1 İSİM

ARK™ Efavirenz Miktar Tayin Testi
2 AMAÇLANAN KULLANIM
ARK™ Efavirenz Testi, otomatik klinik kimya analizörlerinde insan serumu veya plazmasında
efavirenz'in kantitatif tayini için kullanılan homojen bir enzim immunoassaydir. Diğer klinik
bilgilerle birlikte kullanılan efavirenz'in serum veya plazma konsantrasyonu, efavirenz ile
tedavi edilen hastaların yönetiminde yardımcı olabilir. Efavirenz'in ölçümleri, uygun tedavinin
sağlanmasına yardımcı olmak veya uyumu izlemek için amaçlanmıştır.

Sadece ithalat içindir – ABD'de satışı yoktur

ARK™ Efavirenz Miktar Tayin Testi

ARK Diagnostics, Inc. tarafından hazırlanan bu prospektüs ARK Efavirenz Miktar Tayin
Testi kullanılmadan önce dikkatle okunmalıdır. Prospektüs yönergeleri gerektiği gibi
takip edilmelidir. Bu prospektüste verilen yönergelerin dışına çıkılması halinde test
neticelerinin güvenilirliği garanti edilemez.

3 TESTİN ÖZETİ VE AÇIKLAMASI
Efavirenz (SUSTIVA®, Bristol-Myers Squibb Company), yetişkinlerde ve en az 3 aylık ve 3.5
kg ağırlığındaki pediatrik hastalarda insan immün yetmezlik virüsü tip 1 enfeksiyonunun
tedavisi için diğer antiretroviral ajanlarla kombinasyon halinde belirtilen bir nükleosit olmayan
ters transkriptaz inhibitörüdür.1
4 İŞLEMİN İLKELERİ
ARK Efavirenz Miktar Tayin Testi insan idrarında Efavirenz analizinde kullanılan homojen bir
enzim immunoassay yöntemidir. Test numunedeki ilaç ile antikor bağlama bölgeleri için
glukoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PDH) enzimi ile etiketlenmiş efavirenz arasındaki rekabete
dayanmaktadır. Enzimin antikora bağlanması ile enzim aktivitesi azalır. Numunede ilaç
olması halinde enzim aktivitesi artar ve bu direkt olarak ilaç konsantrasyonu ile orantılıdır.
Aktif enzim, glikoz-6-fosfat (G6P) varlığında nikotinamid adenin dinükleotidi (NAD) NADH'ye
dönüştürür, böylece spektrofotometrik olarak ölçülen bir absorbans değişikliği meydana gelir.
Endojen serum G6PDH neticelerle etkileşmez çünkü ko-enzim NAD sadece testte kullanılan
bakteriyel enzim ile işlev görür.
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Katalog Numarası

Yetkili Temsilci

Vücut Dışında Kullanılan
Tıbbi Tanı Cihazı

Kullanım yönergelerine bakın

RX Only

Miktar/Hacim

efavirenz, glukoz-6-fosfat, nikotinamid adenin
dinükleotidi, sığır serum albümini, sodyum azit ve
stabilizatörlere karşı tavşan poliklonal antikorları

KULLANILAN SEMBOLLER İÇİN ANAHTAR

Parti kodu

Ürün tanımı
ARK Efavirenz Miktar Tayin Testi
–Antikor/Substrat
Reaktif

H
YYYYMM-DD

Son kullanma tarihi

M

Üretici

C

l

CE İşareti

Sıcaklık Sınırlaması

Reaktif 1/ Reaktif 2

– Enzim
Reaktif
Bakteriyel G6PDH, tampon, sığır serum albümini,
sodyum azit ve stabilizatörler ile etiketli Efavirenz

