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 BEOOGD GEBRUIK 
De Solana HSV 1+2/VZV-assay is een in-vitrodiagnosetest, waarbij gebruik wordt gemaakt van isotherme 
amplificatietechnologie (helicase-afhankelijke amplificatie, HDA) voor de kwalitatieve opsporing en differentiatie van DNA 
van het herpessimplexvirus type 1, herpessimplexvirus type 2 en varicellazostervirus, geïsoleerd en gezuiverd uit cutane of 
mucocutane laesiemonsters die werden verkregen van symptomatische patiënten van wie wordt vermoed dat ze een 
actieve infectie hebben met het herpessimplexvirus 1, herpessimplexvirus 2 en/of varicellazostervirus. De Solana HSV 
1+2/VZV-assay is bedoeld als hulpmiddel bij de diagnose van actieve cutane of mucocutane infecties met het 
herpessimplexvirus 1, herpessimplexvirus 2 of varicellazostervirus. Negatieve resultaten sluiten een infectie met het 
herpessimplexvirus 1, herpessimplexvirus 2 en varicellazostervirus niet uit en mogen niet worden gebruikt als enige basis 
voor de diagnose, behandeling of andere beheersbeslissingen.  De Solana HSV 1+2/VZV-assay is uitsluitend bedoeld voor 
gebruik met het Solana-instrument. 
 

 
 
 
 
 

SAMENVATTING EN UITLEG 
HSV-1 en HSV-2: Herpessimplexvirus type 1 en 2 (HSV-1 en HSV-2), ook humaan herpesvirus 1 en 2 (HHV-1 en HHV-2) 
genoemd, zijn DNA-virussen van de herpesviridae-familie. HSV-infecties kunnen bij mensen laesies veroorzaken op een 
aantal verschillende cutane en mucocutane locaties. Deze laesies kunnen het gevolg zijn van de primaire infectie met het 
virus of van reactivering van het latente virus waardoor de ziekte herhaaldelijk terugkeert. HSV-1 en HSV-2 zijn in 
genetisch en antigeen opzicht verschillende vormen van HSV. HSV-2 is de vaakst voorkomende oorzaak van genitale 
infecties door venerische overdracht; HSV-1 wordt vaak in verband gebracht met andere ziektelocaties, hoewel van beide 
serotypen is aangetoond dat deze ziekte veroorzaken op alle lichaamslocaties. Onderzoeken hebben een toename in het 
aantal genitale HSV-infecties geconstateerd met een concomitante toename in het aantal ziektegevallen bij neonaten.  
 
VZV: Varicellazostervirus (VZV), wat ook humaan herpesvirus 3 (HHV-3) wordt genoemd, is een DNA-virus van de 
herpesviridae-familie. Primaire VZV-infecties leiden tot waterpokken (varicella), wat in zeldzame gevallen tot complicaties 
als encefalitis of pneumonie kan leiden. Zelfs wanneer de klinische symptomen van waterpokken zijn verdwenen, blijft 
VZV dormant in het zenuwstelsel van de geïnfecteerde persoon (viruslatentie). In ongeveer 10 tot 20% van de gevallen 
wordt VZV later opnieuw geactiveerd waarbij het gordelroos veroorzaakt. Ernstige complicaties van gordelroos zijn 
postherpetische neuralgie, zoster multiplex, myelitis, herpes ophthalmicus of zoster sine herpete. 
 

PRINCIPE VAN DE TEST 
De Solana HSV 1+2/VZV-assay amplificeert en detecteert viraal DNA geïsoleerd uit cutane of mucocutane laesiemonsters 
verkregen van symptomatische patiënten van wie wordt vermoed dat ze een actieve infectie hebben met het 
herpessimplexvirus 1, herpessimplexvirus 2 en/of varicellazostervirus.  
 

Waarschuwing: De Solana HSV 1+2/VZV-assay is niet bedoeld voor gebruik met cerebrospinaal vocht of als 
hulpmiddel bij de diagnose van HSV- of VZV-infecties van het centrale zenuwstelsel. De Solana HSV 1+2/VZV-assay is 
niet bedoeld voor gebruik bij prenatale screenings. 
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De assay bestaat uit twee (2) hoofdstappen: (1) prepareren van monsters, en (2) amplificatie en detectie van 
doelsequenties die specifiek zijn voor HSV-1, HSV-2 en/of VZV met behulp van isotherme helicase-afhankelijke 
amplificatie (HDA) in aanwezigheid van een doelspecifieke fluorescente probe.  
 
Het monster van de patiënt wordt overgebracht naar een procesbuisje, gedurende 5 minuten bij 95 +/- 2 °C aan een 
warmtebehandeling onderworpen en gemengd en gevortext.  Het verwerkte monster wordt overgebracht naar een 
reageerbuisje en gemengd. Het reageerbuisje bevat gelyofiliseerde HDA-reagentia, dNTP's, primers en probes. Na 
rehydratatie met het verdunde monster wordt het reageerbuisje in de Solana geplaatst voor amplificatie en detectie van 
specifieke doelsequenties.  In de Solana worden de doelsequenties geamplificeerd door voor HSV-1, HSV-2 en/of VZV 
specifieke primers en door voor HSV-1, HSV-2 en/of VZV specifieke fluorescente probes in het reageerbuisje 
gedetecteerd. Een competitieve procescontrole (PRC) wordt in het procesbuisje meegenomen ter controle van de 
monsterverwerking, inhiberende stoffen in klinische monsters, niet werken van het reagens of storing in het apparaat. De 
PRC-doelsequentie wordt geamplificeerd met specifieke primers en gedetecteerd door middel van een PRC-specifieke 
fluorescente probe. 
 
De doel- en PRC-probe worden gelabeld met een quencher aan het ene uiteinde en een fluorofoor aan het andere 
uiteinde. Bovendien dragen de doel- en PRC-probe een ribonucleïnezuur. Na binding van de fluorescente probes aan  
HSV-1-, HSV-2-, VZV- of PRC-amplicons, worden ze door RNaseH2 gekliefd en neemt het fluorescentiesignaal toe door de 
fysieke scheiding van de fluorofoor van de quencher. De Solana meet en interpreteert het fluorescentiesignaal met 
behulp van ingebouwde methodespecifieke algoritmen. De Solana rapporteert de testresultaten aan de gebruiker op het 
weergavescherm, en de resultaten kunnen via een aangesloten printer worden afgedrukt.   
 

GELEVERDE MATERIALEN 
Cat. nr. M302  
48 tests per kit 
 

Onderdeel Aantal Opslag 

Procesbufferbuisjes  48 buisjes/kit 1,6 ml  2 °C tot 8 °C 

Reageerbuisjes   48 buisjes/kit  2 °C tot 8 °C 

 

BENODIGDE, NIET-MEEGELEVERDE MATERIALEN 
 Externe controles voor HSV-1, HSV-2 of VZV (d.w.z. het eigen interne controlemateriaal van het laboratorium uit 

geïsoleerde en gekarakteriseerde klinische monsters die eerder werden aangeleverd voor interpretatie en dat als 
externe verwerkings- en extractiecontrole dient eller Solana HSV 1+2/VZV-kontrollset, kat. #M118, som innehåller 
positiva och negativa kontroller, fungerar som en extern bearbetningskontroll) 

 Steriele DNAse-vrije filtertips of tips met positive displacement voor micropipetten 

 Micropipet  

 Stopwatch of timer 

 Schaar of mesje 

 Workflow-tray 

 Transferrek 

 Verwarmingsblok, verwarmbaar tot een temperatuur van 95  2 °C  

 Solana-instrument 

 Transportmedia (zoals Copan/BD UTM, Remel M4, Remel M4RT, Remel M5, Remel M6) 

 

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 
 Alle reagentia zijn uitsluitend voor in-vitrodiagnostisch gebruik. 

