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Για την οπτική, ποσοτική ανίχνευση αυξημένων επιπέδων 
πρωτεΐνης MMP-9 σε ανθρώπινα δάκρυα. 

 
Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε πλήρως το ένθετο συσκευασίας και τις διαδικασίες ελέγχου 
ποιότητας. Ακολουθείτε προσεκτικά τις οδηγίες κατά την πραγματοποίηση της εξέτασης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην 
απορρίπτετε αυτό το ένθετο συσκευασίας. Υπάρχει μόνο ένα (1) ένθετο συσκευασίας ανά κουτί διανομής. 
Μπορείτε να βρείτε πρόσθετα αντίγραφα του ενθέτου συσκευασίας στη διαδικτυακή τοποθεσία 
quidel.com/InflammaDry. 
 

ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 
Το InflammaDry είναι μια ταχεία εξέταση ανοσολογικού προσδιορισμού για την οπτική, ποσοτική, in vitro 
ανίχνευση αυξημένων επιπέδων πρωτεΐνης MMP-9 σε ανθρώπινα δάκρυα, από ασθενείς για τους οποίους 
υπάρχει υποψία παρουσίας ξηροφθαλμίας. Το InflammaDry προορίζεται για χρήση ως βοήθημα στη 
διάγνωση της ξηροφθαλμίας, σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους κλινικής αξιολόγησης. Αυτή η εξέταση 
προορίζεται για επαγγελματική χρήση σε  χώρους ιατρικής εξέτασης.. 
  
Φυλάσσετε μεταξύ 4 ˚C και 25 ˚C (39 ˚F και 77 ˚F). Δεν προορίζεται για εσωτερική χρήση. Να φυλάσσεται 
μακριά από παιδιά. 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ 
Η ξηροφθαλμία, ή το σύνδρομο δυσλειτουργιας της δακρυϊκής στιβάδας, όπως ορίστηκε από το Εργαστήριο 
Ξηροφθαλμίας (Dry Eye WorkShop, DEWS II), είναι μια πολυπαραγοντική νόσος της οφθαλμικής επιφάνειας 
που χαρακτηρίζεται από απώλεια της ομοιόστασης του δακρυϊκού φιλμ και συνοδεύεται από οφθαλμικά 
συμπτώματα, κατά τα οποία η αστάθεια και η υπεροσμωτικότητα του δακρυϊκού φιλμ , η φλεγμονή και η 
βλάβη της οφθαλμικής επιφάνειας και οι νευροαισθητηριακές ανωμαλίες διαδραματίζουν αιτιολογικούς 
ρόλους.1 Η φλεγμονή έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί μια υποκείμενη αιτία χρόνιας ξηροφθαλμίας. 1 
 
Η ξηροφθαλμία είναι μια εξαιρετικά συχνή πάθηση, η οποία συχνά υποδιαγιγνώσκεται. Η ξηροφθαλμία 
μπορεί να διαφέρει σε βαρύτητα, από παροδικά  συμπτώματα οφθαλμικής δυσφορίας έως χρόνια πάθηση 
που απαιτεί θεραπευτική παρέμβαση. Οι φλεγμονώδεις μηχανισμοί θεωρείται ότι αποτελούν μια 
υποκείμενη αιτία χρόνιας ξηροφθαλμίας.1,4 Επί του παρόντος, η διάγνωση της ξηροφθαλμίας βασίζεται σε 
μια κλινική εξέταση και υποστηρίζεται από ορισμένες βοηθητικές εξετάσεις.  
 
Η κλινική διάγνωση της ξηροφθαλμίας περιλαμβάνει την παρουσία  ενός συνδυασμού συμπτωμάτων και 
σημείων.1 Τυπικά, οι γιατροί ζητούν από τους ασθενείς να αναφέρουν την παρουσία αισθήματος καύσου, 
νυγμού, δυσφορίας, δακρύρροιας, αισθήσης ξένου σώματος και διαταραχές  της όρασης. Ο δείκτης νόσου 
οφθαλμικής επιφάνειας (Ocular Surface Disease Index, OSDI) αναπτύχθηκε για τη στόχευση και την 
ποσοτικοποίηση των πιο κοινών συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ξηροφθαλμία. Αυτό αποτελεί τυπικό 
εργαλείο που χρησιμοποιείται για τη επιλογή  ασθενών με ξηροφθαλμία, για θεραπευτικές μελέτες 
ξηροφθαλμίας.1-2  
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Στα κλινικά σημεία ξηροφθαλμίας συγκαταλέγονται η χρώση του κερατοειδούς και ο μειωμένος χρόνος 
διάσπασης δακρύων (tear break up time, TBUT). Σε πολλές περιπτώσεις, πραγματοποιείται  το Schirmer 
τεστ για να επιβεβαιωθεί η παρουσία μειωμένης παραγωγής δακρύων.1 Είναι επίσης διαθέσιμες άλλες 
εξετάσεις για την ξηροφθαλμία που μετρούν την ωσμομοριακότητα κατ' όγκο ή τη λακτοφερρίνη.  
 
