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C+
C
Cp
Ct
CV
DIV
DMDIV
DNA
DR
EIC
Em.
Ex.
FAM
GLP
HSV-1
HSV-2
LBA
LC
LCR
LoD
LoD C 95
MGP
MM
PBS
PCR
PP
PPc
PPp
qPCR
RD
RNA
STM
TR
YD

Negatieve controle
Positieve controle
Kruispunt (Crossing-point)
Cyclus grenswaarde (Cycle threshold)
Variatiecoëfficiënt
in vitro diagnostiek
Medisch instrument voor in vitro diagnostiek
Desoxyribonucleïnezuur
Dragonfly® (fluorofoor oranje)
Controle voor extractie en remming
Emissie
Excitatie
Fluorofoor groen
Good Laboratory Practice
Herpes simplex virus type 1
Herpes simplex virus type 2
Broncho-alveolaire spoeling
®
LightCycler
Ruggemergsvloeistof
Detectielimiet (Limit of Detection)
Detectielimiet op 95% van nulwaarde
Magnetische deeltjes (Magnetic Glass Particle)
Reactiemengsel (Master Mix)
Fosfaatgebufferde zoutoplossing (Phosphate Buffered Saline)
Polymerasekettingreactie
Probe en primers (Probe and Primers)
Probe en primers voor de controle
Probe en primers voor het pathogeen
Kwantitatieve polymerasekettingreactie
Fluorofoor rood (Red dye)
Ribonucleïnezuur
Transportmedium voor het monster (Specimen Transport Medium)
Texas Red® (fluorofoor rood)
Fluorofoor geel (Yellow Dye)

DIAGENODE H-DiaHSV TM GEBRUIKSAANWIJZINGEN

De real-time polymerasekettingreactie ofwel PCR (Polymerase Chain Reaction) is een
technologie voor de amplificatie van nucleïnezuren die wordt gebruikt voor het detecteren en
kwantificeren van specifieke DNA-sequenties, die direct worden verkregen na extractie of
door omgekeerde transcriptie van RNA-sequenties. De real-time PCR technologie maakt een
snelle, specifieke en kwantitatieve meting mogelijk van de aanwezigheid van genen die
betrokken zijn bij infectieziekten, kanker en genetische afwijkingen. De kits van Diagenode
maken gebruik van deze krachtige technologie om op precieze wijze de aanwezigheid te
detecteren van pathogenen die betrokken zijn bij een bepaald aantal ziekten.
Eén van de belangrijkste voordelen van de PCR-technologie ligt in het feit dat het
geamplificeerde DNA wordt gekwantificeerd gedurende zijn ophoping tijdens de real-time
reactie en dat, voor elke amplificatiecyclus, dit een precieze meting van de hoeveelheden
nucleïnezuren mogelijk maakt. De tests van Diagenode maken gebruik van
oligonucleotidenprobes van DNA dat gelabeld is met een fluorofoor (bijv. de TaqMan ® probe)
die hybridiseert met het complementaire DNA zodat real-time metingen in de loop van de
PCR mogelijk zijn. Het fluorescente signaal dat daaruit resulteert, kan vervolgens worden
gedetecteerd en zeer precies gekwantificeerd met behulp van een instrument zoals een
thermocycler aangepast voor de PCR.

3.1 Verwachte toepassing
TM

De kit H-DiaHSV is een medisch instrument voor in vitro diagnostiek (DMDIV) die de
kwalitatieve detectie van de Herpes simplex virussen type 1 en 2 (HSV-1 en HSV-2) mogelijk
maakt met de techniek van de polymerasekettingreactie (PCR) in biologisch monsters
(broncho-alveolaire spoeling, biopt/weefsel, vesiculaire vloeistof, oculaire vloeistof,
hoornvliescuretage, ruggemmergsvloeistof, vruchtwater, plasma of serum) afkomstig van
patiënten die potentieel geïnfecteerd zijn.
Deze DMDIV test is een hulpmiddel voor de diagnose van infecties als gevolg van
herpesvirussen en moet worden gebruikt in diagnostische laboratoria door gekwalificeerde
analisten.

3.2 Informatie over de pathogene agentia
De Herpes simplex virussen 1 en 2 (HSV-1 en HSV-2) zijn twee virussen van de familie van
herpesvirussen (Herpesviridae) die infecties in mensen veroorzaken. Alle virussen van de
familie van herpesvirussen veroorzaken permanente infecties.
Deze 2 virussen worden ook wel genoemd menselijk Herpes-virus 1 en (HHV-1 en HHV-2) en
het zijn neurotrope en neuro-invasieve virussen: ze dringen binnen en blijven aanwezig in
latente toestand in de celkernen van gevoelige ganglions. HSV-1 is in het algemeen
geassocieerd met uitbraken in het gezicht, wat men ook wel koortslip noemt, terwijl HSV-2
meer geassocieerd is met genitale herpes (Ryan and Ray, 2004).
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3.3 Principe
De real-time PCR met de kit H-DiaHSVTM wordt uitgevoerd na extractie van de nucleïnezuren
uit geschikte klinische monsters (broncho-alveolaire spoeling, biopt/weefsel, vesiculaire
vloeistof, oculaire vloeistof, hoornvliescuretage, ruggemergsvloeistof, vruchtwater, plasma
of serum).
De kit H-DiaHSVTM maakt de amplificatie van specifieke gebieden van het genoom van HSV-1
en HSV-2 mogelijk. De doelgenen van HSV-1 en HSV-2 worden geamplificeerd en
gedetecteerd met hydrolyseprobes specifiek voor de gezochte sequenties, gelabeld met
fluoroforen. De geëmitteerde fluorescentie wordt gemeten met een optische unit
geassocieerd met het real-time PCR-systeem.
Het wel of niet waarnemen van een fluorescent signaal duidt op de aanwezigheid of
afwezigheid van HSV-1 of HSV-2 in het geanalyseerde klinische monster.