 Raadpleeg de Solana-bedieningshandleiding voor nadere informatie over de installatie en bediening van het 
instrument. 

 Behandel alle specimens/monsters als potentieel infectieus. Neem bij de hantering van de monsters, deze kit en de 
inhoud ervan de universele voorzorgsmaatregelen in acht. 

 Sluit alle buisjes stevig af alvorens ze te vortexen. 
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 Een goede monstername, goede opslag en goed transport zijn essentieel om de juiste resultaten te verkrijgen. 

 Sla assayreagentia op zoals aangegeven op de respectieve labels. 

 Reagentia kunnen niet tussen verschillende partijen worden uitgewisseld. 

 Reagentia uit verschillende buisjes mogen nooit bij elkaar worden gevoegd, zelfs niet als ze uit dezelfde partij afkomstig 
zijn. 

 Gebruik de reagentia niet nadat de houdbaarheidsdatum is verstreken. 

 Verwissel de doppen van reagentia niet, omdat dit tot contaminatie kan leiden en de testresultaten nadelig kan 
beïnvloeden. 

 Open de buisjes alleen wanneer u aliquots aan de buisjes toevoegt of aliquots uit de buisjes verwijdert. Houd de buisjes 
verder altijd gesloten om contaminatie te voorkomen.  

 Om contaminatie van de omgeving met amplicons te voorkomen, mogen de reageerbuisjes na amplificatie niet worden 
geopend. 

 Vermijd bij het verwijderen van aliquots uit de buisjes contaminatie van de reagentia met microben en 
deoxyribonuclease (DNAse). Het gebruik van steriele DNAse-vrije disposable filtertips of tips met positive displacement 
voor pipetten wordt aangeraden. 

 Gebruik voor elk monster of nieuwe reagentia een nieuwe pipettip. 

 Extra controles kunnen worden getest volgens de richtlijnen of vereisten van lokale, provinciale en/of 
overheidsvoorschriften of accrediterende instanties. 

 Pipetteer niet met de mond. 

 Rook, drink en eet niet in ruimten waar monsters of reagentia uit de kit worden gehanteerd. 

 Voor nauwkeurige resultaten dient u zorgvuldig uitsluitend met behulp van gekalibreerde apparatuur te pipetteren. 

 Onderhoud en ontsmetting van de werkruimte en apparatuur moeten in overeenstemming zijn met en worden 
uitgevoerd volgens de gevestigde laboratoriumprotocollen en -schema's. 

 Gebruik voor alle procedures micropipetten met een aerosolbarrière of positive displacementtips. 

 De tests moeten worden uitgevoerd in een ruimte met afdoende ventilatie. 

 Voer potjes/buisjes en ongebruikte inhoud af in overeenstemming met overheids-, provinciale en lokale 
reglementaire voorschriften. 

 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en oog-/gezichtsbescherming bij het hanteren van de inhoud 
uit deze kit. 

 Na hanteren handen grondig wassen. 

 Raadpleeg voor meer informatie over gevarensymbolen, veiligheid, hantering en afvoer van de onderdelen in deze kit 
het veiligheidsinformatieblad (VIB) op quidel.com. 

 

OPSLAG EN HANTERING VAN REAGENTIA UIT DE KIT 
Sla de assaykit op tot de houdbaarheidsdatum die op de buitenste kitdoos staat, bij 2 °C tot 8 °C. 

 

AFNAME, OPSLAG EN HANTERING VAN MONSTERS 
Monster die zijn gebruikt voor de validering van de Solana HSV 1+2/VZV-assay werden met standaardtechnieken 
verkregen van patiënten met symptomen van een laesie-infectie.1 Deze monsters werden afgenomen, getransporteerd, 
opgeslagen en verwerkt volgens CLSI M41-A.2  
 
Monster kunnen bij kamertemperatuur (tot 30 °C) gedurende maximaal 48 uur worden bewaard; bij 2 °C tot 8 °C of 
bij -20 °C kunnen ze maximaal gedurende 7 dagen vóór verwerking worden bewaard.  
 
Verschillende onderzoeken zijn uitgevoerd waarin een aantal routinematig gebruikte virale transportmedia werden 
geëvalueerd in een volume van 2 ml: M4, M4-RT, M5, M6 en UTM. Er werd geen significant verschil gevonden in 
assayprestaties tussen de vijf verschillende typen virale transportmedia. 
 

TESTPROCEDURE 
1. Schakel de Solana in via de aan-uitknop en wacht tot de zelftest klaar is.   

Opmerking: Open het deksel niet tijdens de zelftest. 
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2. Plaats het benodigde aantal buisjes met procesbuffer in de workflow-tray.  Markeer de dop en/of de zijkant van de 
buisjes met procesbuffer.  
Opmerking: U hebt één (1) buisje met procesbuffer nodig voor elk te testen monster en elke controle. 
Opmerking: In één Solana-instrument kunnen maximaal 12 tests worden uitgevoerd. 

3. Vortex het afnamehulpmiddel gedurende 5 seconden en breng 20 µl transportmedium over naar een met de patiënt-
id gelabeld procesbufferbuisje.     
Opmerking: De monsters in procesbufferbuisjes kunnen ten hoogste 72 uur bij 2 °C tot 8 °C worden opgeslagen. 

4. Sluit de dop en meng de oplossing goed door de buisjes gedurende 5 seconden te vortexen.  
Opmerking: Gebruik voor elk monster een nieuwe pipettip.  

5. Verwarm de buisjes met procesbuffer gedurende 5 minuten bij 95 ± 2 °C en vortex de buisjes vervolgens 5 seconden. 

Opmerking: Nadat u de buisjes in het blok hebt gezet en hebt gewacht tot het blok weer op 95 ± 2 °C is gekomen, 
begint het 5 minuten durende lyseproces.  
Opmerking: De gelyseerde monsters in procesbufferbuisjes kunnen ten hoogste 72 uur bij 2 °C tot 8 °C worden 
opgeslagen. 

6. Neem het benodigde aantal reageerbuisjes uit de beschermzak en zet ze in het transferrek. Markeer de dop van de 
reageerbuisjes. 
Opmerking:  Verwijder de overtollige lucht en sluit de zak weer.  

7. Breng 50 µl van het verdunde monster over naar het gelabelde reageerbuisje, meng de oplossing door ten minste 
5 keer op en neer te pipetteren en sluit de dop. De oplossing moet helder zijn en mag geen vaste deeltjes bevatten. 
Opmerking: Gebruik voor elk verdund monster een nieuwe pipettip.  
Opmerking: Ga onmiddellijk door met de volgende stap.  Laat het gereconstitueerde reageermengsel niet langer dan 
15 minuten staan.   

8. Open het deksel en breng de reageerbuisjes via het transferrek over naar de Solana. 
Opmerking: Zorg dat alle buisjes goed contact maken met de Solana. 