Η ξηροφθαλμία περιλαμβάνει τη σχέση μεταξύ της ποσότητας των παραγόμενων δακρύων, του ρυθμού 
εξάτμισης των δακρύων και της παρουσίας ή απουσίας φλεγμονής. Οι βασικές (MMP) είναι πρωτεολυτικά 
ένζυμα που παράγονται από επιθηλιακά κύτταρα της οφθαλμικής επιφάνειας που υφίστανται στρες. Η 
MMP-9, συγκεκριμένα, είναι ένας μη ειδικός δείκτης φλεγμονής που εμφανίζεται σταθερά αυξημένος στα 
δάκρυα ασθενών με ξηροφθαλμία.3-19 Μελέτες έχουν καταδείξει την παρουσία μεγαλύτερων επιπέδων 
MMP-9 σε ασθενείς με πιο βαριάς μορφής ξηροφθαλμία, καθώς και ότι τα επίπεδα σχετίζονται με τα 
ευρήματα από τις κλινικές εξετάσεις και την ευαισθησία αντίθεσης.4 Η αναγνώριση της παρουσίας 
φλεγμονής της οφθαλμικής επιφάνειας με αντικειμενικά κριτήρια μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τον 
αλγόριθμο θεραπείας για την ξηροφθαλμία. 
 

Η MMP-9 ΣΤΑ ΔΑΚΡΥΑ  
Η MMP-9 είναι ένας μη ειδικός δείκτης φλεγμονής που εμφανίζεται σταθερά αυξημένος στα δάκρυα 
ασθενών με ξηροφθαλμία. Τα φυσιολογικά επίπεδα της MMP-9 (ng/ml) στα δάκρυα  κυμαίνονται από 3 
ng/ml έως 40 ng/ml.3-8  
 
Τα αυξημένα επίπεδα MMP-9 σε ασθενείς με ξηροφθαλμία μέτριας έως βαριάς μορφής σχετίζονται με τα 
ευρήματα από τις κλινικές εξετάσεις.4 Η δυσλειτουργία  του επιθηλίου του κερατοειδούς ως φραγμού 
αποτελεί αιτία οφθαλμικού ερεθισμού  και οπτικής διαταραχής στην ξηροφθαλμία. Η MMP-9 φαίνεται ότι 
διαδραματίζει φυσιολογικό ρόλο στη ρύθμιση της απόπτωσης του επιθηλίου του κερατοειδούς. Η 
αυξημένη δραστηριότητα της MMP-9 στην ξηροφθαλμία μπορεί να συμβάλλει στη διαταραχή της 
λειτουργίας του επιθηλίου του κερατοειδούς ως φραγμού, στην αύξηση της απόπτωσης του επιθηλίου του 
κερατοειδούς και στην ανωμαλία της επιφάνειας του κερατοειδούς.16 Το InflammaDry ανιχνεύει αυξημένα 
επίπεδα MMP-9 ≥ 40 ng/ml στα δάκρυα, για την επιβεβαίωση της διάγνωσης της ξηροφθαλμίας σε 
ασθενείς για τους οποίους υπάρχει υποψία παρουσίας ξηροφθαλμίας, σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους 
κλινικής αξιολόγησης. 
 

Φυσιολογικά επίπεδα της MMP-9 στα δάκρυα 

Μελέτη Φυσιολογικός 
μάρτυρας 

Μέσα επίπεδα 
MMP-9  
(ng/ml) 

Τυπική απόκλιση 
(ng/ml) 

Ανώτατο 
εύρος 

(ng/ml) 
Acera et al.3 18 23,6 17,4 41,0 
Chotikavanich et al4 16 8,4 4,7 13,0 
Solomon et al5 17 7,2 2,1 9,0 
Leonardi et al6 10 10,5 0,2 11,0 
Lema et al7 20 6,9 1,4 8,0 
Honda et al8 28 22,7 14,0 37,0 
Markouilie et al9 38 11,6 15,2 Μ/Δ 
Σύνολο/Μέση 
τιμή/Εύρος 147 12,9 – 41,0 

 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 
Το InflammaDry χρησιμοποιεί τεχνολογία μικροδιήθησης με άμεση δειγματοληψία (Direct Sampling Micro-
Filtration), που βασίζεται στην αρχή του ανοσοπροσδιορισμού πλευρικής ροής. Η MMP-9, εάν υπάρχει στο 
δείγμα των δακρύων, περιλαμβάνεται  μεταξύ μονοκλωνικών αντισωμάτων ποντικού και πολυκλωνικών 
αντισωμάτων αιγός ειδικών για τη MMP-9, σε συγκεντρώσεις ≥ 40 ng/ml. Αυτό το σύμπλοκο αντιγόνου-
αντισώματος συλλαμβάνεται από τη NeutrAvidin που έχει ακινητοποιηθεί ως γραμμή εξέτασης. 
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ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ 
Κιτ 20 εξετάσεων:  
 Συλλέκτες δειγμάτων που συσκευάζονται ξεχωριστά (20) 
 Κασέτες εξέτασης που συσκευάζονται ξεχωριστά (20)  
 Φιαλίδια ρυθμιστικού διαλύματος (20): ρυθμιστικό αλατούχο διάλυμα που περιέχει 0,1% αζίδιο του 

νατρίου, ως συντηρητικό 
 Ένθετο συσκευασίας (1) 
 
Ο συλλέκτης δείγματος (A) είναι ένα στείρο εξάρτημα που συσκευάζεται ξεχωριστά και μπορεί να 
συναρμολογηθεί εύκολα στην κασέτα της εξέτασης (B). Επιπλέον, η κασέτα εξέτασης (B) εγγυάται τη σωστή 
μεταφορά του δείγματος στην ταινία του προσδιορισμού πλευρικής ροής. 
 