3.4 Doelsequenties
 De primers zijn zodanig ontworpen dat ze specifiek hybridiseren met de meest
geconserveerde sequentie van het pathogene doel-agens.
Pathogeen
HSV-1
HSV-2

Doelgen
Glycoproteïne B (UL 27)
Glycoproteïne B (UL 27)

 De probes zijn zodanig ontworpen dat ze specifiek hybridiseren met specifieke sequenties
van de pathogene doelagentia. Ze bevatten een emitterende fluorofoor aan het 5'-uiteinde en
de emissies worden geremd door een tweede fluorofoor aan het 3'-uiteinde. De probes
genereren alleen een signaal als ze specifiek gebonden zijn aan de geamplificeerde
fragmenten.
Pathogeen
HSV-1
HSV-2

Reporter-fluorofoor
FAM (Ex./Em.: 494/520 nm)
YD (Ex./Em.: 530/549 nm)
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3.5 Samenstelling van de kit
Deze kit bevat de volgende reagentia:
Reagentia

Zakje met reagentia
Kleur van
de dop

Probes en primers voor HSV-1(FAM) en HSV-2 (YD)
Positieve controle voor HSV-1/2
Negatieve controle (H2O voor PCR)
H2O (voor PCR)

Volume

Hoeveelheid

Rood

250 µL

1 buis

Groen

500 µL

1 buis

Lichtblauw

500 µL

1 buis

1000 µL

1 buis

Blauw

De in de kit zittende reagentia maken het mogelijk 100 PCR-reacties uit te voeren in een
eindvolume van 25 µl.

Aanbevolen Mastermixen:
- Optima Du Mastermix 5X DNA, Diagenode, ref: DMML-D5-D100
- Optima Ro Mastermix 2X DNA, Diagenode, ref: DMML-D2-R100
- QuantiFast Multiplex + R kit, Qiagen, ref: 204756
- Rotor-Gene Multiplex PCR kit, Qiagen, ref: 204772 (voor het PCR-systeem Rotor-Gene)
- LightCycler TaqMan Master, Roche, ref: 04535286001 (voor het PCR-systeem Roche
LC 2.0)

Pagina|4

Pagina |5

De procedures voor kwaliteitscontrole zijn bedoeld om de prestaties van de reagentia en van
de test te controleren en moeten voldoen aan de lokale voorschriften, de accreditatievereisten
en de standaard procedures voor kwaliteitscontrole.
Voor de validatie en interpretatie van de resultaten vereisen de Diagenode kits het gebruik
van verschillende controles:
 Positieve en negatieve controles
 Interne controle
Voor elke analyse:
De PCR-procedure moet een positieve controle en een negatieve controle omvatten ten
einde de prestaties van de kit te controleren.
Een positieve controle is essentieel om de efficiëntie van de amplificatiestap te
beoordelen en de kwaliteit van de gebruikte reagentia te verifiëren (bijv. de integriteit van
de primers en probes).
TM

De positieve controle van de kit H-DiaHSV wordt specifiek herkend door de met de
fluoroforen FAM en YD gelabelde primers en probes.
Een negatieve controle is essentieel om een eventuele verontreiniging van de reagentia
te detecteren (bijv.: het reactiemengsel, H2O voor PCR, primers en probes) of
verontreinigingen uit de omgeving door nucleïnezuren of door doelgenen in de amplicons.
De negatieve controle van Diagenode bestaat uit water voor PCR en er mag geen enkel
amplificatiesignaal worden waargenomen.
Voor elk monster:
Diagenode beveelt sterk aan om een interne controle mee te nemen in de monsters van de
TM
H-DiaHSV kit vóór de extractiestap om te garanderen dat het DNA van de monsters met
succes geëxtraheerd, geamplificeerd en gedetecteerd is.
Het is ook mogelijk om een controle voor de extractie en de remming (EIC) te
gebruiken, die gebruikers van de diagnostische tests in staat stelt de efficiëntie van de
extractie te beoordelen en de aanwezigheid van remmers van de PCR of fouten in het
verloop van het proces te detecteren.
Hiervoor beveelt Diagenode aan de Diagenode DiaControlDNA CY te gebruiken
(Productreferentie: DICD-CY-L100). Er zijn andere fluoroforen verkrijgbaar voor de EIC volgens
het gebruikte systeem: Dragonfly (DR) (Ref: DICD-DR-L100), Texas Red (Ref: DICD-TR-L100),
Red Dye (DICD-RD-L100). Gebruik voor het PCR-systeem Roche LC2.0 de EIC Yellow Dye
(Productreferentie: DICD-YD-L100).
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Wegwerpmaterialen
 Steriele pipetpunten met filter (vrij van DNase/RNase)
 Microcentrifugebuisjes van 1,5 en/of 2 mL (vrij van DNase/RNase)
 PCR-plaat met 96 putjes / buizen / capillairen (afhankelijk van het gekozen PCR-systeem)
Laboratoriumapparatuur
 Microbiologisch veilige ruimte, laminar flow kast
 Koelblok/ijs
 Pipetten (precisie van 1-1000 µL)
 Vortex
 Microcentrifuge
 Extractiesysteem voor DNA
 Materialen en accessoires voor real-time PCR:
o ABI (7000/7300/7500/7900HT)
o Roche (LC 2.0/LC 480)
o Biorad (iCycler/IQ5/CFX96)
o Qiagen Rotor-Gene (3000/6000)
o Stratagene (MX3000P/3005P)
o Cepheid (SmartCycler II) (afhankelijk van het programma)
Reagentia
Voor de extractie:
 Extractiesysteem voor nucleïnezuur en kit voor DNA-isolatie
o QIAamp UltraSens Virus Kit (50) (Qiagen, ref: 53704)
o MagNA Pure® System - MagNA Pure LC Total Nucleic Acid Isolation Kit
(Roche, ref: 03038505001)
o Nuclisens EASYMAG® System (Biomerieux)
 PBS
Voor de amplificatie:




Aanbevolen Mastermixen:
o Optima Du Mastermix 5X DNA, Diagenode, ref: DMML-D5-D100
o Optima Ro Mastermix 2X DNA, Diagenode, ref: DMML-D2-R100
o QuantiFast Multiplex + R kit, Qiagen, ref: 204756
o Rotor-Gene Multiplex PCR kit, Qiagen, ref: 204772 (voor het PCR-systeem
Rotor-Gene)
o LightCycler TaqMan Master, Roche, ref: 04535286001 (voor het PCR-systeem
Roche LC 2.0)
Optioneel: Controle voor extractie en remming van Diagenode: DiaControlDNA Cy5
(ref: DICD-CY-L100). Andere fluoroforen zijn beschikbaar voor de EIC: Dragonfly (DR)
(Ref: DICD-DR-L100), Texas Red (Ref: DICD-TR-L100), Red Dye (DICD-RD-L100).
Gebruik voor het PCR-systeem Roche LC2.0 de EIC Yellow Dye (Productreferentie:
DICD-YD-L100).
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Conditie

Opslagtemperatuur

Ongeopend reagens

≤ -20°C

Open reagens

≤ -20°C

Stabiliteit
Houdbaarheidsdatum gedrukt
op het etiket
12 maanden



Bescherm de reagentia tegen licht.



Hanteer alle bestanddelen van de kit op ijs.



De opslag van de kit bij omgevingstemperatuur kan leiden tot afbraak van zijn
bestanddelen, hetgeen zou kunnen leiden tot een verlaging van de gevoeligheid. In dit
geval een nieuwe kit gebruiken.



De kits worden ingevroren verstuurd, moeten ingevroren arriveren en wordt opgeslagen
bij T ≤ -20°C na ontvangst.



Vermijd herhaalde cycli van bevriezen / ontdooien. Vul de oplossingen in porties af indien
nodig.
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Als u een beschadigde verpakking of een ontdooide kit ontvangt,
gelieve dan contact op te nemen met de logistieke dienst
logistics@diagenode.com / +32 4 364 20 52

















Lees alle aanwijzingen vóór gebruik van de kit.
Gebruik de reagentia niet als de beschermende doos geopend is of beschadigd bij
aankomst.
Gebruik de reagentia niet als de buizen geopend of beschadigd zijn.
Gebruik de reagentia en/of de materialen niet wanneer de houdbaarheidsdatum
verstreken is.
Wissel de reagentia van een kit niet uit tegen die welke andere lotnummers dragen of
die geleverd zijn door andere fabrikanten.
Dit product moet worden gebruikt door laboratoriumpersoneel dat opgeleid is voor de
technieken van de real-time PCR.
Respecteer de regels voor GLP; in het bijzonder:
- Voer de extractie van de nucleïnezuren en de real-time amplificatie uit in
afgescheiden laboratoriumzones. Het PCR-laboratorium (biologisch veilige
ruimte, DNA/RNA-extractieplatform, werkoppervlak enz.) moet na elke
PCR met geschikte oplossingen worden gereinigd en gedesinfecteerd.
- Voer de kwaliteitscontrole uit zoals vermeld in paragraaf 4.
- Draag beschermende kleding en wegwerphandschoenen tijdens de
hantering van de reagentia van de kit. Was en desinfecteer de handen
zorgvuldig na het uitvoeren van de test.
- Hersluit de buizen en flesjes na gebruik. Verwissel niet de doppen van de
buizen en hergebruik de doppen niet; omdat verontreinigingen kunnen
ontstaan en de resultaten compromitteren.
- Punten voorzien van filters moeten worden gebruikt voor alle PCRmengsels.
De virussen, zoals die van de controle voor extractie en remming, moeten worden
gehanteerd in een biologisch veilige ruimte voor de handmatige extractieprocedure.
De kit mag niet worden gebruikt door personen die symptomen vertonen van de
ziekten die hiermee worden gedetecteerd.
Gooi de kit weg als er een vermoeden is van een verontreiniging.
Na gebruik moeten het afval, de materialen en de reagentia worden behandeld als
potentieel infectieus en ze moeten worden weggegooid in speciale containers
bestemd voor biologische stoffen. Verwijder ongebruikte reagentia en het afval
volgens de lokale wetgeving.
Behandel de monsters alsof ze infectieus zijn en volgens de veiligheidsprocedures
van laboratoria zoals beschreven in de documentatie van de lokale wetgeving.
Pipetteer niet met de mond. Zorg dat u geen van de bestanddelen van de kit
binnenkrijgt.
Niet roken, drinken of eten in de ruimtes waar de monsters of de reagentia van de kit
worden gehanteerd.
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De diagnose met PCR van HSV-1 en HSV-2 hangt af van de kwaliteit van de afname van de
monsters, hun snelle routering tot aan het laboratorium van de aangepaste containers en
hun opslag onder de juiste omstandigheden vóór analyse.
Type
Broncho-alveolaire
spoeling,
biopt/weefsel,
vesiculaire vloeistof,
oculaire vloeistof,
hoornvliescuretage,
ruggemergsvloeistof,
vruchtwater, plasma
of serum

Verzamelen
Monsters afgenomen en
getransporteerd in
polypropyleen buizen vrij
van DNase / RNase**

Opslag - Transport*
De menselijke monsters mogen tot
24h worden opgeslagen bij 4°C of bij
-20°C of -80°C voor later gebruik.
De menselijke monsters moeten
worden getransporteerd bij -20°C.

