8. Napipetujte 100 μl připraveného denaturačního činidla (s indikátorovým barvivem) do každého vzorku
kontroly kalibrátoru, kvality a vzorku pomocí opakovací pipety nebo jednokanálové pipety.
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VAROVÁNÍ: Postupujte opatrně, abyste se nedotkli stěn zkumavky – mohlo by dojít ke
zkřížené kontaminaci vzorků.
Při likvidaci zbylého denaturačního činidla postupujte v souladu s platnými státními a místními
předpisy pro likvidaci korozivních látek.
9. Promíchejte každou peletu vortexováním každé zkumavky zvlášť na 5 sekund při nejvyšší rychlosti.
Poznámka: Zkumavky je možno mixovat bez uzávěrů.
Označte 15 ml kónickou zkumavku příslušnou identifikací a typem vzorku (například „SP“ pro typ
SurePath vzorku) a umístěte je do stojanu.
Poznámka: Jestliže se pro poloautomatizované zpracování testu používá systém QIAGEN Rapid
Capture® je třeba použít 15 ml kónické zkumavky značky VWR nebo Corning®, aby bylo možné
správné umístění do konverzního stoanu Digene (stříbrný stojan).
10. Přeneste celý objem zkumavky do 15 ml kónické zkumavky se šroubovacím uzávěrem pomocí
jednorázové 7 ml přenosové pipety se standardním hrotem nebo ekvivalentní1.
11. Uzavřete 15 ml kónické zkumavky.
12. Inkubujte ve vodní lázni 65 ± 2 °C po dobu 90 ± 5 minut.
VÝSTRAHA:

Tato inkubační doba je delší než je obvykle požadováno pro jiné vyzkoušené typy
vzorků.

13. Jestliže se testování HPV dokončuje v ten samý den, denaturujte kalibrátory hc2 pro vysoké riziko ve
vodní lázni 65 ºC na 45 minut v souladu s pokyny k testu hc2 HPV DNA Test.
14. Vyjměte stojan se vzorky z vodní lázně.

Bod volitelného zastavení
Po denaturaci mohou být STM vzorky a konvertované vzorky PreservCyt a SurePath skladovány při
teplotě 2 - 8 °C přes noc, nebo při tepllotě –20 °C po dobu do 3 měsíců. V případě skladování v lednici
přes noc můžete vzorky ponechat na konverzním stojanu uzavřené fólií DuraSeal a víkem stojanu. Před
skladováním při teplotě -20 °C musíte odstranit víko stojanu a fólii DuraSeal a zkumavky musíte uzavřít
víčky. V obou případech se musí vzorky před hybridizací vytemperovat na teplotu laboratoře (20 - 25°C) a
důkladně vortexovat.
Poznámka: Neskladujte ani nezasílejte denaturované vzorky na suchém ledě.
Maximálně mohou být provedeny 3 cykly zmrazení/rozmrazení, s maximální dobou 2 hodin při teplotě
laboratoře během každého cyklu rozmrazení.
HYBRIDIZACE
Poznámky:
•
•
•

1

Směs sondy HPV pro vysoké riziko je viskózní. Musí se postupovat opatrně, aby se zajistilo
dokonalé třepání a aby bylo požadované množství úplně nadávkováno do každé jamky
mikrodestičky. Viz oddíl Příprava a uskladnění činidel.
Jestliže byl denaturovaný vzorek uskladněn při teplotě –20 °C, ponechte vzorek roztát na teplotu
20 - 25 °C a důkladně promíchejte do víru (vortexujte) před začátkem hybridizace.
Před použitím předehřejte ohřívač mikrodestiček I na 65 ± 2 °C po dobu alespoň 60 minut. Pro
další informace viz Návod k použití ohřívače mikrodestiček I, podle potřeby.

Pro ověřovací testy společnosti QIAGEN byly používány 15 ml kónické zkumavky značky VWR
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Metoda hybridizace pomocí hybridizační destičky a ohřívače mikrodestiček I
Poznámka:

Vzorky odebrané pomocí soupravy DNAPap nebo HC Cervical Sampler v médiu pro
přenos vzorků (STM) a zpracované pomocí metody MST Vortexer mohou být
hybridizovány pouze pomocí metody ohřívače mikrodestiček I.

1.

Připravte si hybridizační mikrodestičku a označte ji.

2.

Po inkubaci vyjměte kontroly kalibrátorů, kvality a vzorky z vodní lázně. Je-li použit vortexer pro
více vzorků, promíchejte obsah celého stojanu vzorků STM do víru (vortexujte) po dobu
minimálně 5 vteřin při nastavení maximální rychlosti. V případě vzorků PreservCyt Solution
vortexujte celý konverzní stojan, a to při maximální rychlosti po dobu minimálně 10 sekund. Jinak
můžete míchat každou zkumavku do víru jednotlivě, po dobu nejméně 5 sekund.

3. Napipetujte 75 µl z každé kontroly kalibrátoru, kvality nebo vzorku na dno prázdné jamky
hybridizační mikrodestičky. Přitom sledujte navržené uspořádání destičky (pod hlavičkou
Uspořádání pokusu). Nedotýkejte se stěn jamek a omezte možnost tvorby vzduchových bublinek.
Použijte čistou zvláště dlouhou pipetovací špičku pro každý přenos, abyste zamezili zkřížené
kontaminaci kontrol kalibrátoru, kvality nebo vzorků. Neodstraňujte nástroj k odběru vzorků z
přenosné zkumavky. Denaturované vzorky mohou být zavíčkovány šroubovacími uzávěry
zkumavek pro odběr vzorků a uskladněny spolu s nástroji k odběru vzorků, které zůstaly ve
zkumavkách. Na denaturované vzorky PreservCyt můžete opět nasadit jejich původní víčka.
Poznámka: Falešně pozitivní výsledky se mohou vyskytnout v případě, když alikvotní podíly
vzorků nejsou přeneseny opatrně. Nedotýkejte se stěny zkumavky špičkou pipety
během přenosu vzorku, když vyjímáte 75 µl alikvotní podíl.
4. Po přenosu posledního vzorku přikryjte mikrodestičku víčkem a proveďte inkubaci hybridizační
mikrodestičky po 10 minut při 20 - 25 °C.
5. Odměřte alikvotní podíl připravené a důkladně promísené (do víru) směsi sondy HPV pro vysoké
riziko do zásobníku činidla na jedno použití. Pozorně napipetujte 25 µl směsi sondy HPV pro
vysoké riziko do každé jamky hybridizační mikrodestičky, která obsahuje kontroly kalibrátoru,
kvality a vzorky; použijte 8-kanálové pipetovací zařízení a pro každou řadu nové špičky.
Nadávkujte objem sondy do každé hybridizační jamky, zabraňte zpětnému odstřiku. Nedotýkejte
se stěn jamek.
6. Zakryjte hybridizační mikrodestičku příslušným víkem a třepejte na rotační třepačce I (systému
Hybrid Capture), nastavené na 1 100 ± 100 ot/min po dobu 3 ± 2 minuty. Kontroly kalibrátoru,
kvality a vzorky by měly po třepání zežloutnout. Jamky, které zůstaly fialové, patrně neměly
patřičné množství směsi sondy. Přidejte dalších 25 µl směsi sondy do vzorků, které zůstaly
fialové, a znovu třepejte. Jestliže jamky zůstanou fialové i po této proceduře, vzorky by měly být
testovány znovu.
Poznámky:
•

Po třepání mají vzorky roztoku PreservCyt zrůžovět (místo zežloutnutí).

•

Pozornost by měla být věnována tomu, aby při umístění hybridizační mikrodestičky v ohřívači
mikrodestiček I nedošlo k rozstřiku.

7. Inkubace probíhá v ohřívači mikrodestiček I, který byl předehřát a vytemperován na 65 ± 2 °C, po
dobu 60 ± 5 minut.
Metoda hybridizace pomocí mikrozkumavky a vodní lázně
Poznámky:
• Postup zpracování vzorků odebraných pomocí HC Cervical Sampler v médiu pro přenos vzorků
(STM) pomocí metody MST Vortexer pro mísení a vodní lázně pro hybridizaci nebyl dosud
ověřen. Vzorky odebrané pomocí DNAPap nebo HC Cervical Sampler v STM, které byly
zpracovány pomocí metody MST Vortexer, mohou být hybridizovány pouze při použití metody
ohřívače mikrodestiček I.
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•

Jestliže byl denaturovaný vzorek uskladněn při –20 °C, ponechte vzorek roztát na teplotu
20 - 25 °C a důkladně promíchejte do víru (vortex) před začátkem hybridizace.

1. Umístěte požadovaný počet čistých hybridizačních mikrozkumavek do stojánku mikrozkumavek a
označte je.
2. Po inkubaci vyjměte kontroly kalibrátoru, kvality a vzorky z vodní lázně. Míchejte každou
zkumavku jednotlivě (vortex) po dobu nejméně 5 vteřin, těsně před odebráním alikvotů.
3. Napipetujte 75 µl z každé kontroly kalibrátoru, kvality nebo vzorku na dno příslušné hybridizační
mikrozkumavky. Přitom sledujte navržené uspořádání destičky (pod hlavičkou Uspořádání
pokusu). Nedotýkejte se stěn mikrozkumavek a omezte tvoření vzduchových bublinek. Použijte
čistou zvláště dlouhou pipetovací špičku pro každý přenos, abyste zamezili zkřížené kontaminaci
kontrol kalibrátoru, kvality nebo vzorků. Není třeba odstraňovat nástroj k odběru vzorků z
přenosné zkumavky. Denaturované vzorky mohou být zavíčkovány šroubovacími uzávěry
zkumavek pro odběr vzorků a uskladněny spolu s nástroji k odběru vzorků, které zůstaly ve
zkumavkách.
4. Po přenosu posledního vzorku, proveďte inkubaci hybridizační mikrodestičky po dobu
10 minut při teplotě 20 - 25 °C.
5. Odměřte alikvotní podíly připravené a důkladně promísené (do víru) směsi sondy do zásobníku
činidla na jedno použití. Pozorně napipetujte 25 µl směsi sondy do každé mikrozkumavky,
obsahující kontroly kalibrátoru, kvality a vzorky, použijte 8-kanálové pipetovací zařízení a pro
každou řadu nové špičky. Nadávkujte objem směsi sondy do každé hybridizační mikrozkumavky;
zabraňte zpětnému odstřiku. Nedotýkejte se stěn zkumavek. Přesvědčete se pohledem zespodu
stojanu, že všechny zkumavky dostaly příslušné množství směsi sondy.
6. Zakryjte mikrozkumavky fólií, aby byly patřičně utěsněny. Umístěte příslušné víko na stojan a
třepejte na rotační třepačce I nastavené na 1100 ± 100 ot/min po dobu 3 ± 2 minuty. Kontroly
kalibrátoru, kvality a vzorky by měly po třepání zežloutnout. Zkumavky, které zůstaly fialové,
patrně neměly patřičné množství směsi sondy. Přidejte dalších 25 µl směsi sondy do vzorků,
které zůstaly fialové, a znovu třepejte. Jestliže zkumavky zůstanou fialové i po této proceduře,
vzorky by měly být testovány znovu.
Poznámka: Vzorky roztoku PreservCyt by měly po třepání zrůžovět místo zežloutnutí.
7.

Inkubujte stojan mikrozkumavek ve vodní lázni při 65 ± 2 °C, po dobu 60 ± 5 minut. Ujistěte se,
že úroveň vody ve vodní lázni je dostatečná k pokrytí celého objemu hybridizační směsi. Stojan
mikrozkumavek bude vodní lázni plovat.
Poznámka:

Jestliže jste to neudělali dříve, navrhněte rozmístění destiček pomocí software
DHCS v.2 nebo Digene kvalitativního software.

IMOBILIZACE HYBRIDU
1. Z předem sestavené imobilizační mikrodestičky odstraňte všechny jamky kromě těch, které jsou
vyžadovány pro daný pokus. Vraťte nepoužité jamky mikrodestičky do původního obalu a obal
opět uzavřete. Značkovačem očíslujte každý sloupec 1, 2, 3. . . . a opatřete mikrodestičku
příslušnou identifikační značkou. Vzorky budou dávkovány do jamek podle příkladu uspořádání
uvedeného pod heslem Uspořádání pokusu.
2. Opatrně vyjměte hybridizační mikrodestičku, obsahující kontroly kalibrátoru, kvality a vzorky z
ohřívače mikrodestiček I. Ihned sejměte víko destičky a umístěte ji na čisté místo. Nebo také
můžete vyjmout stojan s mikrozkumavkami z vodní lázně. Ihned sejměte víko stojanu a pomalu
odstraňte krycí fólii destičky, tahem nahoru a ve směru přes stojan.
3. Přeneste celý obsah (přibližně 100 µl) - sestávající z kontrol kalibrátorů, kvality a vzorků - z jamek
hybridizační mikrodestičky (nebo mikrozkumavek) na dno odpovídajících imobilizačních jamek
mikrodestičky pomocí 8-kanálového pipetovacího zařízení. Použijte nové pipetové špičky na
8-kanálovém pipetovacím zařízení pro přenesení každého sloupce a nechte zcela vyprázdnit
každou špičku pipety, aby byl zaručen úplný přenos vzorku. Je-li to žádoucí, pipetovací zařízení
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může být stabilizováno opřením střední části pipetových špiček o horní okraj imobilizačních
jamek mikrodestičky (viz Schéma 1).
SCHÉMA 1: SPRÁVNÉ PIPETOVÁNÍ

SPRÁVNĚ

Nedotýkejte se
Nepipetujte
špičkou stěny
vertikálně,
jamky.
zabraňte rozstřiku.