 
 

 
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΙΤ 
 Χρονόμετρο  
 Γάντια 
 Υλικά ελέγχου ποιότητας (δείτε την ενότητα των εξωτερικών υλικών ελέγχου) 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
 Αποκλειστικά για in vitro διαγνωστική χρήση. Για χρήση κατόπιν συνταγογράφησης. 
 Διατηρείτε την κασέτα της εξέτασης και τον συλλέκτη δείγματος στις θήκες αλουμινίου τους, μέχρι λίγο 

πριν από τη χρήση τους.  
 Το υλικό Dacron® που χρησιμοποιείται στο μαλακό ύφασμα δειγματοληψίας μπορεί να προκαλέσει 

αλλεργικές αντιδράσεις σε ορισμένους ανθρώπους.  
 Μη χρησιμοποιείτε το InflammaDry μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης.  
 Όλα τα δείγματα θα πρέπει να θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνα και ο χειρισμός τους θα πρέπει να 

γίνεται με τον ίδιο τρόπο που χειρίζεστε ένα μολυσματικό παράγοντα.  
 Να φοράτε κατάλληλα  γάντια κατά τον χειρισμό των δειγμάτων και να πλένετε τα χέρια σας μετά την 

ολοκλήρωση της εξέτασης. 
 Τόσο το InflammaDry όσο και το φιαλίδιο του ρυθμιστικού διαλύματος είναι είδη μίας χρήσης. Μην 

επαναχρησιμοποιείτε .  
 Το InflammaDry απαιτεί οπτική ανάγνωση. Μην ερμηνεύετε το αποτέλεσμα της εξέτασης εάν έχετε 

δυσχρωματοψία.  
 Η ερμηνεία του αποτελέσματος απαιτεί περιβάλλον με έντονο φωτισμό.  
 Μη χρησιμοποιείτε την ίδια εξέταση InflammaDry σε περισσότερους από έναν ασθενείς.  
 Η εξέταση με το InflammaDry θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την ενστάλαξη οφθαλμικού 

αναισθητικού, τοπικών χρωστικών ή την πραγματοποίηση δοκιμασίας Schirmer.  

Συλλέκτης δείγματος (A) Κασέτα εξέτασης (B) Φιαλίδιο ρυθμιστικού 
διαλύματος 
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 Απορρίψτε τους περιέκτες και τα μη χρησιμοποιημένα περιεχόμενα σύμφωνα με τις ομοσπονδιακές, 
κρατικές και τοπικές ρυθμιστικές απαιτήσεις. 

 Να φοράτε κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό, γάντια και εξοπλισμό προστασίας ματιών/προσώπου 
κατά τον χειρισμό των περιεχομένων αυτού του κιτ. 

 Να πλένετε καλά τα χέρια σας μετά τον χειρισμό. 
 Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα σύμβολα κινδύνου, την ασφάλεια, τον χειρισμό και την 

απόρριψη των εξαρτημάτων αυτού του κιτ, ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (Safety Data 
Sheet, SDS) που βρίσκεται στη διαδικτυακή τοποθεσία quidel.com. 

 
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΙΤ 
Φυλάσσετε το InflammaDry μεταξύ 4 ˚C και 25 ˚C (39 ˚F και 77 ˚F). Τόσο το InflammaDry όσο και το 
ρυθμιστικό διάλυμα παραμένουν σταθερά μέχρι τις ημερομηνίες λήξης που επισημαίνονται στην εξωτερική 
τους συσκευασία και στους περιέκτες τους.  
 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
Το InflammaDry έχει ενσωματωμένους μάρτυρες διαδικασίας (βλ. παρακάτω). Για τον καθημερινό έλεγχο 
ποιότητας, η Quidel συνιστά την τεκμηρίωση του ελέγχου με αυτούς τους εσωτερικούς μάρτυρες της 
διαδικασίας για το πρώτο δείγμα που εξετάζεται κάθε μέρα.  
 
Μάρτυρες της διαδικασίας  
Μια μη χρησιμοποιημένη συσκευή InflammaDry έχει έναν μωβ δείκτη ροής στη δοκιμαστική ταινία, στο 
παράθυρο μεταφοράς δείγματος (G)  
 
Η μη χρησιμοποιημένη συσκευή έχει επίσης δύο (2) αμυδρές πορτοκαλί γραμμές  
στο παράθυρο αποτελέσματος (H).  
 
Εάν η εξέταση είναι έγκυρη, εμφανίζεται μια ΜΠΛΕ γραμμή στη ζώνη ελέγχου.  
 
Η εμφάνιση της γραμμής ελέγχου υποδεικνύει τη σωστή εφαρμογή επαρκούς όγκου δείγματος. Η γραμμή 
ελέγχου πρέπει να εμφανίζεται σε όλες τις εξετάσεις, για να θεωρηθούν έγκυρες. Εάν δεν εμφανιστεί η 
γραμμή ελέγχου, η εξέταση πρέπει να ερμηνεύεται ως μη έγκυρη και πρέπει να επαναλαμβάνεται με λήψη 
νέου δείγματος από τον οφθαλμό, με χρήση νέου κιτ εξέτασης InflammaDry. ΜΗΝ αναφέρετε τα 
αποτελέσματα μη έγκυρων εξετάσεων. Επαναλάβετε την εξέταση αφού περιμένετε 60 λεπτά.  
 
Παρατηρείται ένα μωβ κύμα υγρού, το οποίο μετακινείται κατά μήκος του παραθύρου αποτελέσματος (H) 
ενόσω εκτελείται η εξέταση. Αφού το χρώμα του φόντου μέσα στο παράθυρο αποτελέσματος (H) γίνει 
λευκό και έχουν παρέλθει 10 λεπτά, μπορείτε να διαβάσετε με ακρίβεια την εξέταση. Εάν υπάρχει κύμα 
υγρού με ραβδώσεις στο φόντο του παραθύρου αποτελέσματος ή εάν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι 
αρνητικό μετά από 10 λεπτά, αφήστε να περάσουν άλλα 5-10 λεπτά λειτουργίας πριν από την ερμηνεία.  
 