*Het transport van menselijke monsters moet voldoen aan de voorschriften verplicht voor
het transport van potentieel infectueuze agentia.
**Raadpleeg de instructies van de leveranciers van houders, swaps en transportmiddelen
om optimale condities voor opslag en transport te garanderen.
De gevoeligheid van de PCR kan negatief beïnvloed worden als de menselijke monster
herhaald bevroren en ontdooid worden.

Europe Diagenode sa / LIEGE SCIENCE PARK // Rue du Bois Saint-Jean, 3 // 4102 Seraing // België //
Telefoon: (+32) 4 364 20 50 // Mail: info@diagenodediagnostics.com

DIAGENODE H-DiaHSV TM GEBRUIKSAANWIJZINGEN

9.1 Algemeen overzicht
Hoofdstuk

Sectie van het
laboratorium

Reagentia en monsters

Zie punt 9.2

 Extractieruimte
 Microbiologisch
veilige ruimte

 Monsters
 Kit voor de isolatie van
DNA
 Interne controle
(EIC-virus)

Zie punt 9.3

 Ruimte voor de
bereiding van de
reagentia
 Laminar flow kast

 Monsterextracten
 Kit H-DiaHSVTM
 Reactiemengsel (MM)
 Interne controle (PP)
 Intern controleplasmide

Configuratie van
het real-time
PCR-systeem

Zie punt 9.4

 Amplificatieruimte

 PCR-mengsel met
monsterextract

Resultaat

Zie punt 10

 Amplificatieruimte

 NA

Extractie

Bereiding van het
mengsel &
Afvulling

Analyse & Interpretatie
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9.2 Extractieprocedure
De extractie van nucleïnezuren is het proces dat gebruikt wordt om DNA uit monsters te
isoleren (lysis van de cellen) en de nucleïnezuren te zuiveren door ze te ontdoen van eiwitten,
lipiden...
Volg de volgende stappen:
1- Zet het monster of de monster bij omgevingstemperatuur.
2- Kies de extractiemethode die gevalideerd is voor het monster en het gezochte pathogeen.
Diagenode beveelt de volgende extractiemethoden aan:


Nuclisens EASYMAG® System (Biomerieux)
- Klinische monsters: LBA, vesiculaire vloeistof, oculaire vloeistof, LCR,
plasma, serum.
- Volume van het menselijke monsterextract: 250 μl (+ 10 μl viruskweek
uit de kit EIC Diagenode (DiaControlDNA Cy5), als u de controle voor
DNA-extractie & remming van de real-time PCR gebruikt)
- Volume van geïsoleerd DNA: 60 μl (elutievolume)
NB: Aanbevolen procedure voor pre-extractie voor broncho-alveolaire spoeling
(BAL):
- Totaal slijmvolume: 250 μl
- Voeg 250 µl buffer met proteinase K (1 mg/ml proteinase K, 0,5% SDS,
20 mM Tris-HCl, pH 8,3) toe en vortex. Proteinase K (100 mg), Merck,
ref: 124568.0100
- Incubeer gedurende 60 minuten bij 55°C
- Gebruik in total 500 µl slijm voor de extractieprocedure (Nuclisens
Lysis Buffer)



MagNa pure LC systeem, Roche: MagNa pure LC Total Nucleic Acid Isolation Kit (Ref:
03038505001):
- Klinische monsters: LBA, vesiculaire vloeistof, oculaire vloeistof,
hoornvliescuretage, ruggemergsvloeistof, vruchtwater, plasma,
serum, biopt/weefsel.
- Volume van het menselijke monsterextract: 200 μl (+ 10 μl viruskweek
uit de kit EIC Diagenode (DiaControlDNA Cy5), als u de controle voor
DNA-extractie & remming van de real-time PCR gebruikt)
- Volume van geïsoleerd DNA: 100 μl (elutievolume)
NB: Aanbevolen procedure voor de pre-extractie van biopten / weefsels:
- Incubeer en schud de biopten / weefsels bij 60°C gedurende de nacht
met een mengsel van 02 mg/ml proteinase K, 0,5% Tween 20 en 20
mM Tris-HCl (pH 8,3). Proteinase K (100 mg), Merck, ref: 124568.0100
NB: Aanbevolen procedure voor de extractie van LBA:
- Voeg 3 volumina sputolysine (1: 10) met 1 volume LBA-monster toe en
vortex Sputolysin, Calbiochem, ref: 560000). De oplossing van
sputolysine moet 10x verdund worden met water vrij van DNase /
RNase.
- Incubeer gedurende 15 minuten bij omgevingstemperatuur
- Centrifugeer 5 minuten bij 1500 rpm
- Verzamel de bovenstaande vloeistof in zijn geheel
- Hersuspendeer het pellet in 200 µl steriele TE-buffer (Tris-EDTA)
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QIAamp UltraSens Virus Kit (50) (Qiagen, ref: 53704)
- Klinische monsters: plasma, serum, vesiculaire vloeistof, oculaire
vloeistof, LCR.
- Volume van het menselijke monsterextract: 200 μl (+ 10 μl viruskweek
uit de kit EIC Diagenode (DiaControlDNA Cy5), als u de controle voor
DNA-extractie & remming van de real-time PCR gebruikt)
- Volume van geïsoleerd DNA: 60 μl (elutievolume)