4. Zakryjte mikrodestičku příslušným víkem nebo použijte novou krycí fólii na destičku a třepejte na
rotační třepačce I při 1 100 ± 100 ot/min, při 20 - 25 °C po 60 ± 5 minut.
5. Připravte promývací pufr. Používáte-li automatickou promývačku destiček I, zkontrolujte nádoby
pro výplach a odpad během této inkubace. Viz oddíl Příprava činidel.
6. Po dokončení imobilizačního kroku vyjměte imobilizační destičku z rotační třepačky I a opatrně
sejměte víko destičky či odkryjte těsnící fólii. Odstraňte kapalinu z jamek vylitím do výlevky; úplně
obraťte destičku nad výlevkou a silně jí zatřepte směrem dolů. Opatrnost musí být věnována
vzdálenosti ode dna výlevky, aby nedošlo k tomu, že by se rozstříknutá kapalina dostala zpět na
destičku odrazem ode dna výlevky. Neobracejte destičku do původní polohy; vysajte zbytek
kapaliny energickým poklepem (2 - 3 krát) na čisté Kimtowels® tampóny nebo na ekvivalentní
papírové ubrousky bez vláken (blotování). Ujistěte se o tom, že všechna kapalina byla z jamek
odstraněna a že je vrchní část destičky suchá.
DETEKCE HYBRIDU
Poznámky:
• Odměřte přídavky činidla postupně pro celou destičku ve směru zleva doprava pomocí
8-kanálového pipetovacího zařízení.
• Doporučuje se použití reverzní pipetovací techniky, aby se zlepšila jednotnost dávkování činidla.
U této techniky jsou pipetové špičky zpočátku přeplněné tak, že je použita druhá zarážka na
ovladači pipetovacího zařízení pro nasátí a dávkování (na pístu). Viz postup popsaný níže. Otřete
špičky na zásobníku činidla (na jedno použití), aby byl odstraněn přebytek činidla před jeho
dávkováním na destičku.
• Je-li to žádoucí, pipetovací zařízení může být stabilizováno opřením střední části pipetových
špiček o horní okraj jamek mikrodestičky. Vyvarujte se dotyku stěn jamek mikrodestičky, mohlo
by dojít ke zkřížené kontaminaci vzorků. Viz Schéma 1 uvedené dříve.
1. Nadávkujte alikvotní podíl příslušného objemu detekčního činidla 1 do zásobníku činidla na jedno
použití (instrukce viz oddíl Příprava činidel). Opatrně napipetujte 75 µl detekčního činidla 1 do
každé jamky imobilizační mikrodestičky pomocí 8-kanálového pipetovacího zařízení a reverzní
pipetovací techniky.
Reverzní pipetovací technika – postup:
a) Nasaďte špičky na 8- kanálové pipetovací zařízení a ujistěte se, že všechny špičky jsou
pevně usazeny.
b) Stiskněte píst pipetovacího zařízení přes první zarážku ke druhé zarážce.
c) Ponořte špičky do roztoku detekčního činidla 1.
d) Pomalu uvolněte píst a roztok naplní špičky.
e) Nadávkujte 75 µl roztoku do jamek mikrodestičky tak, že stisknete píst po první zarážku.
Neuvolňujte píst předtím, než ponoříte špičky znovu do roztoku detekčního činidla 1.
f) Naplňte znovu špičky a postup opakujte, až naplníte všechny jamky. Plňte jamky
mikrodestičky zleva doprava. Ověřte, že jsou všechny jamky naplněny, pozorujte intenzitu
růžové barvy. Všechny jamky by měly mít podobnou intenzitu zabarvení.
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2. Pokryjte destičky příslušným víčkem nebo čistou fólií Parafilm (nebo ekvivalentní fólií) a proveďte
inkubaci při 20 - 25 °C po dobu 30 - 45 minut.
PROMÝVÁNÍ
Promyjte imobilizační destičku jednou z uvedených dvou metod, jak je popsáno níže.
Metoda automatické promývačky destiček I:
Poznámka: Vždy ponechte automatickou promývačku destiček I zapnutou. Ujistěte se o tom, že
promývací nádobka je naplněna a nádoba na odpad je prázdná. Automatická promývačka
destiček I bude vyplachovat systém v běžném čistícím režimu. Jsou-li nutné další instrukce,
nahlédněte do Příručky pro provoz a údržbu automatické promývačky destiček I.
PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM:
• Ověřte, že promývací nádobka je naplněna roztokem promývacího pufru ke značce 1 l. Není-li tomu
tak, připravte roztok promývacího pufru. Viz oddíl Příprava činidel.
• Ověřte, že promývací nádobka je naplněna deionizovanou či destilovanou vodou.
• Ověřte, že nádoba na odpad je prázdná a že uzávěr je bezpečně připevněn.
• Automatická promývačka destiček I se automaticky sama poprvé naplní před každým promýváním a
vypláchne (z důvodu údržby) po každém promývání.
1. Odklopte víčko destičky a umístěte destičku na podstavec automatické promývačky destiček I.
2. Ověřte, že je přístroj zapnutý a že displej ukazuje „Digene Wash Ready (promývání připraveno)“.
Poznámka: Je-li použita jen část pruhu imobilizačních jamek, bude potřeba umístit prázdné
jamky mikrodestičky v imobilizační destičce, aby se před vymýváním doplnil celý
sloupec.
3. Zvolte počet pruhů, které mají být promyty, zmáčknutím tlačítka „řady“ („Rows“) a pak „+“ nebo „-“
nastavte hodnotu. Zmáčkněte „řady“ („Rows“) a displej se vrátí k „Digene Wash Ready
(promývání připraveno)“.
4. Zmáčkněte „Start/Stop“ pro začátek procesu.
5. Promývačka provede šest plnících a výpustných cyklů, což potrvá přibližně 10 minut. Potom
následuje krátká přestávka v programu, je třeba počkat a nevyndávat destičku příliš brzy. Když
automatická promývačka destiček I skončí promývání, displej ukazuje „Digene Wash Ready
(promývání připraveno)“.
6. Po skončení programu vyndejte mikrodestičku z promývačky. Destička má být bílá a v jamkách
mikrodestičky nemá zbýt žádná růžová kapalina.
Metoda ručního promývání:
1. Odstraňte detekční činidlo 1 z jamek tak, že na destičku položíte čisté tampóny Kimtowels (nebo
ekvivalentní papírové ubrousky bez vláken) a opatrně ji převrátíte. Předtím, než destičku obrátíte,
se přesvědčete, že papír je v kontaktu s celým povrchem. Nechte destičku odkapat po dobu 1 - 2
minut. Důkladně vysušte (blotujte) čistými tampóny Kimtowels (nebo ekvivalentními papírovými
ubrousky bez vláken). Opatrně zlikvidujte použité papírové ubrousky, aby se zabránilo
kontaminaci alkalickou fosfatázou v dalších krocích.
2. Při užití promývacího aparátu, promyjte destičku šestkrát ručně. Každá jamka je promyta k
přetečení, aby bylo odstraněno detekční činidlo 1 z horního okraje jamek. Promývání začíná u
jamky A1 a pokračuje ve stylu serpentiny doprava a dolů. Po naplnění všech jamek dekantujte
kapalinu do výlevky prudkým pohybem dolů. Druhé promývání začíná u jamky H12 a pokračuje
ve stylu serpentiny doleva a nahoru. Tento sled 2 promývání se opakuje znovu dvakrát, tak aby
byl celkový počet promývání na jamku roven 6.
3. Po promývání vysušte (blotujte) destičku tak, že ji obrátíte na čisté tampóny Kimtowels (nebo
ekvivalentní papírové ubrousky bez vláken) a silně na ni 3 - 4 krát poklepete. Podložte další
papírové ubrousky a znovu vysušte blotováním. Ponechte destičku obrácenou a nechte ji 5 minut
odkapat. Blotujte destičku ještě jednou.
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4.

Destička má být bílá a v jamkách mikrodestičky nemá zbýt žádná růžová kapalina.

AMPLIFIKACE SIGNÁLU
Poznámky:
• Pro zacházení s detekčním činidlem 2 používejte nový pár rukavic.
• Nadávkujte alikvotní podíl objemu požadovaného činidla (pouze množství potřebné k
provedení zkoušky) do zásobníku na jedno použití, aby se zabránilo kontaminaci detekčním
činidlem 2. Viz oddíl Příprava činidel. Nikdy nevracejte detekční činidlo 2 zpět do původní
láhve. Nepoužitý materiál později zlikvidujte.
• Přidání detekčního činidla 2 by mělo být provedeno bez přerušení. Inkubační doba obsahu
všech jamek musí být pokud možno stejná.
• Postupujte opatrně, nedotýkejte se stěn jamek mikrodestičky a zamezte rozstříknutí činidla,
aby se nedostalo zpět na špičky, protože by mohlo dojít ke zkřížené kontaminaci vzorků
(Viz Schéma 1).
1. Opatrně napipetujte 75 µl detekčního činidla 2 do každé jamky imobilizační mikrodestičky pomocí
8-kanálového pipetovacího zařízení, jak bylo popsáno dříve. Všechny jamky mikrodestičky by
měly zežloutnout. Ověřte naplnění všech jamek tím, že pozorujete intenzitu zabarvení. Všechny
jamky by měly vykazovat podobnou intenzitu.
2. Zakryjte mikrodestičky příslušným víčkem nebo čistou fólií Parafilm (či ekvivalentní), a proveďte
inkubaci při 20 -25 °C po dobu 15 minut. Zamezte přístupu přímého slunečního světla.
3. Odečtěte údaj pro mikrodestičku na přístroji Digene mikrodestičkový luminometr 2000 (DML
2000™) po 15 minutách inkubace (a ne později než po 30 minutách inkubace).
4. Protokol software přístroje DML 2000 pro specifickou zkoušku zajistí vstup relevantních informací
o stanovení přímo do softwaru.
5. Jestliže nebyla použita celá mikrodestička, vyndejte nepoužité jamky mikrodestičky z držáku
mikrodestičky, důkladně držák vypláchněte destilovanou či deionizovanou vodou, vysušte a
uschovejte pro příští stanovení.
OVĚŘOVACÍ KRITÉRIA PRO KALIBRACI STANOVENÍ
Ověření kalibrace pro stanovení se provádí proto, aby se zajistila správná funkce činidel a dodaných
materiálů pro kontroly kalibrátoru, kvality a kontroly, a aby bylo zajištěno přesné stanovení hodnoty
hranice pozitivity pro zkoušku. DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem vyžaduje kalibraci pro každé
stanovení a je tedy třeba ověřit každé stanovení s použitím následujících kritérií. Tato ověřovací
procedura není určena jako náhrada pro interní test kontroly kvality. DHCS v.2 a kvalitativní software
Digene s protokoly DML 2000 verze 4.01 nebo vyšší určenými pro HPV automaticky ověří níže uvedená
kritéria.
1.

Negativní kalibrátor
Test pro negativní kalibrátor musí být proveden třikrát pro každé stanovení. Průměr negativního
kalibrátoru musí být ≥ 10 a ≤ 250 RLU, aby bylo možno postupovat dále. Výsledky negativního
kalibrátoru by měly vykazovat variační koeficient (% CV) ≤ 25 %. Je-li % CV > 25 %, vyřaďte
hodnotu o množství RLU nejvíce vzdálené od průměru jako „ležící mimo rozsah“, a znovu
vypočítejte průměr pomocí zbylých dvou hodnot. Je-li rozdíl mezi průměrem a každou ze dvou
hodnot ≤ 25 %, postupujte dále podle kroku 2. Jinak je kalibrace stanovení neplatná a stanovení
musí být opakováno pro všechny vzorky odebrané od pacientů. Výsledky na vzorcích od pacientů
by tudíž neměly být vykázány.

2.

Kalibrátor
Test pro kalibrátor HPV s vysokým rizikem musí být proveden třikrát pro každé stanovení. Výsledky
pro kalibrátor by měly vykazovat variační koeficient (% CV) ≤ 15%. Je-li % CV > 15 %, vyřaďte
hodnotu kalibrátoru o hodnotě RLU nejvíce vzdálené od průměru jako „ležící mimo rozsah“ a znovu
vypočítejte průměr pomocí zbylých dvou hodnot pro kalibrátor. Je-li rozdíl mezi průměrem a každou
ze dvou hodnot ≤ 15 %, postupujte dále podle kroku 3. Jinak je kalibrace stanovení neplatná a
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stanovení musí být opakováno pro všechny vzorky odebrané od pacientů. Výsledky na vzorcích od
pacientů by tudíž neměly být vykázány.
Výše popsané ověření kalibrace stanovení pro negativní kalibrátor a kalibrátor je provedeno
automaticky pomocí DHCS v.2 a Digene kvalitativního software a výsledky jsou vytištěny ve zprávě
o analýze dat. Software DHCS v.2 a kvalitativní software Digene s protokoly DML 2000 verze
4.01 nebo vyšší určenými pro HPV automaticky ověřuje, že hodnota % CV kalibrátoru HPV
pro vysoké riziko je ≤ 15 %. Digene kvalitativní software (v. 1.0.2 a v. 1.0.3) však NEBUDE
anulovat stanovení, pouze kdyby hodnoty % CV byly > 25 % pro kalibrátor HPV pro vysoké riziko.
Je tudíž třeba, aby uživatel manuálně ověřil, že hodnota % CV vypočítaná pomocí software
přístroje DML 2000 je ≤ 15 %, a postupovat tak, jak je uvedeno níže v tabulce pro situaci 1.
Spadají-li hodnoty replikátů % CV pro kalibrátor mezi 15 a 25 %, řiďte se instrukcemi pro situaci 2 či
3 v tabulce uvedené níže, a proveďte doporučenou „akci uživatele.“

situace
1

zjištěné % CV pro
HRC replikáty
≤ 15 %

akce Digene
kvalitativního software

akce uživatele

stanovení označené jako
„platné“

Výsledky mohou být vykázány, není vyžadována
žádná další akce.

2

mezi 15 % a 25 %

žádné hodnoty „ležící
„mimo rozsah“ nebyly
vyřazeny a stanovení
označené jako „platné“

Vyřaďte RLU hodnotu kalibrátoru nejdále od
průměru. Znovu vypočítejte % CV kalibrátoru s
dvěma zbylými hodnotami. Je-li % CV dvou zbylých
RLU hodnot > 15 %, stanovení je neplatné. Výsledky
nesmí být vykázány. Je-li % CV zbylých RLU hodnot
≤ 15 %, vypočítejte znovu hranici pozitivity a pak
znovu vypočítejte poměr RLU/hranice pozitivity pro
každý vzorek a použitím této hranici pozitivity. Tyto
přepočítané výsledky mohou být vykázány.

3

mezi 15 % a 25 %

jedna hodnota "mimo
rozsah" vyřazena a
stanovení označené jako
„platné“

Stanovení je neplatné. Výsledky nesmí být
vykázány. Stanovení musí být opakováno.

4

> 25 %

jedna hodnota „mimo
rozsah“ vyřazena a
stanovení označené jako
„neplatné“

.Stanovení je neplatné. Výsledky nesmí být
vykázány. Stanovení musí být opakováno.

Pro ruční výpočet % CV, jak je vyžadováno v situaci 2 výše, uživatel by měl vydělit standardní
odchylku (n-1) hodnot RLU zbývajících replikátů průměrem hodnot RLU zbývajících replikátů
(HRC) a tento výsledek vynásobit 100.
Pro výpočet % CV pomocí programu Microsoft® Excel (dodávaný s verzí Digene kvalitativního
software), může uživatel vypočítat standardní odchylku hodnot replikací kalibrátoru pomocí vzorce
STDEV a může určit průměr RLU kalibrátoru pomocí vzorce AVERAGE. Když jsou získány tyto
hodnoty, vydělte STDEV hodnotou AVERAGE a vynásobte výsledek 100, tak získáte hodnotu % CV.
(STDEV/AVERAGE) * 100 = % CV
Jestliže máte nějaké otázky spojené s výpočtem hodnot % CV, znovu vypočítanou hranicí
spolehlivosti stanovení, nebo přepočítanými hodnotami poměru RLU/hranice pozitivity u
vzorků, zavolejte prosím vašeho místního zástupce firmy QIAGEN.
Aby se zjistila reprodukovatelnost kalibrátoru a pro stanovení frekvence, se kterou se může
vyskytnout potřeba manuálního opětovného přepočítání, byly zpracovány výsledky tří klinických
hodnocení, zahrnujících 152 pokusů stanovení, které byly provedeny s použitím DNA testu hc2
HPV s vysokým rizikem. Výsledky ukázaly, že průměr % CV pro těchto 152 pokusů byl 8,1.
Vezmeme-li v úvahu všechny tři replikáty kalibrátoru pro zkušební test, pozorována
reprodukovatelnost kalibrátoru byla > 15 %CV pouze pro 17 z 152 pokusů (11,2 %); přitom 10 z
těchto 17 zkušebních testů poskytlo výsledek pro % CV mezi 15 - 25 (situace 2). Ze zmíněných 17
zkušebních testů, které poskytly hodnotu % CV > 15, pouze jediná hodnota ležela „mimo rozsah“ a
nebyla vzata v úvahu a hodnota % CV byla přepočítána. Podle akce uživatele pro situaci 2, pouze
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jedna hodnota % CV zkušebního testu zůstala > 15, tento zkušební test byl tudíž neplatný. Hodnoty
% CV pro zbývajících 151 zkušebních testů byly vypočítány pro hodnotu průměru % CV rovnou 6,0.
3.