9. Selecteer NIEUWE TEST. Als de Solana een ander scherm weergeeft, gaat u naar het startscherm. 
10. Selecteer de buisposities die moeten worden gebruikt. 
11. Scan de assay om de lot-id/uiterste gebruiksdatum te scannen en druk op . 
12. Selecteer in het vervolgkeuzemenu het monstertype (patiënt of QC) en voer de monster-id's in (optioneel; zie  

2e opmerking in de volgende stap). 
13. Sluit het deksel en druk op Start om de Solana HSV 1+2/VZV-assay te starten. De Solana geeft de voortgang weer en 

telt af tot de assay voltooid is. De testresultaten worden na ongeveer 50 minuten op het scherm weergegeven. 
Opmerking: Wanneer het buisje is gesloten en de amplificatiereactie is gestart, mag het reageerbuisje, om 
contaminatie in het laboratorium te voorkomen, NIET worden geopend. 
Opmerking: Tijdens de uitvoering van de test kan de monster-id worden ingevoerd of bewerkt door op het 
potloodpictogram te drukken. 

14. Na afloop van de test drukt u op de pijl om naar het scherm met testresultaten te gaan. De resultaten kunnen 
worden afgedrukt door op de afdrukknop te drukken.  
Opmerking: Navigeer niet naar een ander scherm voordat de resultaten zijn afgedrukt. Wanneer het scherm 
verdwenen is, kan het niet opnieuw worden geopend. Als dat gebeurt, kunt u de afzonderlijke resultaten bekijken 
door naar de startpagina te gaan en vervolgens Resultaten bekijken te selecteren.  

 

INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN 
Monsters Assayresultaat Interpretatie 

Monster van 
patiënt 

HSV-1 POSITIEF HSV-1 DNA gedetecteerd 

HSV-1 NEGATIEF Geen HSV-1 DNA gedetecteerd, geen ander virus of PRC gedetecteerd 

HSV-2 POSITIEF HSV-2 DNA gedetecteerd 

HSV-2 NEGATIEF Geen HSV-2 DNA gedetecteerd, geen ander virus of PRC gedetecteerd 

VZV POSITIEF VZV DNA gedetecteerd 

VZV NEGATIEF Geen VZV DNA gedetecteerd, geen ander virus of PRC gedetecteerd 

ONGELDIG Er is geen HSV-1, HSV-2, VZV DNA en geen PRC gedetecteerd; bij ongeldige 
testresultaten test u eerst hetzelfde verwerkte monster opnieuw. Als de test 
ongeldig is nadat het verwerkte monster opnieuw werd getest, verwerkt u 
een ander aliquot van hetzelfde monster opnieuw of verkrijgt u een nieuw 
monster en voert een nieuwe test uit. 
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KWALITEITSCONTROLE 
De Solana HSV 1+2/VZV-assay bevat verschillende controles ter bewaking van de werking van de assay. 

 De procescontrole wordt gebruikt voor het bewaken van de monsterverwerking, het detecteren van monsters waarin 
HDA-inhibitie plaatsvindt, en ter bevestiging van de integriteit van de assayreagentia en de werking van het Solana-
instrument. De procescontrole zit in het buisje met procesbuffer.  

 De externe positieve controle kan worden behandeld als een patiëntmonster. De controle moet worden bemonsterd 
en getest alsof het een patiëntmonster betreft en worden verwerkt zoals hierboven beschreven bij de 
assayprocedure. De externe positieve controle is bedoeld om te controleren op wezenlijke problemen of storingen 
van het reagens en het instrument.  

 De externe negatieve controle kan worden behandeld als een patiëntmonster. De controle moet worden bemonsterd 
en getest alsof het een patiëntmonster betreft en worden verwerkt zoals hierboven beschreven bij de 
assayprocedure. De externe negatieve controle wordt gebruikt om contaminatie van het reagens of de omgeving te 
ontdekken met DNA of amplicons van HSV 1+2/VZV. 

 

BEPERKINGEN 
 Monsters moeten met de Solana HSV 1+2/VZV alleen worden getest op de virussen die de arts heeft aangevraagd.  

Wanneer op andere niet aangevraagde virussen wordt getest en gerapporteerd, kan dit tot verwarring leiden en de 
diagnose uitstellen vanwege een onverwacht positief resultaat. 

 De monsters die voor het apparaat worden gebruikt, moeten worden beperkt tot monsters van laesies die op een 
actieve infectie duiden. 

 Negatieve resultaten sluiten een infectie met HSV-1, HSV-2 of VZV niet uit en mogen niet worden gebruikt als de 
enige basis voor een behandelbeslissing. 

 Net als met andere assays van dit type is er een risico van fout-negatieve resultaten vanwege de aanwezigheid van 
sequentievariaties in de beoogde virussequenties. 

 Onjuiste afname, opslag of vervoer kunnen tot fout-negatieve resultaten leiden. 

 Fout-negatieve resultaten kunnen optreden als het monster inhibitors bevat en/of de assayprocedure niet goed 
wordt gevolgd. 

 De programmeringsinstructies die bij elk instrument worden geleverd, zijn voor gebruik met de Solana HSV 1+2/VZV-
assay.  Het gebruik voor andere instrumenten of assays is niet aangetoond. 

 

VERWACHTE WAARDEN 
De verwachte waarden van de Solana HSV 1+2/VZV-assay zijn vastgesteld tijdens een prospectief onderzoek dat tussen 
februari en mei 2016 werd uitgevoerd.  Duizendtweeënzestig (1062) monsters zijn in dit onderzoek opgenomen bij drie 
(3) centra in de Verenigde Staten. Bij iedere patiënt werd één monster afgenomen.  De monsters werden in de centra 
verwerkt en met de Solana HSV 1+2/VZV-assay op het Solana-instrument getest. 
 
De verwachte waarde voor HSV-1, HSV-2 en VZV met de Solana HSV 1+2/VZV-assay werd berekend voor de 
gecombineerde centra op basis van de monstercategorie (cutane, mucocutane of niet-gecategoriseerde laesiebron) en de 
leeftijd van de patiënt.   
 

Gecombineerd onderzoek – Verwachte waarden (cutaan) (N = 275) 

 HSV-1 HSV-2 VZV 

Leeftijd 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 

< 5 jaar 9 1 11,1% 9 0 N.v.t. 9 4 44,4% 

6 tot 21 jaar 43 10 23,3% 43 4 9,3% 43 0 N.v.t. 

22 tot 59 jaar 180 16 8,9% 180 26 14,4% 180 19 10,6% 

> 60 jaar 43 0 N.v.t. 43 8 18,6% 43 6 14,0% 
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Verwachte waarden (cutaan) (N = 275) 

 HSV-1 HSV-2 VZV 

Bron monster 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 

Genitaal – 
penis 

105 10 9,5% 105 19 18,1% 105 1 1,0% 

Huidlaesie 170 17 10,0% 170 19 11,2% 170 28 16,5% 

 

Gecombineerd onderzoek – Verwachte waarden (mucocutaan) (N = 617)* 

 HSV-1 HSV-2 VZV 

Leeftijd 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 

< 5 jaar 21 4 19,0% 21 0 N.v.t. 21 1 4,8% 

6 tot 21 jaar 158 41 25,9% 158 29 18,4% 158 0 N.v.t. 