3- Volg de instructies van de fabrikant voor de uitvoering van de extractieprocedure.
4 - Plaats, wanneer de extractieprocedure beëindigd is, het DNA op ijs vóór gebruik.
5 - Plaats de buis met de positieve controle HSV-1/2 en de vijf buizen voor de HHV2
standaard curve op ijs.

Aanbevolen wordt om alle potentieel geïnfecteerde monsters te hanteren in een
microbiologisch veilige ruimte.

ATTENTIE

Voer de extractie van nucleïnezuren nooit uit met de positieve controle.
Voer de PCR op dezelfde dag uit en bewaar de nucleïnezuurextracten op ijs. Het bewaren van
de monsterextracten en de andere reagentia van de kit bij omgevingstemperatuur
gedurende langere tijd kan leiden tot afbraak van de nucleïnezuren en dientengevolge de
gevoeligheid van de PCR verlagen. Aangeraden wordt om de monsterextracten bij -20°C te
plaatsen voor later gebruik.
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9.3 Bereiding van het mengsel en afvullen
Werkplan
1
Bereiding

2
Afvullen

3
Afvullen

Monsterextracten

PCR-mengsel

Positieve controle
Negatieve controle

Aanbeveling voorafgaand aan de bereiding van het mengsel
Werkzone
 Ruimte voor de bereiding van
de monsters


Ruimte voor de bereiding van
de reagentia

Opslag tijdens het experiment
 Monsterextracten (+ EIC)
 C + (plasmide)
 MM
 PP
 H2O (voor PCR)
 C-

Hanteer de potentieel infectueuze monsters in een
microbiologisch veilige ruimte.
Hanteer de reagentia onder een laminar flow kast
in een verder af gelegen zone of ten minste
afgescheiden van de amplificatieruimte.

IJs
IJs
IJs
IJs
Omgevingstemperatuur
Omgevingstemperatuur

Centrifugeer vóór de bereiding van het mengsel de ontdooide oplossingen kort en
pipetteer ze herhaaldelijk op en neer ten einde ze goed te homogeniseren.
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9.3.1 PCR-procedure










A- Bereiding van het mengsel
Selecteer het juiste protocol (9.3.1.B) afhankelijk van het gekozen PCR-systeem en bereid
het reactiemengsel zonder monster of positieve controle.
Bereken het totaal aantal monsters en controles (negatief en positief) om in een
experiment te testen.
Vermenigvuldig elk volume van de bestanddelen (MM, PP, H2O) met het totaal aantal
+
monsters, controles (positief C en negatief C ), plus 1 of 2 extra (overeenkomstig het dood
volume nodig voor een homogene pipettering).
Verdeel het reactiemengsel over de buizen of de reactieplaat met 96 putjes naar geschikt.
Voeg het cDNA of de monsterextracten of de positieve controle of de negatieve controle
toe om te komen tot het gewenste eindvolume van de reactie.
Sluit de reactiebuizen of de reactieplaat met 96 putjes af en centrifugeer kot (5 tot 10 seconden).
Laad de reactiebuizen of de plaat met 96 putjes in het amplificatiesysteem.
B- PCR-protocollen
 Protocollen met een uiteindelijke reactievolume van 25 µl voor de volgende systemen:





ABI 7000-7300-7500-7900HT / Roche Lc480 / Biorad iCycler-IQ5- CFX 96 / Stratagene
MX3000P-3005P / Qiagen Rotor-Gene / Cepheid SmartCycler II
Protocollen met een uiteindelijk reactievolume van 50µl voor de volgende systemen:
ABI 7000-7300-7500-7900HT / Roche Lc480 / Biorad iCycler-IQ5 / Stratagene
MX3000P-3005P / Qiagen Rotor-Gene
Protocol met een uiteindelijk reactievolume van 20 µl voor het systeem Roche LC2.0

PCR 25 µL met Master Mix 2X
MM 2X
PPP
PPEIC
H2O voor PCR
Monsterextract / Positieve controle / Negatieve controle

12,5 µL
2,5 µL
2,5 µL
2,5 µL
5 µL

Eindvolume

25 µL

NB: Met de ABI-systemen kunt u 1 µl ROX-oplossing aan het reactiemengsel toevoegen.

PCR 50 µL met Master Mix 2X
MM 2X
PPP
PPEIC
H2O voor PCR
Monsterextract / Positieve controle / Negatieve controle

25 µL
5 µL
5 µL
5 µL
10 µL

Eindvolume

50 µL

NB: Met de ABI-systemen kunt u 1 µl ROX-oplossing aan het reactiemengsel toevoegen.