Výsledky průměru pro kalibrátor (HRC ) a pro negativní kalibrátor (NC ) jsou použity k
výpočtu poměru HRC / NC . Tyto poměry musí splňovat následující kritéria, aby se ověřila
kalibrace stanovení předtím, než mohou být interpretovány výsledky získané na vzorcích:
Přijatelná rozmezí pro ověření kalibrace stanovení
2,0 ≤ HRC / NC

4.

≤ 15

Vypočítejte poměr HRC /NC . Jestliže je poměr ≥ 2,0 a ≤ 15, pokračujte k následujícímu kroku.
Je-li poměr < 2,0 nebo > 15, stanovení je neplatné a musí být opakováno. Zopakujte všechny
pokusy se vzorky od pacientek pro tento krok.
Poznámka: Přijatelná rozmezí pro negativní kalibrátor a kalibrátor byla určena pouze pro přístroj
DML 2000.

VÝPOČET HRANICE POZITIVITY
Poté, co bylo stanovení prohlášeno za platné (podle kritérií uvedených výše), hodnota hranice pozitivity
pro určení pozitivních vzorků je určena jako HRC .
Příklad výpočtu hranice pozitivity

Průměrná hodnota RLU
% CV
LRC /NC

Hodnoty NC RLU
97
101
91
96
4,9
N/A

Hodnoty RLU LRC
312
335
307
318
4,7
3,31

Tudíž, kladná hranice pozitivity je (HRC ) = 318.
Všechny hodnoty RLU pro vzorky by měly být převedeny na poměr k příslušné hodnotě hranice pozitivity.
Například všechna stanovení by měly být vyjádřena jako poměr RLU vzorku/hodnota hranice pozitivity.
Poznámky: hodnoty RLU/CO a pozitivní/negativní výsledky pro všechny vzorky jsou podány ve Zprávě o
analýze dat pro DML 2000.
V případě aplikace Rapid Capture System, softwarový protokol HPV RCS byl
naprogramován tak, aby aplikoval adjustační faktor kalibrace (CAF) o hodnotě 0,8 na průměr
hodnoty RLU platných replikátů pozitivních kalibrátorů. Tento faktor (CAF) je nutný k tomu,
aby charakteristiky účinnosti testu byly stejné jako u manuálního postupu. Tato změna se
týká pouze analýz prováděných pomocí aplikace Rapid Capture System. Aby bylo možné
dosáhnout správných výsledků testu, je nezbytně nutné zvolit správný softwarový protokol
při použití každé testovací metody. Všechny hodnoty RLU pro vzorky by měly být převedeny
na poměr k příslušné hodnotě hranice pozitivity (CO). Například všechny analýzy by měly být
vyjádřeny jako poměr RLU vzorku/ hranice pozitivity (CO).
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KONTROLA KVALITY
Vzorky pro kontrolu kvality jsou dodávány s DNA testem hc2 HPV s vysokým rizikem. Konzultujte
příručku pro uživatele pro Digene Hybrid Capture System v. 2 nebo interaktivní příručku operátora k
softwaru DHCS v.2 nebo příručky pro uživatele pro Digene kvalitativní software k získání instrukcí o tom,
jak vložit sériová čísla a data expirace kontrol kvality. Tyto kontroly kvality musí být součástí každého
zkušebního testu a hodnota RLU/CO každé kontroly musí spadat do limitu následujících přijatelných
rozmezí, aby byl daný test považován za platný. Jestliže kontroly kvality nespadají do daných
rozmezí, stanovení je neplatné a musí být opakováno. Následkem toho, žádné výsledky týkající se
pacientek nemohou být zaznamenány pro neplatné stanovení.

Kontrola
kvality

Očekávaný výsledek
(RLU/ hodnota hranice pozitivity)
sonda HPV pro vysoké riziko

Typ HPV

QC1-LR

nízké riziko (HPV 6)

QC2-HR

vysoké riziko (HPV
16)

Minimum

maximum

průměr

% CV

0,001
2

0,999
8

0,5
5,0

25
25

1. Materiály pro kontrolu kvality, které jsou k dispozici v soupravě, jsou klonované cílové DNA HPV
a nejsou odvozeny od přírodního typu HPV. Toto je stejný typ materiály používaný pro
kalibrátory, které jsou dodávány s DNA testem hc2 HPV s vysokým rizikem.
2. Tento materiál pro kontrolu kvality nebude hrát stejnou roli jako příslušná kontrola u zpracování
média pro přenos vzorků (STM) nebo roztoku PreservCyt nebo konzervační tekutiny SurePath.
3. Kontroly kvality, které jsou k dispozici u této testovací soupravy, musí být použity pro interní
kontrolu kvality. Přídavné kontroly mohou být testovány podle směrnic nebo požadavků místních
a/nebo národních předpisů nebo pravidel příslušných organizací.
INTERPRETACE VÝSLEDKŮ PRO VZORKY
Poznámka: Hranice pozitivity pro DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem rovná 1 pg/ml je ekvivalentní
100 000 HPV kopií/ml nebo 5 000 HPV kopií na stanovení.
1. Vzorky STM s poměry RLU/hodnota hranice pozitivity ≥ 1,0 jsou považovány za „pozitivní“.
2. Vzorky s poměry RLU/hodnota hranice pozitivity < 1,0 jsou považovány za „negativní“ nebo
„nebyla zjištěna žádná DNA HPV“ pro 13 testovaných typů HPV. Sekvence DNA HPV s vysokým
rizikem jsou buď nepřítomny, nebo jsou úrovně DNA HPV pod úrovní detekčního limitu stanovení.
3. V případě testování vzorků PreservCyt, je-li poměr RLU/hodnota hranice pozitivity vzorku ≥ 1,0 a
< 2,5 RLU/CO, musí být vzorek znovu testován. Jestliže výsledek prvního opětného testu je
pozitivní (≥ 1,0 RLU/CO), lze vzorek považovat za pozitivní a další testy nejsou nutné. Je-li ale
výsledek prvního opětného testu negativní (< 1,0), k určení finálního výsledku je nutný druhý
opětný test (tj. třetí výsledek). Za konečný výsledek určený k vykázání je pokládán výsledek
druhého opětného testu a bude zaznamenán.
4. Je-li poměr RLU/ hodnota vzorku blízko, ale méně než, 1,0 a je podezření na infekci HPV s
vysokým rizikem, uvažujte alternativní testovací metody a/nebo opakovaný test vzorku.
5. Protože jsou při této zkoušce stanovení detektovány pouze typy HPV s vysokým rizikem (16, 18,
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 a 68), uvědomte si, že ve vzorku mohou být též přítomny
další typy HPV s nízkým rizikem. Při testování - zvláště na přítomnost sexuálně přenášených typů
HPV s nízkým rizikem – je třeba použít DNA test hc2 HPV, který detektuje DNA typy HPV jak s
nízkým, tak s vysokým rizikem.
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CHARAKTERISTIKY TÝKAJÍCÍ SE ÚČINNOSTI
KLINICKÁ ÚČINNOST PRO PACIENTKY S NORMÁLNÍMI VÝSLEDKY PAP NÁTĚRU, KTERÉ SE
PODROBÍ SCREENINGU, JAKO POMOCNÝ NÁSTROJ PRO POSOUZENÍ RIZIKA A PRO
ZACHÁZENÍ S PACIENTKAMI:
Níže jsou popsány výsledky osmi nezávislých klinických studií provedených významnými zdravotnickými,
univerzitními a vládními institucemi ve Spojených státech a v zahraničí. Studie používaly zavedené
metody Pap, příslušné pro země, ve kterých byla studie prováděna. Ve všech případech (kromě dvou) byl
použit systém kategorizace Bethesda pro interpretaci výsledků Pap. Ekvivalentní terminologii pro
screening na cervikální rakovinu v Evropském společenství vyhledejte v Evropských směrnicích pro
záruku kvality ve screeningu na cervikální rakovinu [European Guidelines for Quality Assurance in
42
Cervical Cancer Screening] . Navíc, cervikální choroba vysokého stupně byla diagnostikována za
použití kolposkopicky orientované biopsie pro každou studii. Tyto studie hodnotily klinickou užitečnost
DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem ve srovnání s Pap nátěrem pro starší ženy (obecně starší než
30 - 35 let). Ve všech studiích (kromě jedné) bylo též provedeno průzkumné testování HPV za použití
DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem.
Pokud není uvedeno jinak (viz níže), studie zahrnovaly obecné průřezové populační screening studie za
použití DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem. Jak je naznačeno, dvě z osmi screening studií byly
provedeny ve Spojených státech, dvě v Evropě, dvě v Latinské Americe, jedna v Africe a jedna v Asii.
Pozorované údaje o účinnosti DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem ze šesti průřezových studií jsou
shrnuty v tabulkách 3 a 4, pro ženy ve věku 30 let a starších, u kterých byla stanovena (a potvrzena
histologicky) diagnóza cervikální neoplasie vysokého stupně (definovaná jako CIN3 nebo vážnější).
Tabulka 3
Odhady účinnosti DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem
citlivost a specificita
Populace

n

Citlivost (%)
PAP
samotný

HPV
samotný

51,6
96,3
(14/27)
(26/27)
95% CI
32,0-71,3
81,0-99,9
58,4
94,8
Latinská Amerika 1
(45/77)
(73/77)
6115
95% CI
46,68-69,6
87,2-98,6
77,9
89,7
Latinská Amerika 2†
(53/68)
(61/68)
6176
95% CI
66,2-87,1
79,9-95,8
84,1
89,7
2925
Afrika
(90/107)
(96/107)
95% CI
75,8-90,5
82,4-94,8
97,6
100
Asie
(41/42)
(42/42)
1936
95% CI
87,4 -99,9
91,6-100,0
50,0
100
U.S. A. 1
(1/2)
(2/2)
1040
95% CI
1,26-98,7
15,8-100,0
† hc2 údaje, jsou-li k dispozici , jinak použity údaje HCS; kombinované údaje.
západní Evropa 1

7592
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Specificita (%)
HPV + PAP

PAP samotný

HPV samotný

HPV + PAP

100
(27/27)
87,2-100
97,4
(75/77)
90,9-99,7
94,1
(64/68)
85,6-98,4
92,5
(99/107)
85,8-96,7
100
(42/42)
91,6-100,0
100
(2/2)
15,8-100,0

98,5
(7453/7565)
98,2- 98,8
98,7
(5962/6038)
98,4-99,0
94,1
(5745/6108)
93,4-94,6
86,4
(2436/2818)
85,1-87,7
76,3
(1445/1894)
74,3-78,2
97,6
(1013/1038)
96,5-98,4

96,2
(7275/7565)
95,7-96,6
93,9
(5669/6038)
93,3-94,5
94,0
(5742/6108)
93,4-94,6
80,0
(2253/2818)
78,4-81,4
83,0
(1572/1894)
81,2-85,0
96,2
(999/1038)
94,9-97,3

95,1
(7193/7565)
94,6-95,6
93,4
(5637/6038)
92,7-94,0
89,9
(5490/6108)
89,1-90,6
76,4
(2152/2818)
74,8-77,9
68,0
(1287/1894)
65,8-70,1
95,5
(991/1038)
94,0-96,7

Tabulka 4
Odhady účinnosti DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem
pozitivní a negativní předpovídané hodnoty
Populace

n

Četnost
výskytu (%)

Pozitivní předpovídaná hodnota (%)

PAP
HPV
samotný
samotný
0,36
11,1
8,23
západní
7592
(27/7592)
(14/126)
(26/316)
Evropa 1
95% CI
0,23-0,52
6,21-17,9
5,45-11,8
1,26
37,2
16,5
Latinská
6115
(77/6115)
(45/121)
(73/442)
Amerika 1
95% CI
0,99-1,57
28,6-46,4
13,2-20,3
1,10
12,7
14,3
Latinská
(68/6176)
(53/416)
(61/427)
6176
Amerika 2†
95% CI
086-1,39
9,69-16,3
11,1-18,0
3,66
19,1
14,5
2925
(107/2925)
(90/472)
(96/661)
Afrika
95% CI
3,01-4,40
15,6-22,9
11,9-17,4
2,17
8,37
11,5
1936
(42/1936)
(41/490)
(42/364)
Asie
95% CI
1,57-2,92
6,07-11,2
8,44-15,3
0,19
3,85
4,88
1040
(2/1040)
(1/26)
(2/41)
U.S. A.1
95% CI
0,02-0,69
0,10-19,6
0,60-16,5
†hc2 údaje, jsou-li k dispozici , jinak použity údaje HCS; kombinované údaje.
CIN 3

HPV +
PAP
6,77
(27/399)
4,51-9,69
15,8
(75/476)
12,6-19,4
9,4
(64/682)
7,30-11,8
12,9
(99/765)
10,6-15,5
6,47
(42/649)
4,70-8,65
4,08
(2/49)
0,50-14,0

Negativní předpovídaná hodnota (%)
PAP
samotný
99,83
(7453/7466)
99,70-99,91
99,47
(5962/5994)
99,25-99,63
99,74
(5745/5760)
99,57-99,85
99,31
(2436/2453)
98,89-99,60
99,93
(1445/1446)
99,62-100,0
99,90
(1013/1014)
99,45-100,0

HPV
samotný
99,99
(7275/7276)
99,92-100,0
99,93
(5669/5673)
99,82-99,98
99,88
(5742/5749)
99,75-99,95
99,51
(2253/2264)
99,13-99,76
100,0
(1572/1572)
99,77-100,0
100,0
(999/999)
99,63-100,0

HPV + PAP
100,0
(7193/7193)
99,95-100,0
99,96
(5637/5639)
99,87-100,0
99,93
(5490/5494)
99,81-99,98
99,63
(2152/2160)
99,27-99,84
100,0
(1287/1287)
99,71-100,0
100,0
(991/991)
99,63-100,0

Společným znakem všech studií je uniformní – a často velice podstatné – zlepšení citlivosti pro DNA test
hc2 HPV s vysokým rizikem ve srovnání se samotným Pap testem. Stejně tak jako citlivost, negativní
předpovídaná hodnota (NPV) testu HPV převyšuje ve všech případech hodnotu pro samotný Pap test a
blíží se 100 %. Tato NPV ukazuje vysokou pravděpodobnost nepřítomnosti cervikální choroby vysokého
stupně nebo rakoviny u cytologicky normálních žen, které nemají HPV infekci.
Ačkoli je specificita DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem nižší než pro samotný Pap, analýza
pravděpodobnostního poměru ukázala, že pozorovaný pokles specificity není podstatný na to, aby ovlivnil
klinickou užitečnost použití testu pro identifikaci žen, u kterých existuje nízké nebo žádné riziko výskytu
cervikální choroby v přítomnosti a v budoucnosti. Je však důležité, aby rozhodnutí poslat pacientku na
kolposkopii bylo založeno na všech klinických informacích a údajích o možném riziku, a aby byla
pacientčina anamnéza lékaři k dispozici. Důležité proměnné zahrnují infekce HPV v minulosti a/nebo
abnormální Pap nátěry, věk při prvním pohlavním styku, počet sexuálních partnerů a souběžně
27,28
probíhající sexuálně přenosné choroby.
Ačkoli se četnost výskytu choroby vysokého stupně podstatně nemění ve studiích, podle kterých byla
účinnost stanovena, četnost výskytu HPV infekce mezi populací může účinnost ovlivnit, a mění se typicky
s populací pacientek. Navíc bylo prokázáno, že četnost výskytu HPV infekce dramaticky klesá s
28-37
Pozitivní předpovídané hodnoty klesají, když se testuje populace s nízkým
přibývajícím věkem.
výskytem nebo jednotlivé ženy s nízkým rizikem infekce.
Byly provedeny průběžné analýzy za použití výsledků ze dvou studií; jedna probíhala ve Spojených
státech v Národním ústavu pro rakovinu [National Cancer Institute] (NCI) v Portlandu (Oregon) a druhá ve
Francii, v laboratořích Laboratoire Pol Bouin C.H.U. de Reims. Tyto průběžné analýzy byly podniknuty za
tím účelem, aby prokázaly, že pacientky s Pap negativní/HPV negativní mají nižší riziko výskytu cervikální
choroby, ve srovnání s tradičně definovanou skupinou žen s nízkým rizikem, jejichž HPV statut není
znám, a ve srovnání s pacientkami majícími Pap negativní/HPV positivní. Výsledky těchto průběžných
analýz jsou prezentovány v tabulkách 5 a 6 (níže).
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Tabulka 5
Souhrn výsledků: studie NCI a studie z Francie
relativní riziko choroby vysokého stupně
Studijní
skupina

Věk

n

Případy
s CIN 3+

12.054

28

Výskyt
(na 100
pacientko-let)
0,043

9.429

19

0,048

17.594

48

0,056

13.392

44

0,082

1.690

3

0,084

2.026

4

0,099

2.180

3

0,066

2.650

7

0,136

Klasifikace – nízké
riziko

Pap normální, HPV
negativní
30 a starší
Po sobě jdoucí
normální testy Pap*
NCI
Pap normální, HPV
negativní
Všechny
Po sobě jdoucí
normální testy Pap*
Pap normální, HPV
negativní
30 a starší
Po sobě jdoucí
normální testy Pap**
Francie
Pap normální, HPV
negativní
Všechny
Po sobě jdoucí
normální testy Pap**
*Tři normální testy Pap v době přibližně 2 let.
** Dva normální testy Pap v době přibližně 2 let.