Εξωτερικοί μάρτυρες  
Οι εξωτερικοί μάρτυρες του InflammaDry είναι διαθέσιμοι απευθείας από την Quidel. Οι εξωτερικοί 
μάρτυρες του InflammaDry αποτελούνται από δύο (2) φιαλίδια (έναν θετικό μάρτυρα που περιέχει 
ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη MMP-9 και έναν αρνητικό μάρτυρα) και αραιωτικό. Θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εξέταση με τους εξωτερικούς μάρτυρες InflammaDry με κάθε νέα παρτίδα, με κάθε νέα 
αποστολή και κάθε 30 ημέρες. 
 
Για οδηγίες σχετικά με την ανάλυση των εξωτερικών μαρτύρων, ανατρέξτε στην ενότητα «Εξωτερικοί 
μάρτυρες» αυτού του ενθέτου συσκευασίας. Οι εξωτερικοί μάρτυρες θα αναγράφουν μια μεμονωμένη 
ημερομηνία λήξης σε κάθε συσκευασία. Να ΜΗ χρησιμοποιούνται μετά την παρέλευση της ημερομηνίας 
λήξης.  
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Όταν δεν λαμβάνετε σωστά αποτελέσματα με τους μάρτυρες, επαναλάβετε την εξέταση του μάρτυρα ή 
επικοινωνήστε με το τμήμα τεχνικής υποστήριξης της Quidel στον αρ. τηλεφώνου 800.874.1517 (εντός των 
Η.Π.Α) ή 858.552.1100 (εκτός των Η.Π.Α). 

Μπορείτε να λάβετε ξεχωριστά εξωτερικούς μάρτυρες κατόπιν επικοινωνίας με το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών της Quidel στον αρ. τηλεφώνου 800.874.1517 (εντός των Η.Π.Α) ή 858.552.1100 (εκτός των Η.Π.Α). 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Ημερομηνία λήξης: Ελέγξτε την ημερομηνία λήξης σε όλες τις συσκευασίες. Βεβαιωθείτε ότι οι θήκες 
αλουμινίου δεν έχουν υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε εάν οι θήκες αλουμινίου έχουν υποστεί ζημιά. Μη 
χρησιμοποιείτε καμία εξέταση εάν έχει παρέλθει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα της. 

Προετοιμασία της εξέτασης  
Ανοίξτε όλες τις θήκες αλουμινίου στη διάτρηση που υποδεικνύεται και αφαιρέστε τα περιεχόμενά τους. 
Μην αγγίζετε την στείρα μαλακή επιφάνεια δειγματοληψίας (C) πριν από τη συλλογή του δείγματος του 
ασθενούς.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λήψη δείγματος  
1. Εντοπίστε το μαλακή επιφάνεια δειγματοληψίας (C) στην κάτω πλευρά του συλλέκτη δείγματος (A).  
2. Εάν έχει ενσταλαχτεί  οφθαλμικό αναισθητικό ή οποιαδήποτε άλλη τοπική φαρμακευτική αγωγή στο 

μάτι, περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη συλλογή ενός δείγματος. Χαμηλώστε με ήπιες 
κινήσεις το βλέφαρο του ασθενούς για να αποκαλύψετε το εσωτερικό του κάτω βλεφάρου (βλεφαρικός 
επιπεφυκότας). 
 

 
 

3. Στυπώστε με ήπιες κινήσεις το μαλακό ύφασμα δειγματοληψίας (C) 6-8 φορές, σε πολλαπλές θέσεις, 
στο εσωτερικό του κάτω βλεφάρου του ασθενούς (βλεφαρικός επιπεφυκότας). Για να διασφαλίσετε την 
επαρκή συλλογή δείγματος δακρύων: 
 Στυπώστε τη μαλακη΄επιφάνεια δειγματοληψίας, με κατεύθυνση από τον κρόταφο προς τη μύτη, 

επί του βλεφαρικού επιπεφυκότα. 

Μαλακό 
ύφασμα 

δειγματολ
  

Συλλέκτης μεταφοράς 
δείγματος (G) 

Σώμα κασέτας εξέτασης (D) 

Απορροφητικό ρύγχος (E) 
με προστατευτικό πώμα (F) 

Παράθυρο 
αποτελέσματος (H) 
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 Απελευθερώνετε το βλέφαρο κάθε 2-3 στυπώματα για να μπορέσει ο ασθενής να ανοιγοκλείσει τα 
βλέφαρα. 

 Μετά την ολοκλήρωση 6-8 στυπωμάτων, αφήστε τον συλλέκτη δείγματος να παραμείνει επί του 
κάτω ρινικού βλεφαρικού επιπεφυκότα για 5 δευτερόλεπτα ακόμη. 

 Στυπώνετε κατά τη συλλογή του δείγματος. Μη χρησιμοποιείτε συρτή κίνηση. 
 
Σε πιο βαριές καταστάσεις ξηροφθαλμίας, μπορεί να είναι απαραίτητο πρόσθετο στύπωμα για την 
εφύγρανση της μαλακής επιφάνειας δειγματοληψίας. Μετά τον κορεσμό με υγρό των δακρύων, η μαλακή 
επιφάνεια θα γυαλίζει. Βάσει του όγκου και της σύστασης των δακρύων, η μαλακή επιφάνειαμπορεί να 
φαίνεται ότι έχει λευκό ή στικτό ροζ χρώμα.  
 