PCR 20 µL* met Master Mix 5X (Taqman Probe LC2.0)
MM 5X
PPP
PPEIC
H2O voor PCR
Monsterextract / Positieve controle / Negatieve controle

4 µL
2 µL
2 µL
7 µL
5 µL

Eindvolume

20 µL

*Protocol voor de LC2.0 (Roche)
NB: Met het systeem Roche LC2.0 kan de EIC (Yellow Dye) niet worden gebruikt in dezelfde
capillair. Er moet een aparte capillair worden bereid.
P a g i n a | 14

P a g i n a | 15

9.4 Configuratie van het real-time PCR-systeem
Voer deze procedure uit in een geschikt afgeschermde installatie.
Volg de instructies van de fabrikant voordat u gebruik maakt van het real -time PCRsysteem:
ABI 7000-7300-7500-7900 / Roche Lc480- LC2.0 / Biorad iCycler-IQ5-CFX96 /Stratagene
MX3000P-3005P / Qiagen Rotor-Gene
1.Selecteer de FAM- en YD-kanalen in de software van het PCR-systeem:
2.Selecteer in het geval dat gebruik wordt gemaakt van een controle van de extractie en
remming het kanaal dat overeen komt met de gekozen fluorofoor (Cy5, DR of RD).

Excitatie (nm)
Emissie (nm)

530
549
HSV-2

554
576

583
603

Doelpathogeen:

494
520
HSV-1

646
662

644
669

7000 / 7300 / 7900HT

FAM

VIC

NED

ROX

7500

FAM

VIC

NED

TR

CY5

CY5

FAM

VIC

NED

ROX

LightCycler 2.0

530

560

LightCycler ® 480

510
465

580
533

610
533

660
618

660
618

FAM

JOE

ROX

CY5

CY5

Groe
n

Geel

Oranje

Rood

Rood

FAM

HEX

TR

CY5

CY5

FAM

Alexa
532

TR

®

ABI *

Bio-Rad
iCycler iQ

TM

TM

TM

/CFX96 / IQ 5

Roche **
®

Qiagen***
Rotor-Gene ® 3000
(Corbett)
Rotor-Gene Q
(Corbett Rotor-Gene 6000)
Stratagene ****
Mx 3005P TM / Mx3000P ®
Cepheid
®

SmartCycler II

Alexa

647

* Voor de ABI-systemen:
- Voor de quencher, selecteer “None”
- Selecteer "Passive reference": ROX" in het geval gebruik wordt gemaakt van de master mix
met ROX
- Selecteer "Passive reference: none" in het geval gebruik wordt gemaakt van de master mix
zonder ROX
** Roche-systemen: Er moet een compensatiebestand (ccc) worden gemaakt voor elke gebruikte
master mix. (Diagenode, ref: DMAF-L4)
**** Stratagene-systemen: Selecteer FAM in "Filter Set Gain Settings": X8, voor Yellow dye: X2,
voor CY5: X4.
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3. Voer de PCR uit door het volgende temperatuurprotocol toe te passen:
Voor de systemen ABI, Roche LC480, Biorad, Stratagene, Qiagen en Cepheid
Stappen in de PCR

Activering (Taq)
Temperatuur
Duur
Cycli
Ramp rate

50°C
2 min
1
-

Amplificatie

95°C
10 min
1
-

95°C
15 s

60°C
60 s
45

-

50%*

*NB: Het wordt sterk aanbevolen om tijdens de tweede amplificatiestap de snelheid van de
temperatuurwisseling (°C/s) met 50% te verlagen.
Voor het systeem Roche Light Cycler 2.0
Stappen in de PCR

Activering (Taq)
Temperatuur
Duur
Cycli

95°C
10 min
1

Einde van de
PCR

Amplificatie
95°C
15 s

60°C
40 s
45

72°C
1s

40°C
30s
1
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10.1 Resultaten van de controles
Interpreteer om te bepalen of een experiment valide is de resultaten van de controles als
volgt:
Kies, indien mogelijk, in het analysemenu de modus "Fit Point". Pas handmatige de
drempelwaarde aan vóór de interpretatie van de resultaten. Trek de lijn net onder de
achtergrond en op het niveau van de exponentiële fase.
Negatieve controle
Het FAM- of YD-signaal ligt
boven de drempelwaarde

De test is niet valide
 Zie punt 11 Gids probleemoplossing

In het geval het FAM- of YD-signaal niet
boven de drempelwaarde ligt

De test is valide
+
 Zie C

Positieve controle
FAM-signaal met een Ct = 27,4 ± 3,3
YD-signaal met een Ct = 26,6 ± 3,3

De test is valide

In het geval het FAM- of YD-signaal niet
boven de drempelwaarde ligt

De test is niet valide
 Zie punt 11 Gids probleemoplossing

EIC
1. Een signaal met een waarde Ct/Cp ≤ 36,0
De test is valide
Zie pagina 10.2 "Resultaten van het testmonster".
2. Geen signaal boven de drempelwaarde of een signaal
met Ct/Cp met een waarde  36,0 en een lage waarde voor de Ct van het pathogeen
De test is valide
Het signaal van de interne controle ofwel de EIC kan verdwijnen in de positieve monsters
waarin het pathogeen in grote hoeveelheid aanwezig is (competitie van de reagentia)
Zie pagina 10.2 "Resultaten van het testmonster".
3.