Relativní riziko
(95 % CI)
0,897
(0,596, 1,348)
1,000
0,678
(0,514, 0,894)
1,000
0,849
(0,307, 2,35)
1,000
0,491
(0,221, 1,09)
1,000

Tabulka 6
Souhrn výsledků: NCI a studie z Francie
výskyt choroby stratifikovaný podle statutu HPV na základní čáře
Studijní
skupina

Věk

30 a starší
NCI
Všechny

30 a starší
France
Všechny

Statut základní
čáry
Pap normální,
HPV pozitivní
Pap normální,
HPV negativní
Pap normální,
HPV pozitivní
Pap normální,
HPV negativní
Pap normální,
HPV pozitivní
Pap normální,
HPV negativní
Pap normální,
HPV pozitivní
Pap normální,
HPV negativní

n

Případy
s CIN 3+

1.078

24

Výskyt
(na 100
pacientko-let)
0,451

12.054

28

0,043

2.561

63

0,096

17.594

48

0,056

419

14

2,346

1.696

3

0,084

619

22

2,520

2.180

3

0,066

Relativní riziko
(95 % CI)
10,50
(6,13, 18,0)
1,00
10,64
(7,33 – 15,5)
1,00
27,3
(8,41, 88,3)
1,00
37,0
(11,8, 116)
1,00

Klinická užitečnost výsledků testu HPV se dále projevuje tím, že ukáže zvýšené riziko cervikální choroby
u HPV pozitivních žen ve srovnání s HPV negativními ženami.
KLINICKÁ ÚČINNOST PRO PACIENTKY S VÝSLEDKY PAP NÁTĚRU ASC-US, KTERÉ SE PODROBÍ
SCREENINGU, K POSOUZENÍ POTŘEBY DOPORUČENÍ PROVEDENÍ KOLPOSKOPIE:
Studie s názvem „Užitečnost testování DNA HPV pro prioritizovanou skupinu žen s hraničními výsledky
Pap nátěrů“ byla provedena v roce 1996 v U.S.A. pod vedením výzkumné nadace Kaiser Foundation
Research Institute a skupiny Kaiser Permanente Medical Group. Cervikální vzorky pro rutinní Pap nátěr a
pro testy DNA hc2 HPV s vysokým rizikem byly získány od žen, které navštívily několik klinických
zdravotnických zařízení Kaiser. Počáteční Pap nátěry byly hodnoceny podle klasifikace Bethesda.
Ekvivalentní terminologii pro screening na cervikální rakovinu v Evropském společenství vyhledejte v
Evropských směrnicích pro záruku kvality pro screening na cervikální rakovinu [European Guidelines for
42
Quality Assurance in Cervical Cancer Screening] . Ženy, ve věku 15 let a starší, s výsledky Pap nátěru
ASC-US (atypické buňky neurčené závažnosti) se vrátily na kolposkopii a biopsii. Kolposkopicky
orientované histologické vzorky byly zkoumány patology a byla formulována počáteční diagnóza. Každý
28

histologický vzorek byl též přezkoumán nezávislým patologem a nesrovnalosti mezi původním výrokem a
nezávislým přezkoumáním byly posouzeny třetím patologem (výsledkem je konsenzus).
DNA testování hc2 HPV bylo provedeno na počátečních vzorcích a byla použita pouze sonda HPV pro
vysoké riziko. DNA testování hc2 HPV bylo provedeno prototypem DNA testu hc2 HPV s vysokým
rizikem, který obsahoval sondy pro 11 ze 13 typů HPV zahrnutých v sondě HPV pro vysoké riziko, ale
neobsahoval sondy pro typy HPV 59 a 68. Neočekává se, že by se tento rozdíl projevil ve výrazně
rozdílném profilu účinnosti těchto dvou stanovení.
Byly k dispozici výsledky testu HPV s vysokým rizikem a histologické diagnózy pro 885 žen s Pap nátěry
ASC-US. Testování u většiny pacientek bylo provedeno na vzorcích odebraných jak v STM, tak v roztoku
PreservCyt (PC). Protože existuje podobnost mezi charakteristikami účinnosti DNA testu hc2 HPV s
vysokým rizikem pro média STM a PC, účinnost zkoušky je uvedena pouze pro roztok PreservCyt.
Tabulka 7 ukazuje, že mezi těmi ženami, které představovaly skupinu s výsledkem Pap nátěru ASC-US,
negativní předpovídaná hodnota DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem, pro výskyt HSIL nebo vážnější
choroby, je při kolposkopii 99 %.

Tabulka 7
Srovnání DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem oproti konsenzuální histologii
populace Pap definovaná jako ASC-US
studie Kaiser, vzorky roztoku PreservCyt
HSIL nebo vážnější v době provedení kolposkopie
+
celkem
+
66
317
383
5
497
502
celkem
71
814
885

hc2 HPV s vysokým
rizikem

citlivost [TP/(TP+FN)] = 93,0 % (66/71)
95 % CI = 84,3 to 97,7
specificita [TN/(TN+FP)] = 61,1 % (497/814)
95 % CI = 57,7 to 64,4
výskyt choroby = 8,0 % (71/885)
pozitivní předpovídaná hodnota stanovení = 17,2 % (66/383)
negativní předpovídaná hodnota stanovení = 99,0 % (497/502)
Tabulka 8 ukazuje teoretické pozitivní a negativní předpovídané hodnoty pro různé četnosti výskytu
počáteční ASC-US, která se ukázala být HSIL, nebo vyšší, založené na výsledcích sondy HPV pro
vysoké riziko.
Tabulka 8
Teoretické pozitivní a negativní předpovídané hodnoty
sonda HPV pro vysoké riziko
výsledky Pap nátěru ASC-US
Teoretická četnost
výskytu pro HSIL
5
10
15
20
25
30

Počáteční výsledek Pap nátěru ASC-US
Pozitivní předpovídaná hodnota
Negativní předpovídaná hodnota
stanovení
stanovení
11,2
99,4
21,0
98,7
29,7
98,0
37,4
97,2
44,3
96,3
50,6
95,3
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Tabulka 9 ilustruje variace mezi různými věkovými skupinami zahrnutými v této studii:
Tabulka 9
Údaje studie Kaiser
účinnost DNA testu hc2 HPV pro vysoké riziko oproti konsenzuální histologii
výsledky (HSIL)
charakteristiky s ohledem na věk
N
Četnost výskytu choroby (%)
Citlivost (%)
95 % interval spolehlivosti
Specificita (%)
95 % interval spolehlivosti
Negativní předpovídaná
hodnota (%)
Pozitivní předpovídaná
hodnota (%)

Věk < 30
287
12,2
100,00
(35/35)
90,0-100
31,4
(79/252)
25,7-37,5
100
(79/79)
16,83
(35/208)

Věk 30 - 39
233
11,2
88,46
(23/26)
69,9-97,6
66,2
(137/207)
59,3-72,6
97,86
(137/140)
24,73
(23/93)

Věk > 39
365
2,7
80,00
(8/10)
44,4-97,5
79,15
(281/355)
74,6-83,3
99,29
(281/283)
9,76
(8/82)

KLINICKÁ CITLIVOST A SPECIFICITA PRO URČENÍ RIZIKA CHOROBY VYSOKÉHO STUPNĚ
ZÁVAŽNOSTI U ŽEN S LSIL NEBO HSIL PAP NÁTĚRY:
Byla provedena klinická studie založená na mnoha centrech (multi-center) používající DNA test hc2 HPV
s vysokým rizikem za použití vzorků odebraných v několika velkých zdravotnických zařízeních, v
nemocnici pro vysoce rozvinutou cervikální chorobu a převládající HPV a v kolposkopických klinikách
zdravotních středisek (3 místa) na západě a jihu USA. Testování HPV bylo provedeno ve 3 výzkumných
pracovištích, která nebyla přidružena ke kolposkopickým klinikám, kde byly odebrány vzorky. Populace
pro tuto klinickou studii zahrnovala ženy s diagnózou buď LSIL nebo HSIL, založenou na nedávném Pap
nátěru, a pro které byla doporučena následná kolposkopie. Bylo zaregistrováno 702 pacientek, z nich 327
mělo výsledky Pap nátěru větší než ASC-US a mělo k dispozici dostatečné informace; 96 z těchto žen
mělo konečný statut choroby určen jako HSIL nebo větší. Vzorky odloupnutých (exfoliovaných)
cervikálních buněk byly získány buď s pomocí QIAGEN cervikálního kartáčku, uloženém v STM, nebo
nástrojem v podobě košťátka opláchnutém v roztoku PreservCyt. Vzorky byly odebrány v době provedení
kolposkopie. Vzorky byly testovány pomocí DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem a výsledky byly
porovnány se statutem choroby stanoveným pro každou pacientku. Statut choroby byl založen na
výsledcích histologického hodnocení; když však byla histologie negativní nebo když výsledek histologie
nebyl znám, statut choroby byl stanoven cytologicky v době kolposkopické prohlídky (viz Tabulka 10).
DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem byl proveden ve třech velkých městských zdravotních střediscích,
která nebyla přidružena k pracovištím, kde byly odebrány vzorky během kolposkopie. Cytologie byla
provedena v referenční patologické laboratoři a histologie byla provedena v institucích, které provedly
kolposkopii. Výsledky testu byly porovnány se statutem choroby, aby bylo možno posoudit citlivost testu,
jeho specificitu a negativní a pozitivní předpovídané hodnoty pro zjištění cervikální neoplasie vysokého
stupně. Protože existuje podobnost mezi charakteristikami účinnosti DNA testu hc2 HPV s vysokým
rizikem pro média STM a PC, účinnost zkoušky je uvedena pouze pro PC.
Nebyl pozorován žádný rozdíl mezi výsledky testu u sondy HPV pro vysoké riziko u vzorků STM a
výsledky u vzorků roztoku PreservCyt. Tabulka 11 ukazuje výsledky hc2 sondy HPV pro vysoké riziko v
této populaci:
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Tabulka 10
Algoritmus statutu choroby u pacientek
Výsledek cytologie
Výsledek histologie
Statut choroby
NEG
NEG či neprovedena *
NEG
LSIL
NEG
LSIL
HSIL
NEG
HSIL
rakovina
NEG
HSIL+
NEG
LSIL
LSIL
LSIL
neprovedena*
LSIL
LSIL
LSIL
LSIL
HSIL
LSIL
LSIL
rakovina
LSIL
LSIL
NEG
HSIL
HSIL
LSIL
HSIL
HSIL
HSIL
HSIL
HSIL
HSIL
neprovedena *
HSIL
rakovina
HSIL
HSIL
NEG
rakovina
HSIL+
LSIL
rakovina
HSIL+
HSIL
rakovina
HSIL+
rakovina
neprovedena *
HSIL+
rakovina
rakovina
HSIL+
*Biopsie nebo endocervikální kyretáž (ECC) neprovedena, protože nebyly
zjištěny žádné abnormality během kolposkopie, nebo nebyl k dispozici
výsledek histologie.
Tabulky 11 a 12 představují účinnost testu DNA hc2 HPV stanovenou za použití 327 PC vzorků, 96 z nich
bylo odebráno od žen, u kterých byla diagnóza na cervikální chorobu vysokého stupně. Srovnání bylo
provedeno s použitím údajů od všech pacientek s abnormálními výsledky Pap nátěru. Porovnání je
demonstrováno pro vzorky PC, testované sondou HPV pro vysoké riziko.
Tabulka 12 ukazuje, že HPV test se sondou HPV pro vysoké riziko vykazuje celkovou citlivost přibližně
93% pro identifikaci žen s neoplasií vysokého stupně v populaci, u které byla doporučena kolposkopie na
základě LSIL, HSIL nebo ekvivalentní diagnózy z Pap nátěru. Test rovněž prokázal v této populaci
negativní předpovídanou hodnotu téměř 95 %.
Tabulka 11
Výsledky pro sondu hc2 HPV pro vysoké riziko

Výsledek Pap nátěru
Výsledky HPV s vysokým
rizikem

LSIL
HSIL
celkem

Konečný statut choroby
LSIL
Negativní

HSIL
POZ

NEG

44
45
89

4
3
7
96

31

POZ

NEG

78
33
29
14
107
47
154

POZ

NEG

28
5
33

37
7
44
77

celkem
224
103
327

Tabulka 12
Charakteristiky účinnosti
DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem mezi pacientkami, u nichž byl shledán Pap nátěr
úrovně LSIL nebo vyšší a s konečným a statutem choroby HSIL