22 tot 59 jaar 385 74 19,2% 385 89 23,1% 385 8 2,1% 

> 60 jaar 53 11 20,8% 53 5 9,4% 53 1 1,9% 

* Vier (4) monsters waren ongeldig en werden uit de analyse verwijderd 
 

Verwachte waarden (mucocutaan) (N = 617)* 

 HSV-1 HSV-2 VZV 

Bron monster 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 

Anorectaal 26 7 26,9% 26 7 26,9% 26 1 3,8% 

Genitaal – 
vaginaal/ 
cervicaal 

449 80 17,8% 449 112 24,9% 449 5 1,1% 

Nares 23 5 21,7% 23 1 4,3% 23 3 13,0% 

Oculair 7 2 28,6% 7 0 N.v.t. 7 1 14,3% 

Orale laesie 112 36 32,1% 112 3 2,7% 112 0 N.v.t. 

* Vier (4) monsters waren ongeldig en werden uit de analyse verwijderd 
 

Gecombineerd onderzoek – Verwachte waarden (niet-gecategoriseerde laesiebron) (N = 166) 

 HSV-1 HSV-2 VZV 

Leeftijd 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 
Totaal 
aantal 

Totaal 
positief 

Prevalentie 

< 5 jaar 11 1 9,1% 11 0 N.v.t. 11 0 N.v.t. 

6 tot 21 jaar 28 10 35,7% 28 0 N.v.t. 28 2 7,1% 

22 tot 59 jaar 89 15 16,9% 89 18 20,2% 89 14 15,7% 

> 60 jaar 38 2 5,3% 38 5 13,2% 38 8 21,1% 

 

KLINISCHE PRESTATIES 
De prestatiekenmerken van de Solana HSV 1+2/VZV-assay zijn vastgesteld tijdens een prospectief onderzoek dat tussen februari en 
mei 2016 werd uitgevoerd. Duizendtweeënzestig (1062) verse laesiemonsters, afgenomen voor identificatie van herpes 
simplex/varicella zoster, zijn in dit onderzoek opgenomen bij drie (3) centra in de Verenigde Staten.  Bij iedere patiënt werd één 
monster afgenomen.  De monsters werden in de centra verwerkt en met de Solana HSV 1+2/VZV-assay op het Solana-instrument 
getest.  Elk monster werd ook binnen 72 uur na afname verwerkt en geïnoculeerd in twee (2) verschillende celkweeksystemen.  De 
isolatie en identificatie van HSV-1 en HSV-2 werd uitgevoerd met de door de FDA goedgekeurde ELVIS HSV ID- en D³ typeringstest.  
Deze tests werden uitgevoerd volgens de bijsluiter van de fabrikant.  De detectie en isolatie van VZV werden uitgevoerd door de 
cellen in het monster aan te kleuren met een door de FDA goedgekeurd VZV-detectiereagens (DSFA) en door het monster 
gedurende 96 uur te kweken met gebruikmaking van een commercieel verkrijgbare gemengde celkweek (H&V gemengde cellen 
van Diagnostic Hybrids, een Quidel-bedrijf) bestaande uit MRC-5-cellen (humane diploïde fibroblasten) en CV-1-cellen (niercellen 
van de Afrikaanse geelgroene meerkat), en de kweken aan te kleuren met hetzelfde door de FDA goedgekeurde reagens dat voor 
DSFA werd gebruikt.   Een monster werd positief voor VZV geacht als de DSFA of de kweek met DFA positief was.  In één centrale 
locatie werden vergelijkende methodes (kweek met DFA) getest. 
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De geslachts- en de leeftijdsgegevens van de patiënten die in het onderzoek waren opgenomen, worden hieronder 
weergegeven. 
 

Gecombineerd onderzoek – Verdeling naar leeftijd en geslacht (cutaan) 

Geslacht Vrouw Man 

Totaal 111 164 

Leeftijd   

< 5 jaar 4 5 

6 tot 21 jaar 10 33 

22 tot 59 jaar 68 112 

> 60 jaar 29 14 

 

Gecombineerd onderzoek – Verdeling naar leeftijd en geslacht (mucocutaan) 

Geslacht Vrouw Man 

Totaal 552 69 

Leeftijd   

< 5 jaar 5 16 

6 tot 21 jaar 141 18 

22 tot 59 jaar 366 22 

> 60 jaar 40 13 

 

Gecombineerd onderzoek – Verdeling naar leeftijd en geslacht  
(niet-gecategoriseerde laesiebron) 

Geslacht Vrouw Man 

Totaal 129 37 

Leeftijd   

< 5 jaar 5 6 

6 tot 21 jaar 20 8 

22 tot 59 jaar 75 14 

> 60 jaar 29 9 

 

Gecombineerde gegevens  
Cutane laesies 
Tweehonderdvijfenzeventig (275) actieve cutane laesiemonsters werden gekweekt voor HSV-1 met gebruikmaking van 
het door de FDA goedgekeurde ELVIS-celkweeksysteem en werden ook getest met het desbetreffende apparaat voor 
viraal HSV-1-DNA. Monsters die met de ELVIS-methode een positief resultaat voor HSV-2 lieten zien, werden uitgesloten 
van berekeningen voor HSV-1, omdat de ELVIS-methode geen voor HSV-1 positief monster kan onderscheiden wanneer 
eerst HSV-2 werd gedetecteerd (n = 26).  In de onderstaande tabel staan de HSV-1-resultaten voor de resterende 
tweehonderdnegenenveertig (249) monsters. 

HSV-1-resultaten 

 Comparator: ELVIS HSV ID- en D³-typeringstest 

Solana HSV 1+2/VZV-assay Positief Negatief Totaal 

Positief 22 5* 27 

Negatief 0 222 222 

Totaal 22 227 249 

   95% BI 

Gevoeligheid 22/22 100% 85,1% tot 100% 

Specificiteit 222/227 97,8% 95,0% tot 99,1% 

* Drie (3) van de vijf (5) positieve resultaten waren positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 
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Tweehonderdvijfenzeventig (275) actieve cutane laesiemonsters werden gekweekt voor HSV-2 met gebruikmaking van 
het door de FDA goedgekeurde ELVIS-celkweeksysteem en werden ook getest met het desbetreffende apparaat voor 
viraal HSV-2-DNA. In de onderstaande tabel staan de HSV-2-resultaten voor de tweehonderdvijfenzeventig (275) 
monsters. 

HSV-2-resultaten 

 Comparator: ELVIS HSV ID- en D³-typeringstest 

Solana HSV 1+2/VZV-assay Positief Negatief Totaal 

Positief 24 14* 38 

Negatief 2** 235 237 

Totaal 26 249 275 

   95% BI 

Gevoeligheid 24/26 92,3% 75,9% tot 97,9% 

Specificiteit 235/249 94,4% 90,8% tot 96,6% 

* Dertien (13) van de veertien (14) positieve resultaten waren positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 
** Twee (2) van de twee (2) negatieve resultaten waren positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 

Tweehonderdvijfenzeventig (275) actieve cutane laesiemonsters werden gekweekt voor VZV met gebruikmaking van de 
H&V gemengde cellen met DFA-celkweeksystemen en werden ook getest met het desbetreffende apparaat voor viraal 
VZV-DNA.  Vanwege de aanwezigheid van HSV-1 of HSV-2 werden eenenvijftig (51) monsters van analyse uitgesloten.  
Twee (2) monsters waren gecontamineerd of hadden een toxische kweek.  Deze drieënvijftig (53) monsters werden van 
analyse uitgesloten.  In de onderstaande tabel staan de VZV-resultaten voor de resterende tweehonderdtweeëntwintig 
(222) monsters. 