Geen signaal boven de drempelwaarde of een signaal met Ct/Cp  36,0
De test is niet valide
Zie punt 11 Gids probleemoplossing
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10.2 Resultaten van de geteste monsters
Voer, zodra de reactie gevalideerd is, de interpretatie van de resultaten van de monsters uit.
Kies in het analysemenu de modus "Fit Point".
Pas handmatige de drempelwaarde aan vóór de interpretatie van de resultaten. Trek de lijn
net onder de achtergrond en op het niveau van de exponentiële fase.
FAM signaal voor de detectie van HSV-1:
Geen Ct/Cp-waarde

Het monster is NEGATIEF

Ct/Cp-waarde

Het monster is POSITIEF

YD-signaal voor de detectie van HSV-2:
Geen Ct/Cp-waarde

Het monster is NEGATIEF

Ct/Cp-waarde

Het monster is POSITIEF
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Waarneming: Zwakke* of niet-bestaande amplificatiecurve
Globale analyse
Monsters & Controle

Mogelijke oorzaken toepassing
1. Verkeerde opslagcondities:

Alles uitgezonderd C- - Reactiemengsel
- Probe en primers van de kit
(Monster, EIC
+
2.
Niet-optimale PCR-condities
en C )

(thermische cyclus, aantal cycli)
1. Aanwezigheid van remmende
factoren

EIC en monster

Controle

C

+

2. Verlaging in de efficiëntie van
de zuivering of verkeerde
extractiemethode

Oplossingen

Verifieer de opslagcondities van de kit
(zie punt 6)
Verifieer de toegepaste PCR-condities
(zie punt 9.4)
Gebruik een additionele portie van het
originele monster met de gevalideerde
extractiemethode (zie punt 9.2)
Herhaal het extractieproces met de
gevalideerde extractiemethode
(zie punt 9.2)

Individuele analyse
Mogelijke oorzaken
Oplossingen
1. Verkeerde opslagcondities
Verifieer de opslagcondities van de kit
+
voor C
(zie punt 6)
2. Fout in de selectie van de
Verifieer de geselecteerde fluorofoor
fluorofoor
(zie punt 9.4)
3. Hanteringsfout
Herhaal de PCR-test

EIC

1. Verlaging in de efficiëntie van
de zuivering of verkeerde
extractiemethode
2. Verkeerde opslagcondities van
de EIC
3. Fout in de selectie van de
fluorofoor
4. Hanteringsfout

Herhaal het extractieproces met de
gevalideerde extractiemethode
(zie punt 9.2)
Verifieer de opslagcondities van de
controlekit
Verifieer de geselecteerde fluorofoor
(zie punt 9.4)
Herhaal de test vanaf het
extractieproces

Standaard curve

1. Verkeerde opslagcondities

Verifieer de opslagcondities van de kit
(Zie punt 6)

2. Fout in de selectie van de
fluorofoor

Verifieer de geselecteerde fluorofoor
(zie punt 6)

3. Hanteringsfout

Herhaal de test

* Zwak fluorescentiesignaal of vertraagde Ct

Waarneming: amplificatiecurve
Controle

C

-

Mogelijke oorzaken
Verontreiniging van het reagens
en/of verontreiniging uit de
omgeving

Oplossingen
Volg de GLP (zie punt 7)
Herhaal de test vanaf het
extractieproces met een nieuwe kit.
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12.1 Analytische gevoeligheid
De gevoeligheid werd bepaald aan de hand van een DNA-controle van het herpes simplex
1 en 2 Vircell. De PCR werd uitgevoerd volgens het protocol beschreven in deze
gebruikershandleiding. Een verdunning werd als positief beoordeeld als de overeenkomstige
fluorofoor boven de drempelwaarde komt zoals bepaald met het detectieprogramma Biorad
iCycler.
De volgende resultaten werden verkregen:
Organisme
HSV-1
HSV-2

Detectielimiet
50 kopieën/reactie
50 kopieën/reactie

Stam
Ellen
MS

ATCC
VR-539
VR-540

12.1 Analytische specificiteit
De primers en probes worden dagelijks gebruikt in klinisch-diagnostische laboratoria voor
monsters van broncho-alveolaire spoelingen, vesiculaire vloeistof, oculaire vloeistof,
hoornvliescuretages, ruggemergsvloeistof, vruchtwater, plasma, serum en biopten/weefsels.
De sequentie van de interne controle werd geverifieerd door sequentieanalyse.
Tests op kruisreactiviteit werden eveneens uitgevoerd met de volgende virussen:
Varicelle-zona virus
Epstein-Barr virus

Cytomegalovirus
Herpesvirus 6

Herpesvirus 7
Herpesvirus 8

12.3 Klinisch onderzoek
TM

Er werd een evaluatie met de kit H-DiaHSV uitgevoerd met ongeveer 2852 klinische
monsters.
 De monsters werden geëxtraheerd met het systeem MagNa pure LC Roche
(Isolatiekit Magna pure LC Total Nucleic Acid).
 Real-time PCR-systeem Biorad iCycler.
De resultaten werden gevalideerd door een geaccrediteerd laboratorium.
De real-time PCR werd al positief beoordeeld als de overeenkomstige fluorofoor boven
drempelwaarde lag zoals bepaald met het detectieprogramma Biorad iCycler.
Monster
Plasma/Serum
LCR
Afname
Biopt/Weefsel
Vesiculaire vloeistof
Hoornvliescuretage
Vesiculaire vloeistof
Vruchtwater
LBA