Výsledek
sondy HPV
pro vysoké
riziko

+
celkem

Úroveň Pap LSIL nebo HSIL → HSIL choroba
+
89
140
7
91
96
231

celkem
229
98
327

citlivost [TP/(TP+FN)] = 92,7 % (89/96)
95 % CI = 85,6 to 97,0
specificita [TN/(TN+FP)] = 39,4 % (91/231)
95 % CI = 33,1 to 46,0
četnost výskytu pro úroveň LSIL - vývin do konečné HSIL = 21,4 %
četnost výskytu pro úroveň HSIL - vývin do konečné HSIL = 46.6 %
celková pozitivní předpovědní hodnota = 38,9 % (89/229)
celková negativní předpovědní hodnota = 92,8 % (91/98)
I když se specificita DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem zdá poněkud nízká, není očekávána přesná
korelace mezi nepřítomností neoplasie a negativním výsledkem HPV. DNA HPV se může vyskytovat u
žen, u kterých se nevyvinula choroba do vysokého stupně. Skutečně, když bylo provedeno testování
řetězové reakce polymerázy HPV (PCR) – toto stanovení bylo pouze pro výzkum – na vzorcích s
pozitivními výsledky DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem, a kde odpovídající statut choroby byl menší
než neoplasie nízkého stupně, téměř 75 % výsledků bylo pozitivních.
Tabulka 13 ukazuje teoretické pozitivní a negativní předpovědní hodnoty (sonda HPV pro vysoké riziko)
pro počáteční LSIL nebo HSIL, které byly identifikovány kolposkopií jako HSIL nebo vážnější forma
choroby.
Tabulka 13
Teoretická pozitivní a negativní předpovídaná hodnota
sonda HPV pro vysoké riziko HPV
počáteční výsledky Pap nátěru LSIL nebo HSIL
Počáteční výsledek Pap nátěru LSIL nebo HSIL
Teoretická četnost výskytu
Stanovení pozitivní
Stanovení negativní
pro HSIL
předpovídaná hodnota
předpovídaná hodnota
5
7,4
99,0
10
14,5
97,9
15
21,2
96,8
20
27,6
95,5
25
33,7
94,1
30
39,6
92,6
35
45,1
90,9
40
50,4
89,0
45
55,5
86,8
50
60,4
84,3
ANALYTICKÁ CITLIVOST
Byl testován neklinický panel klonovaných DNA plazmidů HPV, aby se určilo, zda je každý ze 13 typů
HPV detekovatelný DNA testem hc2 HPV s vysokým rizikem, a aby byla určena analytická citlivost
zkoušky stanovení pro každý z typů HPV. Pro každou cílovou koncentraci HPV (100 pg/ml, 10 pg/ml,
2,5 pg/ml, 1,0 pg/ml, 0,5 pg/ml a 0,2 pg/ml) od každého ze 13 DNA typů HPV (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59 a 68) byl každý pokus proveden třikrát. Průměr signálu (v relativních světelných
jednotkách, RLU) byl vypočítán pro každou koncentraci každého typu HPV a porovnán s pozitivním
kalibrátorem pro vysoké riziko.
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Detekovatelná hranice každého typu HPV v STM je uvedena v tabulce 14. Detekovatelné hranice se
pohybovaly od 0,62 pg/ml do 1,39 pg/ml, v závislosti na testovaném typu HPV. Průměrná hranice
detekovatelnosti všech 13 DNA typů HPV byla 1,08 pg/ml se standardní odchylkou 0,05.
Tabulka 14
Souhrn detekovatelných hranic citlivosti u DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem
pro každý DNA typ HPV v STM
DNA HPV typ
16
18
31
33
35
39
45
51
52
56
58
59
68
Průměr (všechny typy)

Detekovatelná
koncentrace DNA HPV (pg/ml)
1,09
1,05
1,01
1,35
1,11
1,39
1,14
0,78
1,37
0,62
0,82
1,10
1,19
1,08

Standardní
odchylka
0,06
0,05
0,05
0,02
0,05
0,09
0,04
0,10
0,06
0,04
0,04
0,06
0,04
0,05

95% rozsah
spolehlivosti
0,94-1,29
0,88-1,29
0,91-1,15
1,26-1,45
0,95-1,31
1,16-1,71
0,99-1,35
0,70-0,88
1,21-1,58
0,58-0,67
0,73-0,94
1,00-1,21
1,03-1,39
0,95-1,25

EKVIVALENCE MEZI VZORKY V MÉDIU PRO PŘENOS VZORKŮ (STM) A VZORKY ROZTOKU
PRESERVCYT (PC)
Ekvivalence mezi vzorky v médiu pro přenos vzorků (STM) a vzorky roztoku PreservCyt byla zkoumána
6
pro ekvivalenci výtěžku DNA HPV 18 na přibližně 10 pozitivních HeLa buňkách, obsahujících
integrované genotypy HPV 18, záměrně přidané do STM a do rezervoáru negativních buněk v roztoku
PreservCyt. Každý typ vzorku byl zpracován podle příslušných postupů zpracování/denaturace, které
jsou popsány v této vložené informaci a vzorky byly testovány DNA testem hc2 HPV s vysokým rizikem,
za použití sondy HPV pro vysoké riziko. Výsledky ukazují, že výtěžek získání DNA HPV 18 z buněk
lidského karcinomu je pro obě média ekvivalentní a že postup přípravy PreservCyt roztoku neovlivní
analytickou citlivost DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem.
KORELACE VÝSLEDKŮ VZORKŮ SUREPATH SE VZORKY STM QIAGEN V KLINICKÉ POPULACI
Klinické hodnocení ve dvou fázích bylo vedeno v 6 sběrných centrech a 3 testovacích místech v rámci
USA. Pro účast ve studii byli vybráni pacienti navštěvující kliniky STD, porodní/gynekologickou kliniku,
kolposkopickou kliniku, nemocnice nebo centra plánovaného rodičovství podle předem stanovených
kritérií pro zařazení a vyloučení ze studie. Do přípravné fáze, sloužící k určení správné hodnoty pozitivity
hc2 HPV DNA pro vysoké riziko pro použití vzorků SurePath, bylo zařazeno asi 400 pacientů. Do klinické
ověřovací fáze bylo zařazeno asi 1 500 pacientů k ověření zvolené hodnoty pozitivity, 1,0 RLU/CO, po
provedení interní analýzy za použití vzorků SurePath vykazujících přijatelnou shodu s výsledky vzorků
STM QIAGEN.
V obou hodnotících fázích byly spárovány cervikální vzorky SurePath a STM od všech účastníků
ženského pohlaví, které k tomu daly souhlas. Vzorky SurePath byly potom odeslány do cytologické
laboratoře k přípravě podložních sklíček. Po cytologickém zpracování byly zbývající vzorky SurePath a
odpovídající vzorky STM vyšetřovány použitím testu hc2 High-Risk HPV DNA Test s hodnotou hranice
pozitivity 1,0 RLU/CO.
Tabulka 15 uvádí korelaci výsledků SurePath se spárovanými vzorky STM ve finálních výsledcích
vhodných pro analýzu dat získaných z celkové populace účastníků.
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Tabulka 15
Shoda výsledků SurePath se vzorky STM QIAGEN
(všech věkových kategorií a všech cytologických typů)
(n = 1 490)
Pozitivní shoda %
Negativní shoda %
95 % IS
95 % IS
(n/N)
(n/N)
Subset vysoce
Subset s nízkou
Všechny
Všechny
pozitivních
negativitou
pozitivní
negativní
(RLU/CO ≥ 2,5)
RLU/CO (< 0,80)
93,5
96,4
95,3
96,0
90,7, 95,6
94,1, 98,0
93,8, 96,5
94,6, 97,1
(401/429)
(378/392)
(1011/1061)
(1002/1044)
Tyto výsledky ukazují, že relativní specificita a citlivost testu se vzorky SurePath vysoce koreluje s
výsledky získanými s typem vzorků STM, jak dokazuje nižší limit intervalu spolehlivosti 95 % u shody jak
pozitivní, tak negativní.

REPRODUKOVATELNOST
Studie reprodukovatelnosti založená na mnoha centrech (multi-center) byla provedena pro určení
reprodukovatelnosti mezi jednotlivými dny, mezi jednotlivými centry a celkové reprodukovatelnosti pro
DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem za použití panelu cílených DNA HPV a HPV-pozitivních a HPVnegativních klinických vzorků odebraných v STM.
Tři externí laboratoře provedly testování se stejnou sérií DNA testovacích souprav hc2 HPV s vysokým
rizikem během tří různých dnů s identickým reprodukčním panelem. Reprodukční panel zahrnoval
následující vzorky: 12 denaturovaných klinických STM rezervoárů vzorků; 3 nedenaturované klinické
rezervoáry vzorků PreservCyt roztoku; negativní kalibrátor a pozitivní kalibrátor HPV pro vysoké riziko, v
koncentracích 1 pg/ml, 0,5 pg/ml, 2,5 pg/ml, 5 pg/ml a 10 pg/ml. Všechny položky panelu byly testovány
každý den třikrát, za použití jak metody sondy HPV pro vysoké riziko, tak metody CPC. Výsledky jsou
uvedeny v tabulce 16.
Tabulka 16
Souhrn celkových statistických údajů pro reprodukovatelnost DNA testu hc2 HPV s vysokým
rizikem pro mnoho center (multi-center)
Statistická veličina

Sonda HPV pro vysoké riziko

Podíl očekávaných
pozitivních výsledků
a pozorovaných
pozitivních výsledků

100 %
(99,0-100,0)*

Podíl očekávaných
negativních výsledků
a pozorovaných
negativních výsledků

99,0 %
(97,49-99,73)*

Shoda

99,5 %
(98,70-99,86)*

Kappa

0,990

*

Čísla v závorkách vyjadřují intervaly spolehlivosti 95 %. Celkové údaje jsou kombinací všech pokusů ve všech centrech.

Toto znamená, že reprodukovatelnost DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem pro klinické vzorky
odebrané v STM je velmi dobrá.
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ZKŘÍŽENÁ REAKTIVITA
PANEL ZKŘÍŽENÉ REAKTIVITY
Skupina baktérií, virů a plazmidů, které se obvykle nacházejí v ženském anogenitálním traktu, spolu se
souborem kutaneotropických typů HPV (pro které jsou k dispozici klony) byly podrobeny zkoušce, aby se
zjistilo, zda dochází ke zkřížené reaktivitě se sondami HPV, které jsou používány v DNA testu hc2 HPV s
5
7
vysokým rizikem. Všechny mikroorganizmy byly testovány v koncentracích 1x10 a 1x10 organizmů na
ml. Čištěné vzorky DNA virů a plazmidů byly testovány při koncentraci 4 ng/ml.
Níže je uveden seznam testovaných bakterií. Všechny baktérie vykazovaly negativní výsledek v DNA
testu hc2 HPV s vysokým rizikem.
Acinetobacter anitratus
Acinetobacter lwoffi (ATCC 17908)
Bacteroides fragilis (ATCC 25285)
Bacteroides melaninogenicus Neisseria
Candida albicans (ATCC 14053 či 10231)
Chlamydia trachomatis
Enterobacter cloacae
Escherichia coli (HB101)*
Escherichia coli
Fusobacterium nucleatum
Gardnerella vaginalis
Haemophilus ducreyi
Klebsiella pneumoniae
Lactobacillus acidophilus
Mobiluncus curtisii
Mobiluncus mulieris
Mycoplasma hominis

Mycoplasma hyorhinis
Neisseria gonorrhoeae (ATCC 19424)
Neisseria lactamica (NRL 2118)
meningitidis (ATCC 13077)
Neisseria sicca (ATCC 29256)
Peptostreptococcus anaerobius
Proteus vulgaris (ATCC 21117, 8427, 33420)
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus (Cowan kmen)
Staphylococcus epidermidis
Streptococcus faecalis (ATCC 14508)
Streptococcus pyogenes (ATCC27762)
Treponema pallidum
Trichomonas vaginalis
Ureaplasma urealyticum

* Zkouška byla provedena jak pro kmen E. coli použitý pro růst plasmidů (HB101), tak klinický vzorek
izolované E. coli.
Níže je uveden seznam testovaných virálních či plasmidových DNA nebo lidského séra:
Adenovirus 2
Human Papillomavirus typ 1
Cytomegalovirus
Human Papillomavirus typ 2
Epstein-Barr Virus
Human Papillomavirus typ 3
Hepatitis B povrchové antigen-pozitivní sérum Human Papillomavirus typ 4
Herpes Simplex I
Human Papillomavirus typ 5
Herpes Simplex II
Human Papillomavirus typ 8
Human Immunodeficiency Virus (HIV, RT DNA) Human Papillomavirus typ 13
Simian Virus typ 40 (SV40)
Human Papillomavirus typ 30
pBR322
Jediný plazmid, který vykazoval zkříženou reaktivitu v DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem, byl
pBR322. Zkřížená reaktivita mezi pBR322 a sondou DNA testu hc2 HPV pro vysoké riziko není zcela
neočekávaná, protože je obtížné odstranit veškerý vektor pBR322 DNA, při izolaci vloženého HPV.
Přítomnost homologických sekvencí pBR322 v lidských genitálních vzorcích byla popsána dříve a falešně
pozitivní výsledky se mohou objevit v přítomnosti vysoké úrovně bakteriálního plazmidu. Nicméně,
výsledky 298 klinických vzorků - které byly testovány s pozitivním výsledkem pomocí DNA testu hc2 HPV
s vysokým rizikem - ukázaly, že když byl test proveden sondou pBR322, žádné pozitivní výsledky nebyly
způsobeny pBR322. Lze tedy říci, že pravděpodobnost falešně pozitivního výsledku DNA testu hc2 HPV
s vysokým rizikem, jako následek homologických sekvencí pBR322 v klinických vzorcích, se zdá být
nízká.
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ZKŘÍŽENÁ HYBRIDIZACE
Osmnáct různých typů HPV (s nízkým a vysokým rizikem) bylo testováno pomocí DNA testu hc2 HPV s
vysokým rizikem v koncentracích 4 ng/ml DNA HPV. Všechny cílové HPV s vysokým rizikem se projevily
jako pozitivní u sondy HPV pro vysoké riziko. Tato studie též ukázala, že existuje nízký rozsah zkřížené
hybridizace mezi HPV typy 6 a 42 a sondou HPV pro vysoké riziko. Vzorky od pacientek s vysokými
úrovněmi DNA HPV 6 či HPV 42 (4 ng/ml či vyšší) mohou být falešně pozitivní u DNA testu hc2 HPV s
vysokým rizikem. Klinický význam tohoto zjištění spočívá v tom, že pacientky s DNA HPV 6 či HPV 42 s
úrovní 4 ng/ml či vyšší mohou být zbytečně poslány na kolposkopii.
Také se ukázalo, že DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem zkříženě reaguje s typy HPV 40, 53 a 66. Tyto
typy se vyskytují zřídka a neexistuje dostatečný důkaz, aby bylo možné prokázat přesnou povahu
korelace mezi infekcí způsobenou těmito typy a vznikem choroby vysokého stupně38. V literatuře bylo též
popsáno, že komplexní sondy (podobné jako jsou použity v tomto testu) mohou způsobit falešně pozitivní
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výsledky, kvůli zkřížené hybridizaci s typy HPV 11, 53, 54, 55, 66, MM4, MM7, MM8, či MM9. Ač se
několik z těchto typů HPV vyskytuje vzácně nebo jsou novými typy, které nejsou příliš často přítomny u
choroby vysokého stupně, pacientky, jejichž vzorky obsahují vysoké úrovně těchto DNA typů HPV,
mohou být nesprávně poslány na kolposkopii.
VLIV KRVE A JINÝCH LÁTEK NA VZORKY STM
Byl hodnocen vliv přítomnosti krve a jiných látek, potenciálně rušivých, ať již definovaných či
nedefinovaných, na DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem. Původní krev, materiál výplachu, protiplísňový
krém a antikoncepční želé (materiály, které je možno běžně nalézt v cervikálních vzorcích) byly přidány k
negativním a pozitivním vzorkům v STM (rezervoáry klinických vzorků a neklinické vzorky) v
koncentracích, které lze nalézt u cervikálních vzorků. Nebyly pozorovány žádné falešně pozitivní výsledky
u žádného ze čtyř materiálů, bez ohledu na koncentraci. Falešně negativní výsledky mohou být však
nalezeny u klinických vzorků s úrovněmi DNA HPV v blízkosti kladné hranice pozitivity pro stanovení (1
pg/ml), jsou-li přítomny vysoké úrovně protiplísňového krému nebo antikoncepčního želé. Je však velice
nepravděpodobné, že by klinický vzorek sestával téměř výhradně z jedné z těchto látek, protože cervix je
normálně očištěn před odběrem vzorků pro Pap nátěr a testování HPV.
VLIV KRVE A JINÝCH LÁTEK NA VZORKY ROZTOKU PRESERVCYT
Byl hodnocen vliv přítomnosti krve a jiných látek, potenciálně rušivých, ať již definovaných či
nedefinovaných, potenciálně přítomných v klinických vzorcích roztoku PreservCyt, na DNA test hc2 HPV
s vysokým rizikem. Původní krev, materiál výplachu, protiplísňový krém a antikoncepční želé (materiály,
které je možno běžně nalézt v cervikálních vzorcích) byly přidány ke vzorkům roztoku PreservCyt
(negativní a pozitivní rezervoáry klinických vzorků) v koncentracích, které lze nalézt u cervikálních vzorků.
Nebyly pozorovány žádné falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky u žádného ze čtyř materiálů,
bez ohledu na koncentraci. Mimoto látky, patřící neoddělitelně do některých klinických vzorků, neruší
detekci DNA HPV prováděnou testem DNA hc2 HPV s vysokým rizikem.
REPRODUKOVATELNOST DNA TESTU hc2 HPV S VYSOKÝM RIZIKEM U KLINICKÝCH VZORKŮ
ODEBRANÝCH V STM
Reprodukovatelnost DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem u klinických vzorků odebraných v STM byla
určena pomocí studie za použití 20 klinických rezervoárů vzorků (10 pozitivních a 10 negativních), které
byly připraveny kombinací dříve denaturovaných a testovaných vzorků odebraných cervikálním
kartáčkem v STM. Vzorky byly testovány ve 4 replikacích, každý den z pěti dnů a nakonec byl celkový
počet replikátů na vzorek rovný 20. Testování bylo provedeno s použitím metody kombinované sondy,
sestávající ze sondy DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem a ze sond typu HPV s nízkým rizikem.
Průměry, standardní odchylky a 95 % intervaly spolehlivosti kolem průměru (CI) byly vypočítány pro
každý vzorek během jednoho dne a pro pětidenní interval; výsledky jsou v Tabulce 1
76. Neočekává se, že by reprodukovatelnost stanovení byla odlišná při použití pouze sondy typu HPV s
vysokým rizikem z této soupravy.
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Tabulka 17
Průměry RLU/CO s intervaly spolehlivosti a procenta pozitivních výsledků
(v sestupném pořádku podle průměru RLU/CO)
č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