VZV-resultaten 

 Comparator: DSFA en kweek met DFA 

Solana HSV 1+2/VZV-assay Positief Negatief Totaal 

Positief 22 7* 29 

Negatief 0 193 193 

Totaal 22 200 222 

   95% BI 

Gevoeligheid 22/22 100% 85,1% tot 100% 

Specificiteit 193/200 96,5% 93,0% tot 98,3% 

*Zes (6) van de zeven (7) positieve resultaten waren positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 

Mucocutane laesies 
Zeshonderdeenentwintig (621) actieve mucocutane laesiemonsters werden gekweekt voor HSV-1 met gebruikmaking van 
het door de FDA goedgekeurde ELVIS-celkweeksysteem en werden ook getest met het desbetreffende apparaat voor 
viraal HSV-1-DNA.  Zeven (7) monsters waren gecontamineerd in de ELVIS-celkweek. Twee (2) monsters waren ongeldig in 
de Solana HSV 1+2/VZV-assay.  Twee (2) monsters waren gecontamineerd en ongeldig. Monsters die met de ELVIS-
methode een positief resultaat voor HSV-2 lieten zien, werden uitgesloten van berekeningen voor HSV-1, omdat de ELVIS-
methode geen voor HSV-1 positief monster kan onderscheiden wanneer eerst HSV-2 werd gedetecteerd (n = 109).  Dus 
honderdtwintig (120) monsters werden van verdere analyse uitgesloten.  In de onderstaande tabel staan de HSV-1-
resultaten voor de resterende vijfhonderdeen (501) monsters. 
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HSV-1-resultaten 

 Comparator: ELVIS HSV ID- en D³-typeringstest 

Solana HSV 1+2/VZV-assay Positief Negatief Totaal 

Positief 113 14* 127 

Negatief 0 374 374 

Totaal 113 388 501 

   95% BI 

Gevoeligheid 113/113 100% 96,7% tot 100% 

Specificiteit 374/388 96,4% 94,0% tot 97,8% 

*Zes (6) van de veertien (14) positieve resultaten waren positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 
 

Zeshonderdeenentwintig (621) actieve mucocutane laesiemonsters werden gekweekt voor HSV-2 met gebruikmaking van 
het door de FDA goedgekeurde ELVIS-celkweeksysteem en werden ook getest met het desbetreffende apparaat voor 
viraal HSV-2-DNA.  Zeven (7) monsters waren gecontamineerd in de ELVIS-celkweek. Twee (2) monsters waren ongeldig in 
de Solana HSV 1+2/VZV-assay.  Twee (2) monsters waren gecontamineerd en ongeldig. Deze elf (11) monsters werden van 
verdere analyse uitgesloten. In de onderstaande tabel staan de HSV-2-resultaten voor de resterende zeshonderdtien 
(610) monsters. 

HSV-2-resultaten 

 Comparator: ELVIS HSV ID- en D³-typeringstest 

Solana HSV 1+2/VZV-assay Positief Negatief Totaal 

Positief 108 14* 122 

Negatief 1** 487 488 

Totaal 109 501 610 

   95% BI 

Gevoeligheid 108/109 99,1% 95,0% tot 99,8% 

Specificiteit 487/501 97,2% 95,4% tot 98,3% 

*Elf (11) van de veertien (14) positieve resultaten waren positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 
** Eén (1) van één (1) negatief resultaat was positief met een aanvullende RT-PCR-assay.  

 
Zeshonderdeenentwintig (621) actieve mucocutane laesiemonsters werden gekweekt voor VZV met gebruikmaking van 
de H&V gemengde cellen met DFA-celkweeksystemen en werden ook getest met het desbetreffende apparaat voor viraal 
VZV-DNA.  Vanwege de aanwezigheid van HSV-1 of HSV-2 werden tweehonderdzesendertig (236) monsters van analyse 
uitgesloten.  Negen (9) monsters waren gecontamineerd in de kweek en vier (4) monsters waren ongeldig in de Solana 
HSV 1+2/VZV-assay.  Deze tweehonderdnegenenveertig (249) monsters werden van analyse uitgesloten.  In de 
onderstaande tabel staan de VZV-resultaten voor de resterende driehonderdtweeënzeventig (372) monsters. 

VZV-resultaten 

 Comparator: DSFA en kweek met DFA 

Solana HSV 1+2/VZV-assay Positief Negatief Totaal 

Positief 4 5* 9 

Negatief 0 363 363 

Totaal 4 368 372 

   95% BI 

Gevoeligheid 4/4 100% 51,0% tot 100% 

Specificiteit 363/368 98,6% 96,9% tot 99,4% 

*Eén (1) van de vijf (5) positieve resultaten was positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 
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Opmerking: De getoonde gegevens voor de detectie van VZV zijn consistent met de beperkte aanwezigheid van VZV in 
mucocutane laesies. Het gebruik van mucocutane laesies heeft geen duidelijke invloed op de prestatiekenmerken van de 
Solana HSV 1+2/VZV-assay.    
 

Niet-gecategoriseerde laesies  
Honderdzesenzestig (166) actieve laesiemonsters (niet gecategoriseerd als cutaan of mucocutaan) werden gekweekt voor 
HSV-1 met gebruikmaking van het door de FDA goedgekeurde ELVIS-celkweeksysteem en werden ook getest met het 
desbetreffende apparaat voor viraal HSV-1-DNA.  Monsters die met de ELVIS-methode een positief resultaat voor HSV-2 
lieten zien, werden uitgesloten van berekeningen voor HSV-1, omdat de ELVIS-methode geen voor HSV-1 positief monster 
kan onderscheiden wanneer eerst HSV-2 werd gedetecteerd (n = 18).  In de onderstaande tabel staan de HSV-1-resultaten 
voor de resterende honderdachtenveertig (148) monsters. 
 

HSV-1-resultaten 

 Comparator: ELVIS HSV ID- en D³-typeringstest 

Solana HSV 1+2/VZV-assay Positief Negatief Totaal 

Positief 25 3* 28 

Negatief 0 120 120 

Totaal 25 123 148 

   95% BI 

Gevoeligheid 22/22 100% 86,7% tot 100% 

Specificiteit 120/123 97,6% 93,1% tot 99,2% 

*Drie (3) van de drie (3) positieve resultaten waren positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 

Honderdzesenzestig (166) actieve laesiemonsters (niet gecategoriseerd als cutaan of mucocutaan) werden gekweekt voor 
HSV-2 met gebruikmaking van het door de FDA goedgekeurde ELVIS-celkweeksysteem en werden ook getest met het 
desbetreffende apparaat voor viraal HSV-2-DNA.  In de onderstaande tabel staan de HSV-2-resultaten voor de 
honderdzesenzestig (166) monsters. 