Συναρμολόγηση της εξέτασης  
1. Εντοπίστε την κασέτα εξέτασης (B) με το σώμα της κασέτας εξέτασης (D) και το προστατευτικό πώμα 

(F). Αφαιρέστε το προστατευτικό πώμα (F) από την εξέταση. Η ανοιγμένη κασέτα εξέτασης θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται εντός 1 ώρας.  

2. Συναρμολογήστε την εξέταση, τοποθετώντας με ήπιες κινήσεις τη μαλακή επιφάνεια δειγματοληψίας 
(C) του συλλέκτη δείγματος (A) στο παράθυρο μεταφοράς δείγματος (G) του σώματος της κασέτας 
εξέτασης (D).  

3. Πιέστε σταθερά όπου υποδεικνύεται μέχρι να αισθανθείτε ότι η εξέταση έχει ασφαλιστεί. Όταν 
ακούσετε ένα διπλό κλικ σημαίνει ότι το τεστέχει συναρμολογηθεί σωστά. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Εκτέλεση της εξέτασης  
1. Ανοίξτε το φιαλίδιο του ρυθμιστικού διαλύματος.  
2. Εμβαπτίστε το απορροφητικό ρύγχος (E) στο φιαλίδιο ρυθμιστικού διαλύματος για τουλάχιστον 

20 δευτερόλεπτα, φροντίζοντας το απορροφητικό ρύγχος να μην έχει οποιαδήποτε στρέβλωση. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Αφαιρέστε το απορροφητικό ρύγχος (E) από το φιαλίδιο ρυθμιστικού διαλύματος, επανατοποθετήστε 

το προστατευτικό πώμα (F) και τοποθετήστε την εξέταση σε οριζόντια θέση, σε επίπεδη επιφάνεια, για 
10 λεπτά. 
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POSITIVE 

NEGATIVE 

INVALID 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην ερμηνεύετε τα αποτελέσματα της εξέτασης πριν από τη συμπλήρωση τουλάχιστον 
10 λεπτών χρόνου ανάπτυξης. Μπορεί να παρατηρηθεί ένα μωβ κύμα υγρού, το οποίο μετακινείται κατά 
μήκος του παραθύρου αποτελέσματος (H) ενόσω εκτελείται η εξέταση.  
 
Αφού το χρώμα του φόντου μέσα στο παράθυρο αποτελέσματος (H) γίνει λευκό και έχουν παρέλθει 
10 λεπτά, μπορείτε να διαβάσετε με ακρίβεια την εξέταση. Εάν υπάρχει κύμα υγρού με ραβδώσεις στο 
φόντο του παραθύρου αποτελέσματος ή εάν το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι αρνητικό μετά από 
10 λεπτά, αφήστε να περάσουν άλλα 5-10 λεπτά αναμονής  πριν από την ερμηνεία. Θα πρέπει να 
διαβάσετε την εξέταση εντός6 ωρών από την ολοκλήρωση της. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, 
ενδέχεται να αλλάξουν τα αποτελέσματα. Η ακριβής οπτική ερμηνεία απαιτεί εξέταση σε συνθήκες καλού  
φωτισμού.  
 
Τα αποτελέσματα της εξέτασης υποδεικνύονται από δύο (2) γραμμές, οι οποίες εμφανίζονται στο 
παράθυρο αποτελεσμάτων (H): τη γραμμή ελέγχου και τη γραμμή του αποτελέσματος. Η γραμμή ελέγχου 
εμφανίζεται ως μια ΜΠΛΕ γραμμή στη ζώνη ελέγχου. Η γραμμή ελέγχου υποδεικνύει τη σωστή εφαρμογή 
και πραγματοποίηση της εξέτασης και πρέπει να εμφανίζεται για να είναι έγκυρη η εξέταση.  
 
Θετικό αποτέλεσμα  
Η παρουσία τόσο μιας ΜΠΛΕ γραμμής στη ζώνη ελέγχου όσο και μιας ΚΟΚΚΙΝΗΣ γραμμής στη 
ζώνη αποτελέσματος υποδεικνύει ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια ανομοιόμορφη ή ατελής 
ΚΟΚΚΙΝΗ γραμμή οφείλεται σε ανομοιόμορφη κατανομή του οφθαλμικού υγρού στη μαλακή 
επιφάνεια  δειγματοληψίας (C). Ακόμη και αν η ΚΟΚΚΙΝΗ γραμμή είναι αμυδρή, ατελής σε όλο 
το πλάτος της δοκιμαστικής ταινίας ή έχει ανομοιόμορφο χρώμα, πρέπει να ερμηνεύεται ως 
θετική. Το θετικό αποτέλεσμα υποδεικνύει την παρουσία MMP-9 ≥ 40 ng/ml.  
 
Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογούνται μαζί με όλα τα διαθέσιμα κλινικά και 
εργαστηριακά δεδομένα. Εάν τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με την κλινική αξιολόγηση, θα 
πρέπει να πραγματοποιηθούν πρόσθετες εξετάσεις.  
 
Αρνητικό αποτέλεσμα  
Η παρουσία μόνο μίας ΜΠΛΕ γραμμής στη ζώνη ελέγχου υποδεικνύει αρνητικό αποτέλεσμα. Ένα 
αρνητικό αποτέλεσμα υποδεικνύει επίπεδο MMP-9 < 40 ng/ml.  
 
Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αξιολογούνται μαζί με όλα τα διαθέσιμα κλινικά και εργαστηριακά 
δεδομένα. Εάν τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με την κλινική αξιολόγηση, θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν πρόσθετες εξετάσεις.  
 