vzorek
ID
10
20
11
12
15
13
16
17
14
18
19
7
4
9
1
2
8
3
6
5

průměr
RLU/CO

3,18
1,43
1,25
1,21
1,20
1,07
1,06
1,04
0,98
0,92
0,72
0,40
0,38
0,37
0,35
0,35
0,32
0,30
0,27
0,26

CI

% pozitivní

3,02-3,35
1,36-1,50
1,20-1,28
1,15-1,27
1,14-1,25
1,01-1,11
1,01-1,09
1,00-1,06
0,92-1,02
0,87-0,96
0,68-0,75
0,33-0,46
0,35-0,39
0,32-0,41
0,32-0,36
0,31-0,37
0,29-0,34
0,27-0,31
0,24-0,30
0,23-0,28

100 (20/20)
100 (20/20)
100 (20/20)
100 (20/20)
100 (20/20)
80 (16/20)
75 (15/20)
80 (16/20)
45 (9/20)
20 (4/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)

Pro 5 vzorků s průměrem RLU/CO 20 % nebo více nad hranicí pozitivity (č.1-5), 100 ze 100 replikátů
(100,0 %) bylo pozitivních. Pro 5 vzorků s průměrem RLU/CO uvnitř intervalu 20 % nad nebo pod hranicí
pozitivity zkoušky (č. 6-10), 60 ze 100 (60 %) replikátů bylo pozitivních a 40 ze 100 (40 %) bylo
negativních. Pro 10 vzorků s průměrem RLU/CO více než 20 % pod hranicí pozitivity zkoušky, 200 ze 200
replikátů (100 %) bylo negativních.
Lze říci, že vzorky s průměrem RLU/CO 20 % nebo více nad hranicí pozitivity byly pozitivní po 100 %
dané doby, zatímco vzorky s průměrem RLU/CO více než 20 % pod hranicí pozitivity byly negativní po
100 % dané doby, což znamená, že u vzorků s 20% nebo více vzdálenými od hranice pozitivity lze
očekávat spolehlivé výsledky. Vzorky blízko hranice pozitivity poskytovaly přibližně stejný počet
pozitivních a negativních výsledků. Tyto údaje dokazují, že vzorky STM poskytují reprodukovatelné
výsledky při použití DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem.
REPRODUKOVATELNOST DNA TESTU hc2 HPV S VYSOKÝM RIZIKEM U KLINICKÝCH VZORKŮ
ODEBRANÝCH V ROZTOKU PRESERVCYT
Reprodukovatelnost DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem u klinických vzorků odebraných v roztoku
PreservCyt byla určena pomocí studie za použití 24 simulovaných vzorků o koncentracích pokrývající
celou řadu koncentrací DNA HPV. Vzorky sestávaly z roztoku PreservCyt a bílých krvinek, buď s anebo
bez HPV 16 baktérie obsahující plazmid.
Vzorky byly testovány ve 4 replikacích, každý den z pěti dnů a nakonec byl celkový počet replikátů na
vzorek rovný 20. Každý den z 5 dnů studie byl odebrán 8 ml alikvotní podíl z každého vzorku, který byl
zpracován a testován podle instrukcí uvedených na krabičce soupravy hc2 pro konverzi vzorku. Průměry,
standardní odchylky a 95 % intervaly spolehlivosti (CI) byly vypočítány pro každý vzorek během jednoho
dne, pro pětidenní interval a pro replikáty. Průměrné hodnoty RLU/CO, intervaly spolehlivosti kolem
průměru a procento pozitivních replikátů jsou uvedeny v Tabulce 18 pro každý vzorek, v sestupném
pořádku založeném na průměru RLU/CO.

37

Tabulka 18
Průměry RLU/CO s intervaly spolehlivosti a procenta pozitivních výsledků
(v sestupném pořádku podle průměru RLU/CO)

č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

vzorek
počet
21
12
13
17
18
15
23
16
20
19
22
11
14
24
3
1
7
2
5
4
9
8
10
6

průměr
RLU/CO

3,51
1,58
1,42
1,38
1,36
1,32
1,17
1,14
1,10
1,06
1,05
1,04
0,94
0,77
0,28
0,27
0,27
0,27
0,26
0,24
0,23
0,22
0,22
0,19

CI

% pozitivní

3,19-3,83
1,48-1,69
1,32-1,52
1,23-1,53
1,23-1,48
1,16-1,49
1,06-1,27
1,07-1,20
0,96-1,21
0,95-1,17
0,99-1,10
0,96-1,11
0,86-1,01
0,73-0,81
0,25-0,30
0,24-0,30
0,25-0,30
0,25-0,28
0,24-0,28
0,22-0,25
0,21-0,25
0,18-0,27
0,20-0,25
0,17-0,21

100 (20/20)
100 (20/20)
100 (20/20)
100 (20/20)
90 (18/20)
95 (19/20)
85 (17/20)
75 (15/20)
75 (15/20)
85 (17/20)
45 (9/19)
70 (14/20)
65 (13/20)
25 (5/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)
0 (0/20)

Pro 6 vzorků s průměrem RLU/CO 20 % nebo více nad hranicí pozitivity (č. 1-6), 114 ze 120 replikací
(95,0%) bylo pozitivních. Pro 7 vzorků s průměrem RLU/CO uvnitř intervalu 20 %, nad nebo pod hranicí
pozitivity zkoušky (č. 7-13), 88 ze 139 (63,3 %) replikátů bylo pozitivních a 51 ze 139 (36,7 %) bylo
negativních. Pro 4 vzorky uvnitř intervalu 10 % nad nebo pod hranicí pozitivity (č. 10-13), 41 z 79 (51,9
%) replikátů bylo pozitivních a 38 (48,1 %) bylo negativních. Pro 11 vzorků s průměrem RLU/CO více než
20% pod hranicí pozitivity zkoušky, 220 z 220 replikátů (100 %) bylo negativních.
Lze tedy říci, že vzorky s průměrem RLU/CO 20 % nebo více nad hranicí pozitivity byly pozitivní po více
než 95 % dané doby, zatímco vzorky s průměrem RLU/CO 20 % nebo více pod hranicí pozitivity byly
negativní po 100 % dané doby, což znamená, že u vzorků 20 % nebo více vzdálenými od hranice
pozitivity lze očekávat spolehlivé výsledky. Vzorky blízko hranice pozitivity poskytovaly přibližně stejný
počet pozitivních a negativních výsledků. Tyto údaje dokazují , že vzorky roztoku PreservCyt poskytují
reprodukovatelné výsledky při použití DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem.
REPRODUKOVATELNOST TESTU HC2 HPV DNA TEST PRO VYSOKÉ RIZIKO SE VZORKY
ODEBRANÝMI DO KONZERVAČNÍ TEKUTINY SUREPATH
Hodnocení reprodukovatelnosti bylo provedeno za účelem zjištění schopnosti 3 různých laboratoří získat
podobné diagnostické výsledky z identické sady vzorků se známou charakteristikou
pozitvního/negativního stavu HPV v různých dnech a v různých bězích, s hodnotou hranice pozitivity 1,0
RLU/CO. Panel vzorků pro reprodukovatelnost obsahoval 5 HPV pozitivních vzorků, 2 vzorky s
koncentraci DNA HPV blízko hodnoty hranice pozitivity a 5 HPV negativních vzorků.
Součásti panelu byly připraveny spojením unikátních pacientských vzorků SurePath se známým stavem
pozitivity/negativity HPV za účelem získání požadovaných cílových hodnot RLU/CO. Každá součást
panelu byla testována dvojmo, každý den dvakrát po dobu pěti dnů v každé ze tří spolupracujících
laboratoří.
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Tabulka 19
Studie reprodukovatelnosti vzorků SurePath
Kvalitativní výsledky podle jednotlivých součástí panelu
Součást
panelu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Průměr
RLU/CO
0,20
0,21
0,22
0,28
0,36
0,83
1,17
19,47
25,65
81,52
154,18
765,29

Očekávaný
výsledek
negativni
negativní
negativní
negativní
negativní
negativní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní
pozitivní

HPV pozitivní
n (%)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
2 (3,3)
2 (3,3)
13 (21,7)
26 (43,3)
60 (100)
60 (100)
60 (100)
60 (100)
60 (100)

HPV negativní
n (%)
60 (100)
60 (100)
60 (100)
58 (96,7)
58 (96,7)
47 (78,3)
34 (56,7)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

VÝSLEDKY REPRODUKOVATELNOSTI VZORKŮ SUREPATH, KDYŽ PRO ZPRACOVÁNÍ TESTU
BYL POUŽIT POLOAUTOMATICKÝ SYSTÉM RAPID CAPTURE SPOLEČNOSTI QIAGEN
Výsledky reprodukovatelnosti vzorků SurePath, když pro zpracování testu byl použit systém Rapid
Capture System byly porovnány s výsledky získanými za použití manuálního zpracování testu. Byly
provedeny dva porovnávací testy na oddělených částech stejně zpracovaného vzorku.
Tabulka 20
Shoda výsledků vzorků SurePath - uvnitř běhu - s výsledky RCS
(RCS oproti manuálnímu testu)
Pozitivní shoda %
95 % IS
(n/N)
Subset vysoce
Všechny
pozitivních
pozitivní
(RLU/CO ≥ 2,5)
99,0
100
417/421
375/375
97,6, 99,7
99,0, 100

Negativní shoda %
95 % IS
(n/N)
Subset s nízkou
Všechny
negativitou
negativní
RLU/CO (<0,80)
97,7
98,7
1057/1079
1050/1064
96,9, 98,7
97,8, 99,28
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OMEZENÍ POSTUPU
Pro diagnostické použití in vitro
Nahlédněte do Uživatelského manuálu Rapid Capture System (RCS), kde se dozvíte další omezení
postupu při použití tohoto systému pro testování velkého množství vzorků.
•

DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem na lidský papillomavirus typů 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45,
51, 52, 56, 58, 59, a 68 není doporučen pro posouzení podezření na sexuální zneužití.

•

Výskyt infekce HPV mezi populací může ovlivnit účinnost postupu. Pozitivní předpovědní
hodnoty klesají, testuje-li se populace s nízkým výskytem nebo jednotlivci bez rizika infekce.

•

Negativní výsledek nevylučuje možnost infekce HPV, protože velmi nízké úrovně infekce
nebo chyba při odběru vzorku může způsobit falešně negativní výsledek. Tento test rovněž
nedetekuje DNA pro HPV s nízkým rizikem (6, 11, 42, 43 a 44).

•

DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem může být použit pouze u cervikálních vzorků
odebraných pomocí DNAPap nebo HC Cervical Sampler nebo u biopsií odebraných v médiu
pro přenos vzorků, nebo u cervikálních vzorků odebraných pomocí sběrného nástroje typu
košťátka či kombinaci kartáček/špachtle a umístěných v roztoku PreservCyt nebo cervikální
vzorky odebírané do konzervační tekutiny SurePath. Vzorky z biopsie mohou být testovány
pouze tehdy, jsou-li ihned umístěny v médiu pro přenos vzorků a uskladněny do doby, než je
u nich provedeno zkušební stanovení, při -20 °C.

•

DNAPap nebo HC Cervical Sampler by neměl být používán pro odběr vzorků u těhotných
žen.

•

Infekce HPV není ještě definitivním důkazem přítomnosti vysokého stupně cervikální
choroby, ani neznamená, že ve všech případech dojde ke vzniku vysokého stupně choroby
nebo rakoviny.

•

Existuje nízký stupeň zkřížené hybridizace mezi typy HPV 6, 11, 40, 42, 53, 54, 55, 66, MM4,
MM7, MM8 a MM9, a sondou HPV pro vysoké riziko. Pacientky, které vykazují vzorky s
vysokým obsahem těchto typů HPV, mohou být nesprávně poslány na kolposkopii38-39.

•

DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem je navržen k detekci typů HPV s vysokým rizikem,
včetně typů 39, 58, 59, a 68. Analytické studie provedené firmou QIAGEN pomocí klonované
DNA plasmidu HPV prokázaly, že tato zkouška stanovení detekuje tyto typy při úrovních v
rozsahu od 0,62 pg/ml do 1,39 pg/ml. To je ekvivalentní detekčním charakteristikám jiných
typů HPV, na které je DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem zacílen. Firmě QIAGEN se
podařilo ověřit detekci těchto typů HPV pouze na omezeném počtu klinických vzorků. Díky
nízkému výskytu těchto typů mezi obecnou populací (jak bylo dokázáno Boschem et al35.),
charakteristiky účinnosti DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem pro detekci typů HPV 39, 58,
59, a 68 nebyly statisticky potvrzeny.

•

Jsou-li přítomny vysoké koncentrace protiplísňového krému, antikoncepčního želé či
výplachu v době, kdy je vzorek odebírán pro HPV test, existuje pravděpodobnost, že budou
obdrženy falešně negativní výsledky v případě, že tyto vzorky obsahují úrovně DNA HPV,
které poskytují hodnoty RLU/CO blízko hranice pozitivity stanovení.