HSV-2-resultaten 

 Comparator: ELVIS HSV ID- en D³-typeringstest 

Solana HSV 1+2/VZV-assay Positief Negatief Totaal 

Positief 18 5* 23 

Negatief 0 143 143 

Totaal 18 148 166 

   95% BI 

Gevoeligheid 18/18 100% 82,4% tot 100% 

Specificiteit 143/148 96,6% 92,3% tot 98,5% 

*Vijf (5) van de vijf (5) positieve resultaten waren positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 
 
Honderdzesenzestig (166) actieve laesiemonsters (niet gecategoriseerd als cutaan of mucocutaan) werden gekweekt voor 
VZV met gebruikmaking van de H&V gemengde cellen met DFA-celkweeksystemen en werden ook getest met het 
desbetreffende apparaat voor viraal VZV-DNA.  Vanwege de aanwezigheid van HSV-1 of HSV-2 werden zesenveertig (46) 
monsters van analyse uitgesloten.  Eén (1) monster was gecontamineerd in de kweek.  Deze zevenenveertig (47) monsters 
werden van analyse uitgesloten.  In de onderstaande tabel staan de VZV-resultaten voor de resterende honderdnegentien 
(119) monsters. 
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VZV-resultaten 

 Comparator: DSFA en kweek met DFA 

Solana HSV 1+2/VZV-assay Positief Negatief Totaal 

Positief 17 6* 23 

Negatief 0 96 96 

Totaal 17 102 119 

   95% BI 

Gevoeligheid 17/17 100% 81,6% tot 100% 

Specificiteit 96/102 94,1% 87,8% tot 97,3% 

*Vijf (5) van de zes (6) positieve resultaten waren positief met een aanvullende RT-PCR-assay. 

 

ANALYTISCHE PRESTATIES 
Detectielimiet 
De analytische gevoeligheid (detectielimiet of LOD) van de Solana influenza HSV 1+2/VZV-assay werd bepaald met 
gekwantificeerde (TCID50/ml) kweken van twee (2) HSV-1-stammen, twee (2) HSV-2-stammen en twee (2) VZV-stammen, 
serieel verdund in een negatieve matrix. Van elke verdunning werden 20 replicaten getest met de Solana HSV 1+2/VZV-
assay. De analytische gevoeligheid (LOD) is gedefinieerd als de laagste concentratie waarbij bij 95% van alle replicaten een 
positief testresultaat werd verkregen . De aangetoonde LOD voor elke geteste stam wordt hieronder weergegeven: 
 

LOD-waarden 

Virus TCID50/ml 

HSV-1 MacIntyre 2,10 × 102 

HSV-1 316 1,82 × 104 

HSV-2 G 6,67 × 103 

HSV-2 COMP 1,62 × 105 

VZV Ellen 1,49 × 10-1 

VZV 9939 1,65 × 102 

 

Analytische reactiviteit (inclusiviteit) 
De inclusiviteit van de Solana HSV 1+2/VZV-assay werd naast de stammen die in het LOD-onderzoek werden gebruikt 
verder geëvalueerd aan de hand van functionele tests van virale stammen.  Het klinische panel bestond uit twee (2)  
HSV-1-stammen, drie (3) HSV-2-stammen en vijf (5) VZV-stammen in concentraties die dicht in de buurt van het 
detectieniveau (LOD) van de assay lagen. 
 

Stammen voor inclusiviteit 

Stam TCID50/ml Inclusief (Ja of Nee) 

HSV-1-isolaat 1 1,26 × 103 Ja 

HSV-1-isolaat 3 1,26 × 103 Ja 

HSV-2-stam MS 1,33 × 104 Ja 

HSV-2-isolaat 25 1,33 × 104 Ja 

HSV-2-isolaat 32 1,33 × 104 Ja 

VZV-stam 82 8,05 × 100 Ja 

VZV-stam 130 2,41 × 101 Ja 

VZV-stam 275 8,05 × 100 Ja 

VZV-stam B 2,41 × 101 Ja 

VZV-stam D 8,05 × 100 Ja 
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Herhaalbaarheid van onderzoek 
De herhaalbaarheid van de Solana HSV 1+2/VZV-assay werd op de interne testlocatie geëvalueerd.  Voor het onderzoek 
werd een panel gebruikt met 30 kunstmatige monsters, geproduceerd als hoog-negatieve monsters [n = 3; 1/18x of 1/27x 
LOD (C20 – C80 concentratie)] voor HSV-1 MacIntyre-, HSV-2 G- en VZV Ellen-stammen, laag-positieve monsters (n = 3; in de 
buurt van de detectielimiet van de assay) voor HSV-1, HSV-2 en VZV, matig positieve monsters (n = 3; 3x LOD) voor HSV-1, 
HSV-2 en VZV en negatieve monsters (n = 3).  De monsters in elk panel werden gerandomiseerd en geblindeerd en de 
operator testte één (1) panel samen met drie (3) positieve en drie (3) negatieve externe controles in drie (3) runs. De 
panels werden door twee (2) operators gedurende twaalf (12) niet-opeenvolgende dagen uitgevoerd. 
 

Samenvatting van de herhaalbaarheidsresultaten van het detectiepercentage (TCID50/ml) 

HSV-1 MacIntyre 
1,89 × 103 6,30 × 102 3,50× 101 Negatief 

100% (72/72) 100% (72/72) 32% (23/72) 0% (0/72) 

HSV-2 G-stam 
2,00 × 104 6,67 × 103 3,71 × 102 Negatief 

100% (72/72) 100% (72/72) 19.4% (14/72) 0% (0/72) 

VZV Ellen 
4,47 × 10-1 1,49 × 10-1 5,50 × 10-3 Negatief 

100% (72/72) 100% (72/72) 19,4% (14/72) 0% (0/72) 
 

Reproduceerbaarheidsonderzoek 
De reproduceerbaarheid van de Solana HSV 1+2/VZV-assay is in drie laboratoria geëvalueerd. Voor het onderzoek werd 
een reproduceerbaarheidspanel gebruikt met 30 kunstmatige monsters, geproduceerd als hoog-negatieve monsters 
[n = 3; 1/18x of 1/27x LOD (C20 – C80 concentratie)] voor HSV-1 MacIntyre-, HSV-2 G- en VZV Ellen-stammen, laag-positieve 
monsters (n = 3; in de buurt van de detectielimiet van de assay) voor HSV-1, HSV-2 en VZV, matig positieve monsters 
(n = 3; 3x LOD) voor HSV-1, HSV-2 en VZV en negatieve monsters (n = 3). De monsters in elk panel werden 
gerandomiseerd en geblindeerd en de operator testte één (1) panel samen met drie (3) positieve en drie (3) negatieve 
externe controles in drie (3) runs. De panels werden uitgevoerd door twee (2) operators op elk van de drie (3) testlocaties 
gedurende vijf (5) niet-opeenvolgende dagen met gebruikmaking van een andere reagenspartij op elke locatie.   
 

