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Asins grupēšanas reaģenti Fya antigēna noteikšanai cilvēka eritrocītos 
 

Vispārīga informācija 

Sanquin monoklonālie asins grupēšanas reaģenti (klonu numuri norādīti attiecīgajā analīzes sertifikātā/izlaiduma dokumentā un 
izstrādājuma etiķetē) ir izgatavoti no kultūras supernatanta, kas iegūts no stabilu hibridomas šūnu rindām, ko pirmie ir aprakstījuši Kēlers 
un Milštains (Köhler, Milstein) (Nature 1975). Šis monoklonālais reaģents satur cilvēka izcelsmes antivielas pret IgG, un reaģents ir īpaši 
atlasīts un izstrādāts, lai nodrošinātu uzticamu alternatīvu poliklonāliem reaģentiem. Reaģents atbilst attiecīgo standartu un vadlīniju 
prasībām. Veiktspējas raksturlielumi ir norādīti izlaiduma dokumentos, ko pēc pieprasījuma iekļauj izstrādājuma komplektācijā. Testa 
pamatā ir aglutinācijas metode, kas pamatota uz antigēnu/antivielu reakciju. Stingri ieteicams katrā asins grupas noteikšanas analīžu 
sērijā iekļaut arī pozitīvo un negatīvo kontrolmateriālu. 
 

Piesardzības pasākumi 

Lietošanai tikai in vitro diagnostikā. Reaģenti jāuzglabā 2–8°C temperatūrā. Tekošus vai bojātus flakonus nedrīkst lietot. Reaģentus 
(neatvērtā vai atvērtā veidā) nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa beigu datuma, kas nodrukāts uz flakona etiķetes. Kā konservants 
izmantots NaN3 0.1% (w/v). Nevar garantēt, ka reaģentos nav infekciozu vielu. Katra trauciņa un tā satura lietošanā un utilizācijā 
jāievēro piesardzība. Duļķainība var norādīt uz piesārņojumu ar mikrobiem. Lai konstatētu reaģenta bojājumus, ieteicams reaģentu 
pārbaudīt saskaņā ar laboratorijas kvalitātes kontroles programmu, izmantojot piemērotus kontrolmateriālus. Pēc pārbaudes atkritumi 
jāiznīcina atbilstoši jūsu laboratorijas noteikumiem. 
 
Paraugu ņemšana un sagatavošana 

Asins paraugu ņemšanā jāievēro aseptikas metodes, un paraugiem var pievienot vai var nepievienot antikoagulantus. Ja asins paraugus 
neanalizē uzreiz pēc to paņemšanas, paraugi jāuzglabā 2–8°C temperatūrā. 
Parauga sagatavošanas apraksts sniegts attiecīgajās analīžu procedūrās. 
 
Testa procedūra 

Netiešais antiglobulīna tests (AGT metode) 
Stobriņa parametri: stikla stobriņi ar apaļu dibenu; izmērs: 75 x 10/12 mm. 
 

1. Sagatavojiet 3–5% pārbaudāmo eritrocītu šūnu suspensiju, kas suspendēta izotoniskā fizioloģiskajā šķīdumā. 
2. Analīžu stobriņā pievienojiet: 

- 1 pilienu AGT reaģenta; 
- 1 pilienu 3–5% šūnu suspensijas 

 un kārtīgi sajauciet saturu. 
3. Inkubējiet ūdens peldē 15 minūtes 37°C temperatūrā. 
4. Trīs reizes izskalojiet stobriņu ar atlikušo fizioloģisko šķīdumu. Izlejiet no stobriņa visu fizioloģisko šķīdumu. 
5. Pievienojiet 2 pilienus polispecifiskas antivielas pret cilvēka globulīna seruma un kārtīgi sajauciet saturu. 
6. Centrifugējiet 20 sekundes ar 1000 rcf vai citu laika periodu, kas atbilst centrifūgas kalibrēšanas parametriem. 
7. Atkārtoti sajauciet šūnas, stobriņus uzmanīgi sakratot, un makroskopiski nolasiet aglutinācijas rezultātus. 
8. Ja redzamu aglutinācijas pazīmju nav, pievienojiet 1 pilienu Coombs Control Cells un atkārtojiet 6. un 7. darbību. Tagad reakcijai 

vajadzētu būt pozitīvai. Ja testa rezultāts joprojām ir negatīvs, rezultāts nav derīgs, un tests ir jāatkārto. 
 
Rezultātu interpretēšana 
Pozitīva reakcija (tas ir, aglutinācija) norāda uz attiecīgā antigēna esamību. Negatīva reakcija (tas ir, aglutinācija nav redzama) norāda uz 
attiecīgā antigēna neesamību. 
 
Izplatība  Baltādainie   Melnādainie 
Fya  66%                    10% 
 

Ierobežojumi 

Negaidīti pozitīvus rezultātus var izraisīt pseidoaglutinācija, autoaglutinācija, jaukta lauka reakcija. 
Negaidīti negatīvus vai vāji izteiktus rezultātus var izraisīt zems antigēnu līmenis, jaukta lauka reakcija, samazināta reaģentu aktivitāte. 
Antivielu variantu šūnas var izraisīt negaidīti pozitīvas vai negatīvas reakcijas  ar paraugiem, kas iepriekš tipizēti ar poliklonālu vai citu 
šūnu rindu monoklonālu avotu asins grupēšanas reaģentiem.  
Viltus pozitīvi vai viltus negatīvi rezultāti var rasties, ja testa materiāli ir piesārņoti vai ir pieļautas novirzes no ieteiktajām metodēm. 
Eritrocīti, kas dzīvā organismā ir pārklāti ar IgG antivielām un/vai ar papildu komponentiem, tiks salipināti ar polispecifisku pret cilvēka 
globulīna serumu, un tad tas izraisīs viltus pozitīvu asins grupas antigēnu noteikšanu. Lai samazinātu šādu iespēju, pirms asins grupas 
antigēnu tipizācijas paraugam ir jāveic tiešs antiglobulīna tests (Direct Antiglobulin Test — DAT). 
Pārbaudāmo eritrocītu neefektīvas skalošanas dēļ var rasties viltus negatīvi rezultāti, jo stobriņā vēl palikušās olbaltumvielas (IgG) 
neitralizē polispecifiskās antivielas pret cilvēka serumu. 
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Sanquin asins grupēšanas reaģenti ir pielāgoti lietošanai ar iepakojumam pievienotajā lietošanas instrukcijā ieteikto metodi. Ja vien nav 
norādīts citādi, lietotājs nosaka šo reaģentu piemērotību lietošanai ar citām metodēm. 
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Tiek garantēts, ka Sanguin izstrādājumi darbosies atbilstoši oriģinālajās ražotāja instrukcijās aprakstītajam. Ir svarīga stingra procedūru, 

testa izkārtojumu ievērošana, ieteikto reaģentu un aprīkojuma izmantošana. Sanguin neuzņemas atbildību gadījumos, kad šie noteikumi 

netiek ievēroti. 