•

Je možná zkřížená reaktivita mezi sondou DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem a
plazmidem pBR322. Přítomnost homologické sekvence pBR322 v lidských genitálních
vzorcích byla již popsána a falešně pozitivní výsledky se mohou vyskytnout v přítomnosti
vysokých úrovní bakteriálního plazmidu.
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DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem - CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Pozorování
Nesprávná nebo
žádná barevné změna
pozorována během
denaturace.

Pravděpodobné příčiny
Denaturační činidlo
nebylo správně
připraveno

Řešení
Ověřte, že denaturační činidlo obsahuje indikační barvivo a že má tmavě fialovou
barvu.

nebo

Ověřte, že denaturační činidlo bylo přidáno ke vzorku tak, že změříte objem vzorku (je
očekáván objem 1,5 ml). Jestliže objem ukazuje, že nebylo přidáno denaturační
činidlo, přidejte je, zamíchejte a, je-li pak pozorována příslušná barevná změna,
pokračujte ve stanovení.

Denaturační činidlo
nebylo přidáno

Kontroly kvality
poskytují nesprávné
výsledky.

Během hybridizace
pozorována
nesprávná barevná
změna.

Vzorky obsahují krev
nebo jiné materiály, které
mohou překrývat
barevnou změnu.

Přesná barevná změna, tak jak je popsána, není u těchto typů vzorků očekávána;
výsledky DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem by neměly být nepříznivě ovlivněny.

pH vzorku může být
neobvykle kyselé.

Jestliže neplatí žádné jiné příčiny, vzorek může být neobvykle kyselý a nedojde k
očekávané barevné změně. Odeberte nový vzorek předtím, než použijete kyselinu
octovou na cervix, protože nesprávné pH vzorku nepříznivě ovlivní výsledky testu.
Jestliže je zvolen nesprávný protokol software pro daný test, údaje destičky by měly
být přečteny znovu během 30 minut po přidání detekčního činidla 2 za použití
správného protokolu.

Pro daný test byl zvolen
nesprávný protokol
software
Obrácené umístění QC1LR a QC2- HR

Zopakujte test na vzorcích.

Obrácené umístění LRC
a QC1-LR nebo HRC a
QC1-HR
Nedostatečné smísení
směsi sondy s
denaturovanými
kalibrátory, kontrolou
kvality nebo vzorky; nebo
nebyla přidána směs
sondy; nebo byl přidán
nesprávný objem činidla.

Zopakovat test na vzorcích.
Třepejte hybridizační mikrodestičku nebo mikrozkumavku po další 2 minuty. Jestliže
některé zkumavky nebo jamky ještě zůstaly fialové, přidejte dalších 25 µl příslušné
směsi sondy a dobře promíchejte. Jestliže se příslušná barevná změna neprojeví po
přidání směsi sondy a novém protřepání a vzorek neobsahuje krev nebo jiné materiály,
proveďte test na vzorku znovu.

Vzorek obsahuje krev či
jiné materiály, které
překrývají barevnou
změnu.

Přesná barevná změna, tak jak je popsána, není u těchto typů vzorků očekávána;
výsledky DNA testu hc2 HPV s vysokým rizikem by neměly být nepříznivě ovlivněny.

Vzorek měl <1000 µl STM.

Zkontrolujte objem původního vzorku. Objem by měl být 1 425 µl ±20 µl (po odebrání
75 µl alikvotního podílu pro test). Je-li objem < 1425 µl, původní vzorek obsahoval <
1000 µl STM. Vezměte nový vzorek.
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DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem - CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Pozorování
Stanovení
nesplňovalo
ověřovací kriteria.
Nebyl pozorován
žádný signál u
kalibrátoru, kontrol
kvality či u vzorků.

Pravděpodobné příčiny
K roztoku pro ředění
sondy nebyla přidána
žádná sonda.

Řešení
Připravte směs sondy podle instrukcí vložených v obalu. Pečlivě označte zkumavky.

Sonda byla během
přípravy kontaminována
RNázou.

Když pipetujete sondu, použijte špičky pipet s aerosolovým filtrem a ochranné
rukavice. Zřeďte sondu ve sterilní nádobě. Používejte pouze čisté nové zásobníky
činidel na jedno použití.

Nedostatečné smísení
sondy a roztoku pro
ředění sondy.

Po přidání sondy k roztoku pro ředění sondy velice důkladně promíchejte do víru
(vortexing) vysokou rychlostí po dobu nejméně 5 vteřin. Musí se vytvořit viditelný vír.

Nedostatečné smísení
zředěné sondy a
denaturovaného vzorku.

Po přidání směsi sondy a vzorku do každé hybridizační jamky na mikrodestičce či do
mikrozkumavky, třepejte na rotační třepačce I nastavené na 1 100 ±100 ot/min po
3 ±2 minuty. Zkontrolujte, že barevná změna z fialové do žluté proběhla v každé jamce
či zkumavce.

Nesprávná doba nebo
teplota během
hybridizačního kroku.

Proveďte hybridizaci po 60 ±5 minut při 65 ±2 °C. Zkontrolujte teplotu ohřívače
mikrodestiček I či vodní lázně. Zajistěte správné nastavení ohřívače mikrodestiček I
tak, aby ohříval vzorky na správnou teplotu a rovněž jeho předehřátí 60 minut před
použitím. Zajistěte patřičnou úroveň vodní hladiny tak, aby byly vzorky ohřívány na
správnou teplotu. Vodní lázně by měly být pravidelně kalibrovány.

Nedostatečné smísení
během kroku imobilizace.

Třepejte na rotační třepačce I po dobu 60 ±5 minut při 20 - 25 °C, jak je popsáno v
instrukcích vložených do obalu. Ověřte rychlost rotační třepačky I kalibrací.

Přidání nesprávného
množství detekčního
činidla 1 nebo inkubace
provedena po
nesprávnou dobu.

Napipetujte 75 µl detekčního činidla 1 do každé jamky pomocí 8-kanálového
pipetovacího zařízení. Proveďte inkubaci při 20 - 25 °C po 30 – 45 minut.

Přidání nesprávného
množství detekčního
činidla 2 nebo inkubace
provedena po
nesprávnou dobu.

Napipetujte 75 µl detekčního činidla 2 do každé jamky za použití 8-kanálového
pipetovacího zařízení. Proveďte inkubaci při 20 - 25 °C po 15 až 30 minut.

Nesprávná funkce
luminometru nebo
nesprávné
naprogramování.

Nahlédněte do Příručky pro použití přístroje DML 2000 a software verze 2 a
interaktivniho průvodce operátora softweru Digene Hybrid Capture System verze 2
(DHCS V.2) nebo Příručky pro použití Digene kvalitativního software (oddíl Údržba &
Chyby a jejich odstranění) pro získání dalších instrukcí, nebo zavolejte místního
zástupce firmy QIAGEN.
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Pozorování
Zvýšené hodnoty RLU
u , kalibrátoru,
kontroly kvality nebo
vzorků (hodnoty RLU
≥ 200 v mnoha či
všech jamkách). Je
možné, že stanovení
nesplňuje ověřovací
kriteria.

Pravděpodobné příčiny
Nebylo přidáno
denaturační činidlo; nebo
přidán nesprávný objem
činidla; nebo je
nedostatečné smísení
denaturačního činidla se
vzorky či kalibrátory.

Řešení
Před přidáním denaturačního činidla ověřte, že pipetovací zařízení s opakovanou akcí
odměřuje přesně. Kalibrovaná pipetovací zařízení jsou naprosto nutná. Přidejte
polovinu objemu denaturačního činidla do každé zkumavky a dobře promíchejte.
Abyste se vyhnuli falešně pozitivním výsledkům, ujistěte se, že kapalina omývá celý
vnitřní povrch zkumavky. Kalibrátory a vzorky mají po přidání denaturačního činidla
zfialovět.

Dochází k úniku světla u
luminometru.
Dvířka nejsou těsně
uzavřena.
Těsnění dvířek je vadné.

Zkontrolujte hodnotu pozadí pro luminometr tím, že přečtete údaj pro prázdnou
mikrodestičku. Údaj vyšší než 50 RLU ukazuje, že existuje únik světla. Nahlédněte do
Příručky pro použití přístroje DML 2000 a software verze 2 a interaktivniho průvodce
operátora softweru Digene Hybrid Capture System verze 2 (DHCS V.2) nebo Příručky
pro použití Digene kvalitativního software (oddíl Údržba & Chyby a jejich odstranění)
pro získání dalších instrukcí, nebo zavolejte místního zástupce firmy QIAGEN.

Kontaminace detekčního
činidla 2 či imobilizačních
jamek mikrodestičky
detekčním činidlem 1
nebo exogenní alkalickou
fosfatázou.

Další informace o testování na kontaminaci naleznete v části Chyby a jejich
odstranění.

Kontaminovaný
promývací pufr.

Další informace o testování na kontaminaci naleznete v části Chyby a jejich
odstranění.

Kontaminovaná
automatická promývačka
destiček I.

Další informace o testování na kontaminaci naleznete v části Chyby a jejich
odstranění.

Nedostatečné promytí
imobilizačních jamek na
mikrodestičcepo inkubaci
s detekčním činidlem 1.

Důkladně (šestkrát) promyjte jamky na mikrodestičce s použitím promývacího pufru,
pokaždé naplňte jamky do přetečení nebo použijte automatickou promývačku destiček
I. V jamkách by neměla být po promytí vidět žádná zbylá růžová kapalina. Pro
instrukce o testování na kontaminaci nebo chybnou funkci viz Příručku o funkci a
údržbě automatické promývačky destiček I.

Kontaminace jamek na
mikrodestičce detekčním
činidlem 1.

Ujistěte se o tom, že všechny pracovní plochy jsou čisté a suché. Při použití
detekčního činidla 1 postupujte opatrně. Vyvarujte se styku s aerosoly.

Vysušení (blotování)
hybridizačního roztoku na
stejném místě tampónů
Kimtowels Wipers či na
odpovídajících
papírových ubrouscích
bez vláken.

Neblotujte na stejném místě tampónů Kimtowels Wipers, či na odpovídajících
papírových ubrouscích bez vláken, které byly již dříve použity.

Použity nesprávné
blotovací ubrousky

Pro vysušení (blotování) použijte tampóny Kimtowels Wipers či odpovídající papírové
ubrousky bez vláken.
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Pozorování
Nízké poměry PC/NC
či vysoký počet
vzorků s nízkými
pozitivními
hodnotami, s poměry
< 2,0 (> 20 %). Je
možné, že stanovení
nesplňuje ověřovací
kriteria.

Série pozitivních
vzorků s přibližně
stejnými hodnotami
RLU.

Široké rozmezí % CV
mezi replikáty.

Pravděpodobné příčiny
Nedostatečná příprava
vzorku.

Řešení
Přidejte příslušný objem denaturačního činidla a důkladně promíchejte do víru
(vortexing). Aby se zamezilo falešně pozitivním výsledkům, ujistěte se o tom, že
kapalina smývá celý vnitřní povrch zkumavky jak pro manuální metodu, tak pro metodu
MST Vortexer I (zkumavku jednou převraťte pro manuální metodu vortexu). Má být
vidět zřetelná barevná změna z průhledné na tmavě fialovou. Proveďte inkubaci po
45 ± 5 minut při 65 ±2 °C.

Směs sondy
nedostatečně promísena
či přidáno nedostatečné
množství směsi sondy při
stanovení.

Připravte směs sondy podle popisu. Důkladně promíchejte do víru (vortexing), ujistěte
se, že je viditelný vír. Směs sondy musí být přidána do zkumavek s použitím
pozitivního vytlačovacího pipetovacího zařízení, aby se zajistilo přesné dávkování.

Nedostatečný objem
zředěné sondy přidán do
každé hybridizační
mikrozkumavky.

Před přidáním směsi sondy na hybridizační mikrodestičku nebo do mikrozkumavek
ověřte, že 8-kanálové pipetovací zařízení dávkuje přesně. Přidejte 25 µl směsi sondy
do každé jamky mikrodestičky nebo mikrozkumavky obsahující denaturovaný
kalibrátor, kontroly kvality a klinické vzorky. Před přidáním směsi sondy do jamek na
hybridizační mikrodestičce zkontrolujte, zda 8-kanálová pipeta dávkuje přesně. Změna
zabarvení by měla být z tmavě fialové do žluté po přidání směsi sondy a důkladném
protřepání. Vzorky roztoků PreservCyt by měly zrůžovět místo zežloutnutí.

Ztráta aktivity detekčního
činidla 1.

Uskladněte detekční činidlo 1 při 2-8 °C. Použijte před uplynutím záruční doby
vyznačené na vnějším štítku krabičky pro soupravu.

Nedostatečná
imobilizace.

Imobilizační krok by měl být proveden při použití rotační třepačky I nastavené na
1 100 ±100 ot/min. Ověřte rychlost rotační třepačky I kalibrací.

Nedostatečné promytí.

Důkladně (šestkrát) promyjte jamky na mikrodestičce promývacím pufrem, pokaždé
naplňte jamky do přetečení nebo použijte automatickou promývačku destiček I.

Kontaminovaný promývací
pufr.

Další informace o testování na kontaminaci naleznete v části Chyby a jejich
odstranění.

Kontaminace
imobilizačních jamek
mikrodestičky během
manipulace při stanovení.

Zakryjte imobilizační mikrodestičku během všech inkubací. Během provedení zkoušky
zabraňte vystavení zkumavek aerosolové kontaminaci. Během manipulace s materiály
používejte ochranné rukavice bez klouzku.

Kontaminace detekčního
činidla 2.

Buďte opatrní, abyste nekontaminovali zásobní roztok, když pipetujete detekční činidlo
2 do imobilizačních jamek mikrodestičky. Zabraňte kontaminaci detekčního činidla 2
aerosoly z detekčního činidla 1 nebo z laboratorního prachu atd.

Porucha automatické
promývačky destiček I.

Další informace o testování na kontaminaci naleznete v části Chyby a jejich odstranění
nebo viz. Příručku o funkci a údržbě automatické promývačky destiček I.

Nepřesné pipetování.

Zkontrolujte pipetovací zařízení, abyste se ujistili, že jsou dávkovány reprodukovatelné
objemy. Provádějte kalibraci pipetovacího zařízení jako standardní postup.

Nedostatečné třepání.

Důkladně promíchejte v každém kroku. Míchejte do víru před a po denaturační
inkubací a po přídavku směsi sondy. Zajistěte, aby došlo k vytvoření viditelného víru.

Neúplný přenos kapaliny
z hybridizačních
mikrozkumavek do
imobilizačních jamek
mikrodestičky.

Postupujte opatrně během kroku přenosu z hybridizačních jamek mikrodestičky nebo
mikrozkumavek do imobilizačních jamek mikrodestičky, aby byly zajištěny
reprodukovatelné přenášené objemy.

Nevhodné podmínky
promývání.

Důkladně (šestkrát) promyjte jamky mikrodestičky promývacím pufrem, pokaždé
naplňte jamky mikrodestičky do přetečení nebo použijte automatickou promývačku
destiček I a příslušný protokol pro automatickou promývačku destiček I.

Jamky mikrodestičky
kontaminovány detekčním
činidlem 1.

Zajistěte, aby všechny pracovní povrchy byly čisté a suché. Při použití detekčního
činidla 1 postupujte opatrně. Vyvarujte se styku s aerosoly.
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DNA test hc2 HPV s vysokým rizikem - CHYBY A JEJICH ODSTRANĚNÍ
Pozorování
Jsou-li získány
falešně pozitivní
výsledky u známých
negativních vzorků.