1 X 28 mL

1 X 14 mL

Reaktif Kullanma ve Saklama
ARK Efavirenz Miktar Tayin Testi reaktifleri sıvı olarak sunulur, kullanıma hazırdır ve direkt
buzdolabından çıkartılıp kullanılabilir. Reaktifler kullanılmadığı zaman 2–8°C (36–46°F) de,
dik ve kapakları sıkıca kapalı olarak saklanmalıdır. Belirtildiği gibi saklanırsa reaktifler etiket
üzerinde verilen son kullanma tarihine kadar stabildir. Reaktifleri dondurmayın. Uzun süre 32°
C(90°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayın. Reaktiflerin uygunsuz
saklanması test performansını etkileyebilir.
ARK Efavirenz ürünleri, ≤% 0,09 sodyum azit içerir. Bir önlem olarak, enstrümantasyon da
dahil olmak üzere etkilenen sıhhi tesisat, patlayıcı metal azitlerin potansiyel birikimini
azaltmak için uygun şekilde su ile yıkanmalıdır. Diğer test bileşenleri ile ilgili özel bir işleme
gerek yoktur.
6 İKAZ VE TEDBİRLER
• Vücut Dışı Tıbbi Tanı kullanımı içindir. Sadece reçete ile kullanım içindir.
• Reaktifler
ve
set olarak sunulmuştur ve farklı lot numaralı
reaktifler ile değiştirilmemelidir.
• Reaktifler ≤0.09% sodium azid içerir.
7 NUMUNE TOPLANMASI VE ANALİZ İÇİN HAZIRLIK
• Serum veya plazma gereklidir. Tutarlılık için, bireysel hastalar için aynı numune matrisini
kullanmak iyi bir uygulamadır. Çukukr düzey (Doz-öncesi) numune, sabit durum,
genellikle, efavirenz terapötik ilaç izleme için en uygun olarak kabul edilir. Son dozdan
sonraki kan alma zamanı kayıt edilmelidir.

Sadece reçete ile kullanım

• Tam kan kullanılamaz. Aşağıdaki antikoagülanların bu tahlili engellemediği gösterilmiştir.
• Sodyum heparin
• Lityum heparin
• Potasyum EDTA
• Kan toplama, terapötik ilaç izlemeyle (TDM) kullanım için uyumlu toplama tüpleriyle
yapılmalıdır.

Reaktif Kit

5017-0001-00

• Numunenin bütünlüğünü korumak için, köpürmeye neden olmayın ve tekrar tekrar
dondurma ve çözülmeye maruz bırakmayın.
• Fibrin, kırmızı kan hücreleri ve diğer partiküllü madde hatalı sonuca neden olabilir. Yeterli
santrifüjlemeyi sağlayın.
• Bütün hasta numuneleri bulaşma potensiyeli varmış gibi muamele
edilmelidir.
8 UYGULAMA
Sağlanan Maddeler
ARK Efavirenz Testi –

5017-0001-00

Gerekli olacak malzemeler - ayrı olarak sağlanır
ARK Efavirenz Kalibratör –
5017-0002-00
Kalite Kontrolleri – ARK Efavirenz Kontrol –
5017-0003-00
Cihazlar
ReaNWLIOHU
YH NXOODQÕPGDQ|QFHDQDOL]|UH|]JQUHDNWLINDSODUÕQDDOÕPDOÕGÕU 
ve
birbirine kaUÕúWÕUÕOPDPDVÕJHUHNLU.
Test Sıralaması
Testi çalıştırmak veya kalibre etmek için, cihaza özgü kullanım kılavuzuna ve cihaza özel
uygulama sayfasına bakın.
Kalibrasyon
ARK Efavirenz Kalibratörleri A, B, C, D, E ve F 'i kullanarak bir kalibrasyon yapın. Her yeni
reaktif kiti lot numarasında kalibrasyon gerekir. Kalibrasyon eğrisini, belirlenen laboratuvar
kalite güvence planına göre kalite kontrolleriyle doğrulayın.

Efavirenz ilaç konsantrasyonları, terapötik ilaç yönetiminin tek yolu olmamalıdır. Test, klinik
değerlendirmelerden ve diğer teşhis prosedürlerinden elde edilen bilgilerle birlikte
kullanılmalıdır. Klinisyenler, tedavi ve dozaj ayarlamaları sırasında hastaları dikkatle
izlemelidir. Çocuklarda metabolizma yetişkinlerden farklı olabileceğinden, pediatrik kullanım
gerekliliklerine önem verilmelidir.
12 ÖZGÜN PERFORMANS ÖZELLİKLERİ
Her laboratuvar, kendi kullandıkları analizörler için oluşturulan cihaz parametrelerini
kullanarak performansın doğrulanmasından sorumludur. Aksi belirtilmediği sürece, aşağıdaki
performans özellikleri Coulter AU480® Sisteminde elde edilmiştir.
Hassasiyet
Miktarsal Tayin Limiti (LOQ)
ARK Efavirenz Testi için aşağıdaki özellikler CLSI EP17-A2'ye göre belirlenmiştir.
Analizöre özgü performans değişebilir.
Kriter

Efavirenz Konsantrasyonu (μg/mL)

Analit Limiti (LoB); N = 60 μB
+ 1.645 SD , SD = 0.0063
Tespit Limiti (LoD); N = 60 LoB
+ 1.652 SD, SD = 0.0142
Miktarsal Tayin Limiti (LoQ);
N = 40 LoQ – 2 SD > LoD
Kabul edilebilir geri kazanım ve doğrusallık ile