Aantal monsters
129
487
1905
81
191
4
35
3
17

HSV-1
24
9
573
10
46
4
0
0
6

HSV-2
0
55
2
18
85
0
0
0
0
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 Alle reagentia moeten uitsluitend dienen voor de toepassingen van in vitro diagnostische
tests.
 Strikte naleving van de gebruiksaanwijzingen is noodzakelijk om optimale resultaten te
verkrijgen.
 De betrouwbaarheid van de resultaten hangt af van de afname, het transport, de opslag
en de adequate procedures voor behandeling van de monsters.
 Deze test werd gevalideerd voor de detectie van HSV-1 en HSV-2 in monsters van
broncho-alveolaire vloeistof, biopt/weefsel, vesiculaire vloeistof, oculaire vloeistof,
hoornvliescuretage, ruggemergvloeistof, vruchtwater, plasma of serum.
 Negatieve resultaten sluiten geen potentiële infectie uit en moeten niet worden gebruikt
als enige basis voor de diagnose, behandeling of andere beslissingen betreffende het
behandelen van de patiënten.
 Er bestaat een risico op vals-negatieve resultaten in het geval van variatie in de sequentie
van het te testen doelmicro-organisme, procedurefouten, de aanwezigheid van
amplificatieremmers in de monsters of een onvoldoende aantal micro-organisme dat in
het monster aanwezig is.
 Vals-negatieve resultaten kunnen worden verkregen als gevolg van de afbraak van de
nucleïnezuren vóór het gebruik van de test. De remmingscontrole maakt het mogelijk
monsters te identificeren die remmers van de PCR-amplificatie bevatten. Deze controle
geeft echter geen aanwijzing of het nucleïnezuur wel of niet verloren is gegaan als gevolg
van slechte afnameomstandigheden, transport of opslag van de monsters.
 Er bestaat een risico op vals-positieve resultaten als gevolg van verontreinigingen die
kruisreageren met het doelorganisme op het niveau van de nucleïnezuren of de
geamplificeerde producten, of als gevolg van aspecifieke signalen in de test.
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Diagenode heeft de certificeringen ISO 9001 en ISO 13485 verkregen voor het ontwerp, de
fabricage en de verkoop van medische instrumenten voor in vitro diagnostiek (DIV) voor
infectueuze ziekten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de nucleïnezuurtechnologie.
TM

De kit H-DiaH6Q is getest volgens vooraf bepaalde specificaties om de kwaliteit van het
product te garanderen.

Ryan KJ, Ray CG (editors) (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.ed.).McGraw Hill. pp.
555–62.
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Referentie in de catalogus

Code van de partij

Bevat voldoende voor "n" tests

Bovenste temperatuurgrens

Gebruiken vóór jjjj-mm

Medisch instrument voor in vitro diagnostiek

Raadpleeg de gebruikershandleiding

Biologisch risico

Controle

Negatieve controle

Positieve controle

Bewaar afgeschermd tegen zonlicht

Fabrikant
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Dit product is geoptimaliseerd in het kader van een toepassing in de
polymerasekettingreactie (PCR) die wordt gedekt door de licenties van Roche Molecular
System, Inc. en F Hoffmann-La Roche Ltd. (Roche). Er kan geen enkele vergunning met
betrekking tot deze licenties voor het gebruik van de PCR-procedure expliciet worden
overgedragen of door betrokkenheid van de koper na de aanschaf van dit product.
De vergunning om de PCR-procedure te gebruiken in bepaalde onderzoeken en
ontwikkelingsactiviteiten impliceert de aanschaf van bepaalde reagentia bij de
overeengekomen leverancier, wanneer ze worden gebruikt in combinatie met een
overeengekomen thermocycler en beschikbaar zijn bij Applied Biosystems. Voor meer
informatie betreffende aanschaf van de licenties die vergunning voor de PCR-procedure
verlenen, kunt u contact opnemen met degene die verantwoordelijk is voor de licenties bij
Applied Biosystems, 850 Lincoln Center Drive, Foster City, Californië 94404, of bij Roche
Molecular Systems, Inc., 1145 Atlantic Avenue, Alameda, Californië 94501.
De aankoop van dit product verleent de koper het recht om de MGB-probes in deze kit enkel
bij de mens te gebruiken op het gebied van de in vitro diagnostiek (conform de voorschriften
van de FDA en andere van toepassing zijnde reglementaire vereisten). Geen enkel recht voor
een andere toepassing (inclusief de herverpakking of de wederverkoop in een ander vorm)
wordt expliciet overgedragen, noch impliciet. Voor informatie betreffende het verkrijgen van
aanvullende rechten kunt u contact op nemen met licensing@lifetech.org of Out Licensing,
Vie technologies Corporation, 5791 Van Alley Way, Carlsbad, Californie 92008.















TM

H-DiaHSV et Optima DU zijn gedeponeerde handelsmerken van Diagenode Diagnostics
ABI (Applied Biosystems) Prism 7000 of 7300 of 7500 of 7900HT zijn handelsmerken
van Applera Corporation.
Roche LightCycler 480, MagNA Pure en Taqman zijn handelsmerken van Roche.
Biorad iCycler of IQ5 of CFX96 zijn handelsmerken van Biorad.
Stratagene MX3000P of 3005P zijn handelsmerken van Stratagene.
Qiagen Rotor-Gene is een handelsmerk van Qiagen.
Cepheid Smartcycler II is een handelsmerk van Cepheid.
Nuclisens EASYMAG® System is een handelsmerk van Biomerieux.
QIAamp UltraSens virus Kit (50) is een handelsmerk van Qiagen.
QuantifastTM Multiplex + R Kit is een handelsmerk van Qiagen.
FAM is een gedeponeerd merk van Applera Corporation.
Dragonfly orange is een gedeponeerd merk van Eurogentec S.A.
Texas Red is een gedeponeerd merk van Molecular Probes.
Cy5 is een gedeponeerd merk van GE Healthcare Bio-Sciences.
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Diagenode sa
Liège Science Park
Rue du Bois Saint-Jean, 3
4102 Seraing
BELGIË
Tel. +32 4 364 20 50
info@diagenodediagnostics.com
www.diagenodediagnostics.com
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