Zvýšené hodnoty RLU
negativního
kalibrátoru (> 200
RLU). Zbytek
stanovení probíhá
očekávaným
způsobem.

Stanovení nesplňuje
ověřovací kritéria.
Zvýšený poměr
PC/NC

Pravděpodobné příčiny

Řešení

Kontaminované detekční
činidlo 2.

Postupujte opatrně při dávkování alikvotního podílu detekčního činidla 2 mezi vzorky,
abyste se vyhnuli zkřížené kontaminaci vzorků. Jestliže používáte pouze část
soupravy, nadávkujte potřebný objem pro dané stanovení do čistého zásobníku činidel
na jedno použití předtím, než naplníte pipetovací zařízení.

Jamky mikrodestičky
kontaminovány
detekčním činidlem 1.

Důkladně (šestkrát) promyjte jamky mikrodestičky promývacím pufrem, pokaždé
naplňte jamky mikrodestičky do přetečení nebo použijte automatickou promývačku
destiček I. Po promytí by neměla být v jamkách mikrodestičky viditelná žádná zbytková
růžová kapalina.

Vysušení (blotování) na
stejném místě tampónů
Kimtowels Wipers (či
ekvivalentních
papírových ubrouscích
bez vláken) pro několik
řad.

Nevysušujte na stejném místě, které už bylo předtím použito.

Nedostatečná příprava
vzorků.

Přidejte příslušný objem denaturačního činidla a důkladně promíchejte třepáním do
víru (vortexing). Abyste se vyhnuli falešně pozitivním výsledkům, ujistěte se, že
kapalina smývá celý vnitřní povrch zkumavky, za použití buď manuální metody nebo
metody MST Vortexer I (u manuální metody třepání do víru (vertexování), jednou
převraťte zkumavku dnem vzhůru). Pro vzorky roztoku PreservCyt zajistěte, aby
třepání bylo dostatečné a aby před denaturační inkubací došlo k úplné resuspenzi
buněčné peletu. Konzultujte informace vložené do obalu u soupravy hc2 pro konverzi
vzorků pro podrobnosti daného protokolu. Má být vidět zřetelná barevná změna na
tmavě fialovou. Proveďte inkubaci po 45 ± 5 minut při 65 ±2 °C. U vzorků SurePath
zkontrolovat, zda jsou vzorky inkubovány po dobu 90 ±5 minut při 65 ±2 °C.

Nevhodné promývací
podmínky.

Důkladně (šestkrát) promyjte jamky mikrodestičky promývacím pufrem, pokaždé naplňte
jamky mikrodestičky do přetečení nebo použijte automatickou promývačku destiček I a
příslušný protokol pro automatickou promývačku destiček I.

Kontaminace špičky pipety
nedenaturovaným
materiálem během
přenosu denaturovaného
vzorku do zkumavky nebo
jamky mikrodestičky
použité pro hybridizaci
sondy HPV.

Krok denaturace při postupu zpracování vzorků musí být proveden podle pokynů
v tomto příbalovém letáku. Nesprávné vortexování vzorku, obrácení zkumavky a
míchání mohou mít za následek neúplnou denaturaci nespecifikovaných hybridů
RNA:DNA endogenních k cervikálním vzorkům. Zvláště při použití vzorků PreservCyt
Solution nebo SurePath Preservative Fluid, tyto hybridy se mohou nacházet na vnitřních
stěnách zkumavky s denaturovaným vzorkem. Aby se zabránilo možnému přenosu
tohoto nedenaturovaného buněčného materiálu, špička pipety se nesmí dotknout stěn
zkumavky během přenosu denaturovaného vzorku do mikrozkumavky nebo jamky
mikrodestičky použité pro hybridizaci sondy HPV.

Inkubace detekčního
činidla 2 byla provedena
při teplotě vyšší než 20 25 °C.

Proveďte test znovu a zajistěte, že inkubace v imobilizačním a detekčním kroku je
provedena při 20 - 25 °C.

Inkubace detekčního
činidla 2 byla provedena
po dobu delší než 30
minut.

Odečtěte údaj pro destičku po 15 minutách inkubace (a ne později než 30 minutách
inkubace) při 20 - 25 °C.

Detekční činidlo 2 nebo
promývací pufr byly
kontaminovány alkalickou
fosfatázou či detekčním
činidlem 1.
Obrácené umístění HRC
a QC2-HR nebo LRC a
QC1-LR

Další informace o testování na kontaminaci naleznete v části Chyby a jejich
odstranění.

Zopakovat test na vzorcích. Pečlivě přečíst štítky na ampulkách s kontrolou kalibrátoru
a kvality, aby se zamezilo obrácenému umístění těchto činidelů.
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TESTOVÁNÍ NA KONTAMINACI
Zvýšená
Postup terstování na kontaminaci
Interpretace výsledků
hodnota činidla
Poznámka: Aby se zamezilo kontaminaci, postupujte opatrně při pipetování detekčního činidla 2. Použít rukavice a zamezit
dotyku špičky pipety s pracovní plochou.
Detekční činidlo
• Kontrola detekčního činidla 2 musí být
• Napipetovat 75 µl alikvótní, zbývající část nebo z
2
< 50 RLU.
originální ampulky detekčního činidla 2 do prázdné
jamky v imobilizační mikrodestičce.
• Jestliže jsou hodnoty detekčního
činidla 2 < 50 RLU, lze detekční
• Inkubovat 20 - 25 °C po dobu 15 minut. Nevystavovat
činidlo 2 použít k opakování testu.
přímému světlu.
• Pokud je kontaminováno (> 50 RLU),
• Odečíst výsledky jamky mikrodestičky pomocí
použít novou soupravu a zopakovat
luminometru.
test.
Poznámka: Optimální hodnocení účinnosti je dosaženo
testováním detekčního činidla 2 na 3 replikacích.
Promývací
• Kontrola detekčního činidla 2 (jamka 1)
• Napipetovat 75 µl detekčního činidla 2 do 4 zvláštních
přístroj nebo
musí být < 50 RLU.
jamek v imobilizační mikrodestičce.
zdroj vody
• Porovnat hodnoty RLU z jamek 2, 3 a
• Jamky označit 1 - 4.
4 s hodnotou RLU kontroly detekčního
• Jamka 1 slouží jako kontrola detekčního činidla 2.
činidla 2 (jamka 1). Jednotlivé hodnoty
• Napipetovat 10 µl promývacího pufru z promývací
RLU jamek 2, 3 a 4 nesmí překročit 50
láhve do jamky 2.
RLU hodnoty RLU kontroly detekčního
• Počkat, až se promývací pufr dostane do promývacích
činidla 2 (jamka 1).
hadic.
• Hodnoty překračující 50 RLU kontroly
• Napipetovat 10 µl promývacího pufru z hadic do jamky
detekčního činidla 2 zamenají
3.
kontaminaci. Pokyny k vyčištění a
• Díl použité vody použít k přípravě promývacího pufru.
údržbě promývacího přístroje
Napipetovat 10 µl této vody do jamky 4.
naleznete v části Příprava činidel a
• Inkubovat při 20 - 25 °C po dobu 15 minut.
jejich uskladnění.
Nevystavovat přímému světlu.
• Odečíst výsledky jamek mikrodestičky pomocí
luminometru.
Automatická
• Kontrola detekčního činidla 2 (jamka 1)
• Napipetovat 75 µl detekčního činidla 2 do 5 zvláštních
promývačka
jamek v imobilizační mikrodestičce.
musí být < 50 RLU.
destiček
• Jamky označit 1 - 5.
• Porovnat hodnoty RLU z jamek 2, 3, 4
a 5 s hodnotou RLU kontroly
• Jamka 1 slouží jako kontrola detekčního činidla 2.
detekčního činidla 2 (jamka 1).
• Napipetovat 10 µl promývacího pufru z láhve
Jednotlivé hodnoty RLU jamek 2, 3, 4
promývačky označené jako Promývání (Wash) do
a 5 nesmí překročit 50 RLU hodnoty
jamky 2.
RLU kontroly detekčního činidla 2
• Napipetovat 10 µl tekutiny na vyplachování z láhve
(jamka 1).
promývačky označené jako Vyplachování (Rinse) do
• Hodnoty překračující 50 RLU kontroly
jamky 3.
detekčního činidla 2 zamenají
• Stisknout tlačítko „Prime“ na klávesnici promývačky
kontaminaci promývačky destiček.
destiček, tím promývací pufr proteče řádky.
• Viz Postup dekontaminace návodu k
• Napipetovat 10 µl proteklého promývacího pufru do
obsluze automativké promývačky
jamky 4.
destiček Automated Plate Washer I.
• Stisknout tlačítko „Rinse“ na klávesnici promývačky
destiček, tím se vyplachovací roztok dostane do řádků.
• Napipetovat 10 µl proteklého promývacího pufru do
jamky 5.
• Zakrýt a inkubovat po dobu 15 minut při 20 - 25 °C.
Nevystavovat přímému světlu.
• Odečíst výsledky jamek mikrodestičky pomocí
luminometru.
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QIAGEN KONTAKTNÍ INFORMACE
Kontaktní údaje na svého místního zástupce firmy QIAGEN pro tento výrobek najdete na přiloženém listu
s kontaktními informacemi.

Hybrid Capture, Digene a Rapid Capture jsou registrované ochranné známky firmy QIAGEN Gaithersburg, Inc.
DNAPap, Cervical Sampler, DML 2000, EXPAND-4, Female Swab Specimen Collection Kit, HC a Specimen
Transport Medium jsou ochrannými známkami firmy QIAGEN Gaithersburg, Inc.
Tento výrobek a metoda jeho použití jsou kryty jedním nebo více z následujících patentů:
U.S. HPV patentová čísla
4,849,331 ● 4,849,332 ● 4,849,334 ● 4,908,306 ● 5,411,857 ● 5,643,715 ● 5,712,092 ● 5,876,922 ● 5,952,487 ●
5,958,674 ● 5,981,173 ● 6,107,086
cizí HPV patentová čísla
EP 294,659 ● JP 1047383 ● EP 0192001B1 ● EP 0591376B1 ● CA 1,339,729 ● EP 0370625B1 ● JP 3076578 ●
JP 02796332
U.S. Hybrid Capture patentová čísla
4,732,847 ● 4,865,980 ● 6,228,578B1
jiné patenty
Substrát CDP-Star® je chráněn jedním nebo více U.S. patentovými čísly:
4,931,569 ● 4,978,614 ● 5,145,772 ● 5,326,882 ● 5,538,847 ● 5,582,980 ● 5,851,771
Uznání registrovaných ochranných známek:
CDP-Star: Tropix, Inc
Kimtowels Wipers: Kimberly-Clark Corporation
DuraSeal: Diversified Biotech, Inc
Eppendorf Repeater: Eppendorf-Netheler-Hinz
Parafilm: American Can Co.
ThinPrep a PreservCyt: Cytyc Corporation
Windows: Microsoft Corporation
TriPath Imaging and SurePath: TriPath Imaging, Inc., Burlington, North Carolina, USA
Uznání ochranných známek:
Prepstain: TriPath Imaging, Inc., Burlington, North Carolina, USA
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SOUHRN DNA TESTU hc2 HPV S VYSOKÝM RIZIKEM
Důležité: Je důležité, abyste se před použitím tohoto souhrnu důkladně seznámili s podrobnostmi celého postupu.
Postup
Metoda manuálního třepání do víru (Vortex)
Označte hybridizační mikrozkumavky.
Připravte denaturační činidlo.
È
Napipetujte denaturační činidlo (objem je ekvivalentní polovině objemu
vzorku) do kalibrátorů. kontrol kvality a vzorků.
Použijte Vortex individuálně pro každý vzorek, kalibrátor a kontrolu
kvality po 5 vteřin při vysoké rychlosti (viz informace vložené do
balíčku).
Zkontrolujte, že všechny zkumavky vykazují fialové zbarvení.
È
Proveďte inkubaci při 65 ±2 °C po dobu 45 ±5 minut.
È
Připravte směs sondy HPV.
È
È
È
Metoda vodní lázně

Metoda třepání pro více zkumavek se vzorky (MST) Vortexer
Označte hybridizační destičku.
Připravte denaturační činidlo.
È
Napipetujte denaturační činidlo (objem je ekvivalentní polovině objemu
vzorku) do kalibrátorů. kontrol kvality a vzorků.
Zkontrolujte, že všechny zkumavky vykazují fialové zbarvení.
È
Zakryjte stojan fólií a víkem.
È
Použijte Vortex po 10 vteřin.
È
Proveďte inkubaci při 65 ±2 °C po dobu 45 ±5 minut.
È
Připravte směs sondy HPV .
È
Metoda ohřívače mikrodestiček I

Dobře promíchejte denaturované vzorky a napipetujte 75 µl do
zkumavek.
È
Proveďte inkubaci po 10 minut při 20 - 25 °C.
È
Napipetujte 25 µl směsi sondy pro vysoké riziko
do zkumavek.
È
Pokryjte mikrozkumavky fólií pro destičku a třepejte na rotační třepačce I
při 1 100 ± 100 ot/min po 3 ± 2 minut.
Zkontrolujte, že všechny zkumavky vykazují žluté zabarvení.
È
Proveďte inkubaci při 65 ±2 °C po 60 ±5 minut.
Připravte imobilizační mikrodestičku.
È
È

Dobře promíchejte denaturované vzorky a napipetujte
75 µl do jamek mikrodestičky.
È
Proveďte inkubaci po 10 minut při 20 - 25 °C.
È
Napipetujte 25 µl směsi sondy HPV pro vysoké riziko do jamek
mikrodestičky.
È
Zakryjte mikrodestičku fólií a třepejte na rotační třepačce I při
1 100 ±100 ot/min po 3 ±2 minut.
Zkontrolujte, že všechny zkumavky vykazují žluté zabarvení.
È
Proveďte inkubaci při 65 ±2 °C po 60 ±5 minut.
Připravte imobilizační mikrodestičku.
È

Převeďte obsah každé jamky hybridizační destičky nebo mikrozkumavky do odpovídající jamky
v imobilizační mikrodestičce pomocí 8-kanálového pipetovacího zařízení.
Zakryjte víkem destičky nebo fólií.
Třepejte při 1 100 ±100 ot/min a 20 - 25 °C po 60 ±5 minut. Připravte promývací pufr.
È
Proveďte dekantaci a vysušte (blotujte) imobilizační mikrodestičku (viz podrobnější informace vložené v balíčku).
È
Napipetujte 75 µl detekčního činidla 1 do každé jamky imobilizační mikrodestičky.
Zakryjte imobilizační mikrodestičku víkem destičky, fólií Parafilm či ekvivalentní fólií.
Proveďte inkubaci při 20 - 25 °C po 30 - 45 minut. Promyjte destičku za použití požadované metody.
È
Metoda manuálního promývání
Metoda automatické promývačky destiček I
Umístěte destičku na promývačku a zmáčkněte „START/STOP“.
Proveďte dekantaci a vysušte (blotujte) imobilizační mikrodestičku (viz
È
podrobnější informace vložené v balíčku).
Pokračujte k dalšímu kroku.
È
È
Šestkrát promyjte.
È
È
È
Vysušte (blotujte) na papírových ubrouscích bez vláken.
È
È
Napipetujte 75 µl detekčního činidla 2 do každé jamky imobilizační mikrodestičky.
Proveďte inkubaci při 20 - 25 °C po 15 - 30 minut.
È
Odečtěte výsledky pro imobilizační destičku na přístroji DML 2000.
È
Potvrďte platnost stanovení a proveďte interpretaci výsledků pro vzorky.
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