Samenvatting reproduceerbaarheid 

HSV-1 MacIntyre 
 

CENTRUM Totaal percentage 
overeenstemming 95% 

betrouw-
baarheids-

interval 

Centrum 1 Centrum 2 Centrum 3 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Hoog-negatief 
(3,50× 101 TCID50/ml) 

19/30 63,3 25/30 83,3 16/30 53,3 60/90 66,7 54,6 tot 75,5 

Laag-positief 
(6,30× 102 TCID50/ml) 

30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Matig positief 
(1,89× 103 TCID50/ml) 

30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Negatief 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Positieve controle 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Negatieve controle 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

HSV-2 G 
 

CENTRUM Totaal percentage 
overeenstemming 95% 

betrouw-
baarheids-

interval 

Centrum 1 Centrum 2 Centrum 3 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

%  
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Hoog-negatief 
(3,71× 102 TCID50/ml) 

18/30 60 22/30 73,2 23/30 76,7 63/90 70,0 59,9 tot 78,5 
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Samenvatting reproduceerbaarheid 

HSV-1 MacIntyre 
 

CENTRUM Totaal percentage 
overeenstemming 95% 

betrouw-
baarheids-

interval 

Centrum 1 Centrum 2 Centrum 3 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Laag-positief 
(6,67× 103 TCID50/ml) 

30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Matig positief 
(2,00× 104 TCID50/ml) 

30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Negatief 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Positieve controle 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Negatieve controle 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

    

VZV Ellen  

CENTRUM Totaal percentage 
overeenstemming 95% 

betrouw-
baarheids-

interval 

Centrum 1 Centrum 2 Centrum 3 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Detectie-
percen-

tage 

% 
overeen-

stemming 

Hoog-negatief 
(5,50× 103 TCID50/ml) 

19/30 63,3 28/30 93,3 22/30 73,3 69/90 76,7 66,9 tot 84,2 

Laag-positief 
(1,49× 101 TCID50/ml) 

30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Matig positief 
(4,46× 101 TCID50/ml) 

30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Negatief 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Positieve controle 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

Negatieve controle 30/30 100 30/30 100 30/30 100 90/90 100 96,5 tot 100 

 

Analytische specificiteit – Microbiële interferentie 
Er werd een onderzoek uitgevoerd om de prestaties van de Solana HSV 1+2/VZV-assay te evalueren in de aanwezigheid 
van vierenzestig (64) organismen die in laesiemonsters kunnen worden aangetroffen.  Elk potentieel interfererend micro-
organisme werd getest in de aanwezigheid van 2x LOD van het HSV-1-, HSV-2- en VZV-virus, of een negatieve matrix in 
klinisch relevante virus- en bacterieconcentraties: ≥ 106 cfu/ml of ifu/ml; virussen: ≥ 105 kopieën (cp), virale deeltjes (vp) 
of TCID50/ml. 
  

Potentieel interfererende organismen 

Organisme Testconcentratie Organisme Testconcentratie 

Acholeplasma laidlawi 7,10E+06 cfu/ml Klebsiella pneumoniae 1,61E+06 cfu/ml 

Acinetobacter calcoaceticus 9,27E+06 cfu/ml Lactobacillus acidophilus 2,49E+06 cfu/ml 

Adenovirus 7 1,58E+05 TCID50/ml Legionella pneumophila 1,76E+06 cfu/ml 

Bacteroides fragilis 1,19E+06 cfu/ml Mazelenvirus 1,95E+05 TCID50/ml 

Bordetella bronchiseptica 1,97E+06 cfu/ml Mobiluncus mulieris 2,54E+06 cfu/ml 

Bordetella pertussis 7,21E+06 cfu/ml Moraxella cartarrhalis 1,26E+06 cfu/ml 

Candida albicans 2,00E+06 cfu/ml Bofvirus 5,89E+05 TCID50/ml 

Candida glabrata 3,93E+06 cfu/ml Mycoplasma hominis 1,30E+06 cfu/ml 

Chlamydia trachomatis 3,00E+06 cfu/ml Mycoplasma hyorhinis 6,60E+06 cfu/ml 

Chlamydophila pneumoniae 1,25E+06 ifu/ml Mycoplasma orale 3,08E+06 cfu/ml 
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Potentieel interfererende organismen 

Organisme Testconcentratie Organisme Testconcentratie 

Clostridium perfringens 1,06E+06 cfu/ml Mycoplasma pneumoniae 3,16E+06 cfu/ml 

Coronavirus OC43 8,51E+05 TCID50/ml Mycoplasma salivarium 1,67E+06 cfu/ml 

Corynebacterium diphtheriae 1,51E+06 cfu/ml Neisseria gonorrhoeae 1,23E+06 cfu/ml 

Coxsackievirus B4 3,16E+05 TCID50/ml Para-influenza type 1 3,97E+05 TCID50/ml 

Cytomegalovirus Towne VR-977 2,14E+05 TCID50/ml Para-influenza type 2 3,15E+05 TCID50/ml 

Echovirus 11 2,14E+05 TCID50/ml Para-influenza type 3 2,56E+05 TCID50/ml 

Enterococcus faecalis 3,45E+06 cfu/ml Para-influenza type 4 1,37E+05 TCID50/ml 

Enterovirus 70 1,78E+05 TCID50/ml Proteus mirabilis 1,19E+06 cfu/ml 

Epstein-barrvirus 1,34E+05 vp/ml Pseudomonas aeruginosa 1,32E+06 cfu/ml 

Escherichia coli 8,42E+06 cfu/ml RSV A Long 1,95E+05 TCID50/ml 

Gardnerella vaginalis 1,20E+06 cfu/ml RSV B Washington 3,43E+05 TCID50/ml 

Haemophilis influenza type A 5,33E+06 cfu/ml Rubellavirus 2,09E+05 TCID50/ml 

HBV synthetisch DNA 6,80E+05 cp/ml Salmonella enteriditis 5,40E+06 cfu/ml 

HCV synthetisch RNA 1,96E+05 cp/ml Salmonella typhimurium 1,01E+06 cfu/ml 

HHV-6 3,30E+05 TCID50/ml Staphylococcus aureus 1,02E+06 cfu/ml 

HHV-7 1,15E+05 TCID50/ml Staphylococcus saprophyticus 2,00E+06 cfu/ml 

HHV-8 1,26E+05 TCID50/ml Streptococcus agalactiae 2,20E+06 cfu/ml 

HIV gezuiverd RNA 1,60E+05 cp/ml Streptococcus pneumoniae 2,18E+06 cfu/ml 

hMPV A1 3,66E+05 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 1,29E+06 cfu/ml  

HPV 4,30E+05 cp/ul Toxoplasma gondii 
1,06E+06 

tachyzoïeten/ml 

Influenza A/Mexico/4108/2009 2,88E+05 vp/ml Trichomonas vaginalis 
1,00E+06 

trofozoïeten/ml 

Influenza B Hong Kong VR-791 1,91E+05 TCID50/ml Ureaplasma uralyticum 1,23E+06 cfu/ml 

 
Bij geen van de vierenzestig (64) micro-organismen die met de Solana HSV 1+2/VZV-assay werden getest, werd 
interferentie waargenomen.  
 

Analytische specificiteit – Kruisreactiviteit 
Er werd een onderzoek uitgevoerd om de prestaties van de Solana HSV 1+2/VZV-assay te evalueren in de aanwezigheid 
van vierenzestig (64) organismen die in laesiemonsters kunnen worden aangetroffen.  Elk potentieel kruisreactief micro-
organisme werd getest in klinisch relevante virus- en bacterieconcentraties: ≥ 106 cfu/ml of ifu/ml; virussen: ≥ 105 kopieën 
(cp), virale deeltjes (vp) of TCID50/ml (tabel 2). 
  