0.02
0.04
0.2

Aşağıdaki şartlarda tekrar kalibrasyon yapın

Her laboratuvar Efavirenz konsantrasyonları için raporlama kriterlerini
belirlemsekten sorumludur. CLSI EP17-A2'den aşağıdaki öneriler uygun olabilir:

• Kalite kontrol neticeleri gerektirdiği zaman

LoB < Netice < LoQ

• Yeni lot numaralı reaktif kullanıldığı zaman

• Standart laboratuvar uygulamaları tarafından talep edildiği zaman

“tespit edilmedi; konsantrasyon < LoD” olarak bildir
“analit tespit edildi; konsantrasyon < LoQ” olarak bildir
sonucu ölçülen olarak bildir

Kalite Kontrol (QC)

Ölçüm Aralığı
ARK Efavirenz Testinin ölçüm aralığı 0.2 - 10.0 μg / mL'dir. Daha yüksek konsantrasyonlarda
(> 10.0 μg / mL) efavirenz içeren örnekler, numunenin ölçüm aralığına seyreltilmesiyle test
edilir. Bölüm 8 Uygulama - Elle Seyreltme Prosedürü'ne bakınız.

Elle Seyreltme Prosedürü

Geri kazanım
Analitik iyileşme, efavirenz için negatif insan serumuna konsantre efavirenz ilacı eklenerek
değerlendirildi. Metanol içindeki efavirenz'in bir stok konsantrasyonu, efavirenz için negatif
olan insan serumuna hacimsel olarak ilave edildi; test aralığı boyunca ilaç
konsantrasyonlarını temsil etti. Her numunenin altı kopyası analiz edildi. Sonuçların
ortalaması alınarak hedef konsantrasyon ve hesaplanan geri kazanım yüzdesi ile
karşılaştırıldı.
% Geri kazanım = 100 x Ortalama kazanılan konsantrasyon

Laboratuvarlar ARK Efavirenz Miktar Tayini Testi için QC uygulamaları oluşturmalıdır. Bütün
kalite kontrol ihtiyaçları ve testi lokal, bölgesel ve/veya ulusal yönetmelikler veya akreditasyon
şartlarına uygun şekilde yapılmalıdır.
ARK Efavirenz Testinin ölçüm aralığı 0.2 - 10.0 μg / mL'dir. Daha yüksek konsantrasyonlarda
(> 10.0 μg / mL) efavirenz içeren örnekler, numunenin ölçüm aralığına seyreltilmesiyle test
edilir. Örneği sıfır kalibratörle (CAL A) seyreltin. Dört katlamalı dilüsyon faktörü
önerilmektedir. Test edilen sonucu dilüsyon faktörü ile çarpın.
El ile seyreltme faktörü = (Numune hacmi+ CAL A hacmi)
Numune hacmi
9 SONUÇLAR
Sonuç birimlerini μg / mL veya μmol / L olarak bildirin. Sonuçları μg / mL efavirenz'den μmol /
L efavirenz'e dönüştürmek için μg / mL'yi 3,168 ile çarpın. Bu testin efavirenz değeri, diğer
klinik bilgilerle birlikte kullanılmalıdır. Sonuç hata kodları için cihaza özel kullanıcı kılavuzuna
bakın.
10 İşlemin sınırlamaları
Bu test sadece serum ve plazma ile kullanılmak için dizayn edilmiştir. Analiz için Numune
Toplanması ve Hazırlanması bölümüne müracaat edin. Metotlar arası değişkenlik potansiyeli
(numune matrisi dahil) nedeni ile genel olarak iyi uygulama her bir numune için sürekli aynı
metodu kullanmaktır. Aşağıda verilen Beklenen Değerler bölümüne bakın.
11 BEKLENEN DEĞERLER
Efavirenz için terapötik bir aralık henüz oluşturulmamıştır. 1.0 /g / mL ila 4.0 μg / mL referans
aralığı önerilmiştir.2,3 Efavirenz plazma konsantrasyonları 1.0 μg / mL'nin altında, artan
virolojik yetmezlik ve ilaç direncinin gelişmesi riskindeki artışla ilişkiliyken, efavirenz plazma
konsantrasyonlarında 4.0 μg / mL'nin üzerindeki olumsuz etkiler gözlenmiştir.4-6
CYP2B6 polimorfizminin efavirenz plazma konsantrasyonlarında bireyler arası değişkenlikte
anahtar bir faktör olduğu gösterilmiştir.7-9 Bununla birlikte cinsiyet, ırk, vücut kitle indeksi ve
son ilaç alımından sonraki zaman efavirenz plazma konsantrasyonlarında bireyler arası
değişkenliğin belirlenmesinde önemli faktörler olarak kabul edilir.4,10 Bireysel hastalar için
sabit durum konsantrasyonlarını belirlemek için zaman içerisinde çoklu numuneler gerekebilir.
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki HIV tedavi kılavuzları, böbrek veya karaciğer
yetmezliği olanlar, şüpheli ilaç-ilaç veya ilaç-gıda etkileşimleri, uyuşmadığından
şüphelenilenler, ilaç konsantrasyonuna bağlı potansiyel toksisiteler ve hamile kadınlar ve
çocuklar gibi bazı bireylerde antiretroviral (ARV) tedavisini optimize etmeye yardımcı olmak
için terapötik ilaç izlemenin (TDM) kullanılmasını önermektedir.11-17