Μη έγκυρο αποτέλεσμα  
Εάν δεν εμφανίζεται μια ΜΠΛΕ γραμμή, η εξέταση μπορεί να είναι μη έγκυρη. Εμβαπτίστε ξανά 
το απορροφητικό ρύγχος (E) στο φιαλίδιο ρυθμιστικού διαλύματος για ακόμη 10 δευτερόλεπτα. 
Εάν εξακολουθεί να μην εμφανίζεται μια ΜΠΛΕ γραμμή, η εξέταση πρέπει να απορριφθεί και ο 
ασθενής να επανεξεταστεί με νέα λήψη δείγματος από το μάτι, χρησιμοποιώντας νέα εξέταση 
InflammaDry. ΜΗΝ αναφέρετε τα αποτελέσματα μη έγκυρων εξετάσεων. Παρότι η εξέταση απαιτεί 
 μόνο 10 μl υγρού, εάν απαιτηθεί δεύτερη δειγματοληψία, τα επανειλημμένα στυπώματα μπορεί 
προκαλέσουν μείωση της διαθέσιμης ποσότητας υγρού δακρύων που απαιτείται για τη συλλογή επαρκούς 
όγκου δείγματος. Κάθε πρόσθετη συλλογή δείγματος μπορεί να μειώσει ή να αλλάξει το αντιγονικό φορτίο 
του MMP-9 που μεταφέρεται στην εξέταση. Εάν απαιτηθεί δεύτερο δείγμα, μπορείτε να επαναλάβετε τη 
λήψη δείγματος 60 λεπτά αργότερα.  
 
  

 

αρνητικό 

Θετικό 

Μη έγκυρο 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 Η MMP-9 είναι ένας μη ειδικός δείκτης παρουσίας φλεγμονής. Ένα θετικό αποτέλεσμα στην εξέταση 

δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως αποκλειστική βάση για τη θεραπεία ή για τη λήψη άλλων 
αποφάσεων σχετικών με την αντιμετώπιση. 

 Οι ασθενείς με σοβαρή ξηροφθαλμία λόγω ανεπάρκειας παραγωγής δακρύων  οι οποίοι παράγουν 
όγκο δείγματος μικρότερο από 6 μl ενδέχεται να δώσουν ένα ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. 

 Το InflammaDry δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός 20 λεπτών από την πραγματοποίηση  Schirmer 
τεστ, καθώς αυτή η δοκιμασία μπορεί να διεγείρει την αποκοκκίωση της MMP-9 και να προκαλέσει 
ψευδώς θετικό αποτέλεσμα. 

 Πρόσφατο ιστορικό οφθαλμιατρικής χειρουργικής επέμβασης ή λοίμωξης, αλλεργικής επιπεφυκίτιδας ή 
άλλων νόσων της οφθαλμικής επιφάνειας μπορεί να δημιουργήσει αυξημένα επίπεδα MMP-9 και να 
προκαλέσει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα.  

 Ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές, όπως συστηματικά ανοσοτροποποιητικά, τοπικά ή από του 
στόματος στεροειδή, κυκλοσπορίνη, τετρακυκλίνη και τοπική αζιθρομυκίνη είναι γνωστό ότι 
αναστέλλουν τη δραστηριότητα των μεταλλοπρωτεϊνασών. Η χρήση αυτών των φαρμακευτικών 
αγωγών μπορεί να προκαλέσει ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα.  

 Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με αυτό τον προσδιορισμό, ειδικά σε περίπτωση αμυδρών 
γραμμών στην εξέταση, οπότε είναι δύσκολη η ερμηνεία του, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε 
συνδυασμό με άλλες κλινικές πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στον ιατρό. 

 Η πραγματοποίηση αυτής της εξέτασης σε περιβάλλον με θερμοκρασία 45 °C ή υψηλότερη και υγρασία 
60% ή υψηλότερη μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία και να προκαλέσει ψευδώς θετικό αποτέλεσμα.  

 Η εξέταση με το InflammaDry θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την ενστάλαξη οφθαλμικού 
αναισθητικού, τοπικών χρωστικών ή την πραγματοποίηση  Schirmer τεστ.  

 Απαιτείται εξέταση σε σχισμοειδή λυχνία για τον αποκλεισμό ασθενών με ενεργή ενδοφθάλμια 
φλεγμονή.  

 Δεν μελετήθηκαν ασθενείς με ιστορικό χρήσης φακών επαφής ή πρόσφατης οφθαλμιατρικής 
χειρουργικής επέμβασης. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν τυχόν αξιώσεις ασφάλειας και 
αποτελεσματικότητας σε αυτούς τους πληθυσμούς. 

 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
Τα φυσιολογικά επίπεδα της MMP-9 (ng/ml) στα δάκρυα των ανθρώπων κυμαίνονται από 3 ng/ml έως 
40 ng/ml.3-8  
 
Ο επιπολασμός της ξηροφθαλμίας κυμαίνεται από 5% έως 30% σε άτομα ηλικίας > 50 ετών, ενώ η 
ξηροφθαλμία εκτιμάται ότι επηρεάζει 21 εκατομμύρια άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες.1,20-21 Μια εθνική 
μελέτη σε 2.003 άτομα διαπίστωσε ότι περίπου το 40% των Αμερικανών αντιμετωπίζουν συμπτώματα 
ξηροφθαλμίας, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται ξηρότητα, αίσθημα καύσου, ερεθισμός, θόλωση της 
όρασης, αίσθηση παρουσίας ξένου σώματος και δακρύρροια.1,22  
 