Potentieel kruisreactieve organismen 

Organisme Testconcentratie Organisme Testconcentratie 

Acholeplasma laidlawi 7,10E+06 cfu/ml Klebsiella pneumoniae 1,61E+06 cfu/ml 

Acinetobacter calcoaceticus 9,27E+06 cfu/ml Lactobacillus acidophilus 2,49E+06 cfu/ml 

Adenovirus 7 1,58E+05 TCID50/ml Legionella pneumophila 1,76E+06 cfu/ml 

Bacteroides fragilis 1,19E+06 cfu/ml Mazelenvirus 1,95E+05 TCID50/ml 

Bordetella bronchiseptica 1,97E+06 cfu/ml Mobiluncus mulieris 2,54E+06 cfu/ml 

Bordetella pertussis 7,21E+06 cfu/ml Moraxella cartarrhalis 1,26E+06 cfu/ml 

Candida albicans 2,00E+06 cfu/ml Bofvirus 5,89E+05 TCID50/ml 

Candida glabrata 3,93E+06 cfu/ml Mycoplasma hominis 1,30E+06 cfu/ml 

Chlamydia trachomatis 3,00E+06 cfu/ml Mycoplasma hyorhinis 6,60E+06 cfu/ml 

Chlamydophila pneumoniae 1,25E+06 ifu/ml Mycoplasma orale 3,08E+06 cfu/ml 

Clostridium perfringens 1,06E+06 cfu/ml Mycoplasma pneumoniae 3,16E+06 cfu/ml 

Coronavirus OC43 8,51E+05 TCID50/ml Mycoplasma salivarium 1,67E+06 cfu/ml 

Corynebacterium diphtheriae 1,51E+06 cfu/ml Neisseria gonorrhoeae 1,23E+06 cfu/ml 

Coxsackievirus B4 3,16E+05 TCID50/ml Para-influenza type 1 3,97E+05 TCID50/ml 

Cytomegalovirus Towne VR-977 2,14E+05 TCID50/ml Para-influenza type 2 3,15E+05 TCID50/ml 
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Potentieel kruisreactieve organismen 

Organisme Testconcentratie Organisme Testconcentratie 

Echovirus 11 2,14E+05 TCID50/ml Para-influenza type 3 2,56E+05 TCID50/ml 

Enterococcus faecalis 3,45E+06 cfu/ml Para-influenza type 4 1,37E+05 TCID50/ml 

Enterovirus 70 1,78E+05 TCID50/ml Proteus mirabilis 1,19E+06 cfu/ml 

Epstein-barrvirus 1,34E+05 vp/ml Pseudomonas aeruginosa 1,32E+06 cfu/ml 

Escherichia coli 8,42E+06 cfu/ml RSV A Long 1,95E+05 TCID50/ml 

Gardnerella vaginalis 1,20E+06 cfu/ml RSV B Washington 3,43E+05 TCID50/ml 

Haemophilis influenza type A 5,33E+06 cfu/ml Rubellavirus 2,09E+05 TCID50/ml 

HBV synthetisch DNA 6,80E+05 cp/ml Salmonella enteriditis 5,40E+06 cfu/ml 

HCV synthetisch RNA 1,96E+05 cp/ml Salmonella typhimurium 1,01E+06 cfu/ml 

HHV-6 3,30E+05 TCID50/ml Staphylococcus aureus 1,02E+06 cfu/ml 

HHV-7 1,15E+05 TCID50/ml Staphylococcus saprophyticus 2,00E+06 cfu/ml 

HHV-8 1,26E+05 TCID50/ml Streptococcus agalactiae 2,20E+06 cfu/ml 

HIV gezuiverd RNA 1,60E+05 cp/ml Streptococcus pneumoniae 2,18E+06 cfu/ml 

hMPV A1 3,66E+05 TCID50/ml Streptococcus pyogenes 1,29E+06 cfu/ml  

HPV 4,30E+05 cp/ul Toxoplasma gondii 
1,06E+06 

tachyzoïeten/ml 

Influenza A/Mexico/4108/2009 2,88E+05 vp/ml Trichomonas vaginalis 
1,00E+06 

trofozoïeten/ml 

Influenza B Hong Kong VR-791 1,91E+05 TCID50/ml Ureaplasma uralyticum 1,23E+06 cfu/ml 

 
Bij geen van de vierenzestig (64) micro-organismen die met de Solana HSV 1+2/VZV-assay werden getest, werd 
kruisreactiviteit waargenomen.  
 

Analytische specificiteit – Storende stoffen 
De prestaties van de Solana HSV 1+2/VZV-assay werden geëvalueerd met potentieel storende stoffen die aanwezig 
kunnen zijn in monsters van laesies.  Een panel van zesentwintig (26) stoffen werd getest in de afwezigheid of 
aanwezigheid van HSV-1, HSV-2 of VZV (respectievelijk MacIntyre-, G- en Ellen-stam) op 2x LOD in de Solana  
HSV 1+2/VZV-assay. Er waren geen aanwijzingen voor interferentie die werd veroorzaakt door de geteste stoffen bij de 
hieronder weergegeven concentraties. 
 

Potentieel storende stoffen en geteste concentraties 

Stof Testconcentratie Stof Testconcentratie 

Abreva 7% Urine van vrouwen 7% 

Acetamidofenol 10 mg/ml KY Jelly 7% 

Acyclovir 7 mg/ml Lanacane 3,50% 

Albumine 3,3 mg/ml Leukocyten 2,5x105 cellen/ml 

Bloed/EDTA 0,63% Listerine 7% 

Carmex 7% Urine van mannen 7% 

Caseïne 7 mg/ml Miconazol 1 7% 

Chloorfeniramine 5 mg/ml Miconazol 3 7% 

Colgate 7% Mucine 60 µg/ml 

Maïzena 2,5 mg/ml Preparation H 7% 

Dextromethorfan 5 mg/ml Releev 7% 

Douche 7% Zaadvocht 2% 

Feces 0,22% Tioconazol 1 7% 

 

Onderzoeken naar overdracht en kruisbesmetting 
Positieve monsters bestaande uit HSV-1, HSV-2 en VZV werden geformuleerd in een gepoolde negatieve matrix in 
concentraties van elk 1x105 TCID50/ml of hoger. De negatieve monsters bestonden uit samengevoegde negatieve matrix. 
In elk van de testronden werden afwisselend 6 positieve monsters en 6 negatieve monsters getest om het risico van 
kruisbesmetting te evalueren.  
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Achtereenvolgende tests van afwisselend hoog-positieve monsters en negatieve monsters resulteerden in geen 
overdracht of kruisbesmetting: bij 53/53 positieve monsters werd een positief testresultaat verkregen en bij 53/53 
negatieve monsters werd een negatief testresultaat verkregen. 
 

KLANT- EN TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
Om een bestelling te doen of voor technische ondersteuning kunt u van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 
17.00 uur Eastern Time contact opnemen met een vertegenwoordiger van Quidel op 800.874.1517 (in de VS) of op 
858.552.1100 (buiten de VS). Bestellingen kunnen ook per fax worden gedaan op 740.592.9820. Neem voor 
ondersteuning per e-mail support contact op met customerservice@quidel.com of technicalsupport@quidel.com.  
 
Neem voor services buiten de VS contact op met uw plaatselijke distributeur. Aanvullende informatie over Quidel, onze 
producten en onze distributeurs kunt u vinden op onze website quidel.com. 
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