Teorik konsantrasyon

Teorik
Konsantrasyon
(μg/mL)

0.50
1.50
3.00
5.00
7.00
9.00
Yüzde geri kazanım: 98.1

Ortalama kazanılan
Konsantrasyon
(μg/mL)

0.53
1.61
2.81
4.57
6.48
8.87

Yüzde
Geri kazanım

105.0
107.3
93.8
91.3
92.5
98.5

Doğrusallık
CLSI EP6-A'da önerildiği gibi doğrusallık çalışmaları yapıldı. 15.00 μg/mL efavirenz serum
örneği hazırlanmış ve efavirenz için negatif olan insan serumuyla orantılı olarak seyreltmeler
yapılmıştır. Doğrusallık özgün seyreltmelerde beklenen 1inci ve 2inci çalışma
konsantrasyonları yüzde farkı ±% 10, veya ≤ 1.0 μg / mL konsantrasyonlarda ≤ 0.2 μg / mL
olması durumunda kabul edildi. 0.0 ile 10.0 μg / mL arasında doğrusal bir ilişki gösterilmiştir.

Nominal
(μg/mL)
0.00
0.50
1.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00

Ölçülen
Neticeler
(μg/mL)

1. çalışma
tahmini
Neticeler

0.01
0.52
1.03
2.02
3.78
5.54
7.68
10.11

-0.03
0.46
0.95
1.93
3.90
5.86
7.82
9.78

2. çalışma
tahmini
Neticeler

Fark

Albumin

Metot Karşılaştırma
Metot karşılaştırma çalışmaları kılavuz olarak CLSI Protokolü EP9-A3 kullanılarak yapıldı.
Test, Abbott Architect otomatik klinik kimya analiz cihazında yapıldı. ARK Efavirenz Testinin
sonuçları, efavirenz konsantrasyonları 0.20 20g / mL ila 8.20 μg / mL arasında değişen 108
hastadan elde edilen serumlar için LC-MS / MS sonuçları ile karşılaştırıldı. Passing-Bablok18
regresyon istatistikleri aşağıda gösterilmektedir (% 95 güven sınırlarıyla).

ARK Efavirenz Testi (µg/mL)

10.00

8.00

Geri kazanım yüzdesi
1.0 µg/mL
4.0 µg/mL
Efavirenz
Efavirenz

Etkileşen
Konsantrasyon

Etkileşen
Madde

0.16 µg/mL
0.09 µg/mL
0.03 µg/mL
-4.3%
-5.1%
-3.1%
-0.5%
2.4%

0.13
0.55
0.98
1.85
3.70
5.67
7.78
10.01

Etkileşen Maddeler
Etkileşme çalışmaları CLSI/NCCLS Protokolü EP7-A2 rehber alınarak yürütülmüştür. Aşağıda
verilen klinik olarak yüksek konsantrasyonlu etkileşen endojen maddeler serumda bilinen
efavirenz seviyelerinde (1.0 ve 4.0 μg/mL) değerlendirilmiştir. Her bir örnek ARK Efavirenz
Miktar Tayin testi kullanılarak, efavirenz serum kontrolü ile beraber analiz edilmiştir. Efavirenz
ölçümleri, test edilen seviyelerde endojen maddelerin varlığında %10'luk bir hataya neden
olmuştur.