Ο επιπολασμός της ξηροφθαλμίας αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας και είναι πολύ συχνότερος στις 
γυναίκες. Στους  παράγοντες κινδύνου συγκαταλέγονται η χρήση ορισμένων φαρμακευτικών αγωγών, οι 
αυτοάνοσες φλεγμονώδεις νόσοι, η χρήση φακών επαφής, η χειρουργική επέμβαση LASIK και η 
διαθλαστική χειρουργική επέμβαση, καθώς και η εμμηνόπαυση.1 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
Σε επτά (7) κλινικά κέντρα, η ακρίβεια  και η ευαισθησία του InflammaDry συγκρίθηκαν με την κλινική 
αξιολόγηση, όπως ορίζεται από τα κοινώς χρησιμοποιούμενα διαγνωστικά κριτήρια ξηροφθαλμίας, τα 
οποία αποτελούνται από έναν συνδυασμό: απαραίτητων στοιχείων από το κλινικό ιστορικό, στο οποίο 
αντικατοπτρίζεται υψηλή βαθμολογία στον δείκτη νόσου οφθαλμικής επιφάνειας (Ocular Surface Disease 
Index, OSDI) ≥ 13 και παρουσία μειωμένης παραγωγής δακρύων σε δοκιμασία παραγωγής με  Schirmer 
τεστ< 10, μειωμένος χρόνος διάσπασης δακρύων (Tear Break Up Time, TBUT) < 10 και παρουσία χρώσης 
του κερατοειδούς και του επιπεφυκότα. Εξετάστηκαν, επίσης, φυσιολογικοί, υγιείς μάρτυρες χωρίς σημεία 
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και συμπτώματα ξηροφθαλμίας και αυτοί οι ασθενείς είχαν OSDI < 7,  παραγωγής δακρύων του Schirmer 
τεστ ≥ 10, TBUT ≥ 10 και δεν παρουσίαζαν χρώση του κερατοειδούς και του επιπεφυκότα. 
 
Τα κλινικά αποτελέσματα συνοψίζονται παρακάτω: 
 

N-206 
Κρίσιμα κριτήρια  

+ – 

InflammaDry + 121 4 Τιμή P – 22 59 

Ευαισθησία 85% (121/143) 
95% CI (78,7-90,5) P < 0,0001 

Ειδικότητα 94% (59/63) 
95% CI (87,6-99,7) P < 0,0001 

Συνολική συμφωνία 87% (180/206) 
95% CI (82,9-91,9) 

 

Θετική προγνωστική αξία 97% (121/125) 
95% CI (93,7%-99,9%) 

Αρνητική προγνωστική αξία 73% (59/81) 
95% CI (63,2%-82,5%) 

 
ΤΙΜΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ 
Η τιμή αποκοπής του InflammaDry (C50) προσδιορίστηκε ότι είναι 40 ng/mL, μέσω μιας σειράς αραιώσεων 
MMP-9 ανθρώπου σε δάκρυα ανθρώπου. Το επίπεδο C50 ορίζεται ως η συγκέντρωση που προσεγγίζει την 
αποκοπής και αποδίδει θετικά αποτελέσματα σε ποσοστό 50% και αρνητικά αποτελέσματα σε ποσοστό 
50% όταν πραγματοποιούνται πολλές επαναλήψεις εξέτασης ενός μεμονωμένου δείγματος στη 
συγκεκριμένη συγκέντρωση. 
 
ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 
Διάφορα  οφθαλμικά παθογόνα που αναπτύχθηκαν σε κυτταρική καλλιέργεια και σημαντικά οφθαλμικά 
ένζυμα εφαρμόστηκαν στο εργαστήριο για να προσδιορίσουν τις ενδεχόμενες διασταυρούμενες 
αντιδράσεις  με το InflammaDry: 
 
 Staphylococcus aureus 
 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) 
 Moraxella catarrhalis 
 Haemophilus influenzae 
 Staphylococcus epidermis 
 Staphylococcus pneumoniae 
 Pseudomonas aeroginosa 
 Μεταλλοπρωτεϊνάση της εξωκυτταρικής θεμέλιας ουσίας 1, 2 και 3 
 Ιστικός αναστολέας της MMP: MMP-1, MMP-2 
 
Όλα τα απομονωμένα στελέχη καλλιεργήθηκαν από δείγμα ανθρώπου. Οι συγκεντρώσεις των 
εναιωρημάτων ήταν μεταξύ 500.000 και 1.500.000 μικροοργανισμών (ιών, βακτηρίων) ανά ml 
υπερκειμένου. Δεν αναπτύχθηκαν θετικές γραμμές εξέτασης και δεν παρουσιάστηκαν διασταυρούμενες 
αντιδράσεις σε αυτά τα είδη κατά την εξέταση 10 µl του εναιωρήματος της καλλιέργειας. Κανένα 
οφθαλμικό ένζυμο δεν προκάλεσε διασταυρούμενη αντίδραση. 
 
ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ  
Οι παρακάτω οφθαλμικές φαρμακευτικές αγωγές εξετάστηκαν για παρεμπόδιση με το InflammaDry και δεν 
παρουσίασαν καθόλου παρεμπόδιση. Για έλεγχο της ακρίβειας, εφαρμόστηκε μη αραιωμένη φαρμακευτική 
αγωγή στη μαλακή επιφάνεια δειγματοληψίας. Η ευαισθησία ελέγχθηκε με μείγματα, σε αναλογία 1:1, 
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ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης MMP-9 σε ανθρώπινα δάκρυα, στο επίπεδο τιμής αποκοπής, και της 
αντίστοιχης φαρμακευτικής αγωγής. 
 