12 g/dL

99.7

93.5

Bilirubin - conjugated

70 mg/dL

104.8

94.9

Bilirubin - unconjugated

70 mg/dL

105.6

98.8

Cholesterol

400 mg/dL

97.1

92.4

Gamma-Globulin

12 g/dL

102.4

106.0

Hemoglobin

1000 mg/dL

103.8

105.2

Rheumatoid Factor

1000 IU/mL

100.2

102.6

Triglycerides

1000 mg/dL

99.4

92.6

30 mg/dL

100.2

98.1

Uric Acid

Özgüllük
Metabolizma
Efavirenz, esas olarak polimorfik CYP2B6 metabolizmasından dolayı yüksek oranda
değişken doğrusal olmayan farmakokinetik gösterir. Oral uygulamadan sonra, efavirenz, 7hidroksiefavirenz, 8-hidroksiefavirenz ve 8,14-dihidroksilafavirenz gibi aktif olmayan
metabolitlere yoğun şekilde metabolize edilir.19 Efavirenz ve ana metaboliti olan 8hidroksiefavirenz, insan plazmasında kantitatif olarak bulunurken20,21, hidroksillenmiş
metabolitler kolayca idrarla atılır. 8-hidroksilafavirenz metabolitinin konsantrasyonu, genellikle
ana ilacın konsantrasyonunu aşmaz. Efavirenz'in farmakokinetiği, diğer ilaç metabolize edici
enzimlerden ve ilaç metabolizmasındaki yaşa dayalı farklılıklardan etkilenebilir.
Metabolit
ARK Efavirenz Testinde 8-hidroksiefavirenz metabolitinin (10.0 μg / mL) çapraz reaktivitesi,
insan serumunda efavirenz (2.0 μg / mL) varlığında test edildiğinde klinik olarak anlamlı
değildir (% 0.2 çapraz reaksiyon).

6.00

Çapraz reaksiyon
4.00

2.00

0.00
0.00

2.00

Eğim

0.97 (0.93 to 1.02)

y-kesişim

0.08 (0.04 to 0.13)

Korelasyon katsayısı (r2)

0.96 (0.94 to 0.97)

Numune sayısı

108

4.00

6.00

8.00

Bileşik

10.00

LC-MS/MS (µg/mL)

Kararlılık
Kararlılık çalışması CLSI Protokolü EP5-A3 belirtildiği gibi yapılmıştır. Altı seviye kontrol ve
efavirenz içeren üç insan serumu havuz çalışmada kullanılmıştır. Her bir seviye 4'lü tekrar ile
20 gün boyunca günde iki kere analiz edilmiştir. Günlük çalışmadaki iki analiz arası en az iki
saat olmuştur. Analiz içi, günler arası, toplam SD, ve yüzde CV ler hesaplanmıştır. Neticeler
aşağıda gösterilmiştir. Kabul kriterleri: ≤10% toplam CV.
Numune

N

Ortalama
(μg/mL)

Analiz içi
Günler arası
SD CV (%) SD
CV (%)

Toplam
SD CV (%)

ARK Efavirenz Kontrol
DÜŞÜK
ORTA
YÜKSEK

160
160
160

1.09
3.74
7.71

0.046
0.182
0.450

4.2
4.9
5.8

0.020
0.150
0.231

1.8
4.0
3.0

0.051
0.230
0.506

4.6
6.2
6.6

160
160
160

1.09
3.95
7.98

0.041
0.202
0.441

3.8
5.1
5.5

0.023
0.145
0.217

2.1
3.7
2.7

0.053
0.250
0.502

4.9
6.3
6.3

İnsan Serum
DÜŞÜK
ORTA
YÜKSEK

Aşağıda listelenen bileşikler, efavirenz (2.0 ug / mL) varlığında test edildiğinde ARK Efavirenz
Testi ile etkileşime girmedi. Test edilen seviyeler maksimum fizyolojik veya farmakolojik
konsantrasyonlarda veya üzerinde idi. Normal serum kontrolünde etkileşen madde içeren
örneklerin Efavirenz konsantrasyonları efavirenz düzeyiyle karşılaştırıldı. Efavirenz ölçümü,
test edilen seviyelerde ilaç bileşiklerinin varlığında ≤% 10 hata ile sonuçlandı.

Abacavir
Amprenavir
Atazanavir
Atovaquone
Cycloguanil
Didanosine
Emtricitabine
Ethambutol
Indinavir
Isoniazid
Lamivudine

Konsantrasyon
(µg/mL)
30.0
30.0
30.0
30.0
5.0
30.0
30.0
20.0
30.0
20.0
30.0

Bileşik
Lopinavir
Maraviroc
Nelfinavir
Nevirapine
Pyrazinamide
Rifampicin
Ritonavir
Saquinavir
Stavudine
Tenofovir
Tipranavir

Konsantrasyon
(µg/mL)
30.0
30.0
30.0
30.0
100.0
50.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
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