 Alcon, Alcaine 
 Alcon, Azopt 
 Alcon, Econopred 
 Alcon, Nevanac 
 Alcon, Pataday 
 Alcon, Systane 
 Alcon, Tobra Dex 
 Alcon, Travatan 
 Alcon, Vigamox 
 Allergan, Acular LS 
 Allergan, Alphagan 
 Allergan, Combigan 
 Allergan, Elestat 
 Allergan, FML 
 Allergan, Lastacaft 
 Allergan, Lumigan 
 Allergan, Optive 
 Allergan, Pred Forte 
 Allergan, Refresh Liquigel 
 Allergan, Refresh Tears 
 Allergan, Zymar 

 

 AMO, Blink Tears 
 AVS, Thera Tears 
 Bausch + Lomb, Alrex 
 Bausch + Lomb, Lotemax 
 Bausch + Lomb, Zylet 
 Falcon, θειική γενταμικίνη 
 Falcon, θειική πολυμυξίνη Β 
 Falcon, τιμολόλη 
 Inspire, AzaSite 
 Ista, Bepreve 
 Ista, Xibrom 
 Medpoint, Optivar 
 Novartis, GenTeal 
 Novartis, Voltaren 
 Novartis, Zaditor 
 Pfizer, Visine 
 Pfizer, Xalatan 
 Sigma-Aldrich, ανθρώπινη IgA (1 mg/ml) 
 Sigma-Aldrich, ανθρώπινη λακτοφερρίνη (1 mg/ml) 
 Sigma-Aldrich, τρανσφερρίνη (1 mg/ml) 
 Vistakon, Betimol 

 
 

Ωστόσο, οι παρακάτω φαρμακευτικές αγωγές παρουσιάζουν ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά 
αποτελέσματα. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να εξετάζονται ασθενείς με το InflammaDry εάν έχουν χορηγηθεί οι 
παρακάτω φαρμακευτικές αγωγές στα μάτια εντός 2 ωρών πριν από την εξέταση με το InflammaDry. 
 
Φαρμακευτικές αγωγές που προκαλούν παρεμπόδιση: 
 Merck, Trusopt 
 Vistakon, Iquix 
 Vistakon, Quixin 
 Wilson, Proparacaine 
 
Προσοχή: Οι τοπικές οφθαλμικές αγωγές παρέχονται σε διαφορετικές φαρμακοτεχνικές μορφές και μερικές 
φαρμακοτεχνικές μορφές (δηλαδή γέλες, αλοιφές, κ.λπ.) μπορεί να παραμένουν στη δακρυϊκή στιβάδα για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλες. Συνεπώς θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά τη χρήση της 
εξέτασης InflammaDry σε ασθενή ο οποίος μπορεί λαμβάνει τέτοιου είδους φαρμακευτική αγωγή, καθώς 
ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές μπορεί να προκαλέσουν εσφαλμένα αποτελέσματα, εάν υπάρχουν στην 
επιφάνεια του οφθαλμού. Επιπλέον, ορισμένες φαρμακευτικές αγωγές μπορεί να προκαλέσουν εμφάνιση 
εσφαλμένων αποτελεσμάτων, εάν χρησιμοποιηθούν αμέσως πριν από τη λήψη ενός δείγματος. Εάν έχει 
εφαρμοστεί οφθαλμικό αναισθητικό ή οποιαδήποτε άλλη τοπική φαρμακευτική αγωγή στο μάτι, 
περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τη συλλογή ενός δείγματος. 
 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΜΟΤΗΤΑΣ  
Τα δείγματα προετοιμάστηκαν σε σταθεροποιημένο ρυθμιστικό διάλυμα, με κεκαθαρμένη πρωτεΐνη  
MMP-9. Εξετάστηκαν οκτώ (8) δείγματα που αποτελούνταν από συνδυασμό ασθενώς θετικών και ασθενώς 
αρνητικών δειγμάτων, καθώς και θετικοί και αρνητικοί μάρτυρες. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 
160 εξετάσεις από τεχνικούς εργαστηρίου και ερμηνεύτηκαν από μη εργαστηριακό προσωπικό, σε 
διάστημα 20 συνεχόμενων ημερών. Η ακρίβεια μεταξύ προσδιορισμών της δυνατότητας ανίχνευσης των 
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θετικών και των αρνητικών δειγμάτων από μη εργαστηριακό προσωπικό ήταν 100%, παρότι η ερμηνεία 
τους σχετικά με την ισχύ του σήματος διέφερε για τα ασθενώς θετικά δείγματα. 
 
Η αναπαραγωγιμότητα μεταξύ παρτίδων εξετάστηκε με τρεις (3) διαφορετικές παρτίδες InflammaDry. Δεν 
παρουσιάστηκε καμία μεταβλητότητα μεταξύ των τριών (3) παρτίδων κατά την αξιολόγηση με εξέταση εις 
τριπλούν, με εφτά (7) διαφορετικές συγκεντρώσεις MMP-9 που κυμαίνονταν από 0 έως 160 ng/ml. 
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη χρήση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης της Quidel στον αρ. τηλεφώνου 800.874.1517 (εντός των Η.Π.Α) ή 858.552.1100 (εκτός 
των Η.Π.Α), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 7.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ., Ώρα Ειρηνικού. Εάν βρίσκεστε εκτός των 
Η.Π.Α., επικοινωνήστε με τον τοπικό διανομέα ή στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου 
technicalsupport@quidel.com. 
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