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061_v02 01/2017 (el)  Μόνο για επαγγελματική χρήση 

 
Εξέταση μικροστήλης συγγένειας για την ανίχνευση in vivo επικάλυψης των ερυθροκυττάρων με αντισώματα ή/και συστατικά του συμπληρώματος 

 

Γενικές πληροφορίες 

Η δοκιμασία Cellbind Direct είναι ένα σύστημα εξέτασης μικροστήλης στο οποίο τα αιωρούμενα ερυθροκύτταρα, τα οποία ευαισθητοποιούνται in vivo με 

αντισώματα ή/και συστατικά συμπληρώματος, «παγιδεύονται» σε μήτρα πηκτώματος γέλης σε ενισχυτικό μέσο υψηλής πυκνότητας. Μια καρτέλα Cellbind 

Direct αποτελείται από δύο μικροστήλες που περιέχουν αντι-IgG, δύο μικροστήλες που περιέχουν μονοκλωνικό αντι-C3d και δύο μικροστήλες ως μάρτυρα 

(Ctrl.). Το Cellbind Direct είναι κατάλληλο για χρήση σε χειροκίνητα καθώς και σε (ημι-) αυτόματα συστήματα. Η δοκιμασία Cellbind Direct ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και οδηγιών. Τα χαρακτηριστικά επιδόσεων αναφέρονται στα έντυπα κυκλοφορίας, τα οποία παρέχονται με το 

προϊόν εφόσον ζητηθούν. Η μέθοδολογία βασίζεται στην ανοσοκαθήλωση των ευαισθητοποιημένων ερυθροκυττάρων σε μικροστήλη που περιέχει μήτρα 

πηκτώματος γέλης. Το αιώρημα κυττάρων προστίθεται στο επάνω διαμέρισμα της μικροστήλης. Οι καρτέλες υποβάλλονται σε φυγοκέντρηση. Στην αρχική 

φάση της φυγοκέντρησης τα ερυθροκύτταρα που είναι επιστρωμένα με αντίσωμα ή/και συμπλήρωμα συσσωματώνονται και «παγιδεύονται» στο επάνω 

μέρος της μήτρας πηκτώματος γέλης της μικροστήλης. Στην τελική φάση τα μη επιστρωμένα ή τα πολύ ασθενώς επιστρωμένα ερυθροκύτταρα 

μετακινούνται προς τον πυθμένα της μικροστήλης. 

 

Προφυλάξεις 

Για in vitro διαγνωστική χρήση μόνον. Οι κάρτες Cellbind Direct πρέπει να αποθηκεύονται στο αρχικό κουτί πολυστυρενίου στους 2-8 °C. Κλείνετε το κουτί 

μετά τη χρήση. Οι κάρτες Cellbind Direct θα πρέπει να φυλάσσονται σε όρθια θέση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να διατηρούνται σε όρθια θέση 

για περίπου 15 λεπτά πριν από τη χρήση, προκειμένου να σταθεί ξανά η μήτρα γέλης. Μην χρησιμοποιείτε κάρτες Cellbind Direct που παρουσιάζουν 

σημάδια ξήρανσης (δηλ, άνιση στάθμη του μέσου υψηλής πυκνότητας στις μικροστήλες της μίας κάρτας ή χαμηλή στάθμη του μέσου υψηλής πυκνότητας 

στις στήλες), ενδείξεις συμπύκνωσης (π.χ. σταγόνες στην περιοχή επώασης ή στην κάτω πλευρά των ταινιών κάλυψης), κατεστραμμένες ταινίες κάλυψης ή 

παρουσία φυσαλίδων αέρα στο μέσο υψηλής πυκνότητας ή στη μήτρα πηκτώματος γέλης.Φυσαλίδες αέρα είτε στο μέσον υψηλής πυκνότητας είτε στη 

μήτρα πηκτώματος που προκλήθηκαν κατά τη μεταφορά, μπορούν στις περισσότερες περιπτώσεις να αφαιρεθούν με φυγοκέντρηση των σφραγισμένων 

καρτελών Cellbind Direct στη Φυγόκεντρο Cellbind πριν τη χρήση. Οι καρτέλες Cellbind Direct δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά την ημερομηνία λήξης, 

η οποία είναι τυπωμένη στην ετικέτα των καρτελών. Μετά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων, οι καρτέλες μπορούν να καλυφθούν και να αποθηκευτούν 

σε όρθια θέση στους 2–8°C για μέχρι μία εβδομάδα. Χλωραμφενικόλη < 0,1% χρησιμοποιείται ως συντηρητικό. Τα αντιδραστήρια δεν πρέπει να 

υποτεθούν ότι είναι ελεύθερα λοιμογόνων παραγόντων. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη χρήση και απόρριψη καθενός δοχείου και του 

περιεχομένου του. Η απόρριψη των λυμάτων, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, πρέπει να διεξάγεται σύμφωνα με τους εργαστηριακούς κανονισμούς. 

Συνιστάται η φυγοκέντρηση των δειγμάτων μετά την απόψυξη για 5 λεπτά στα 3000 rcf πριν από τη δοκιμασία για την απομάκρυνση τυχόν ιζήματος. 

 

Συλλογή και προετοιμασία δειγμάτων 

Δείγμα: 

Για την δοκιμασία Cellbind Direct συνιστάται η χρήση φρέσκου αίματος (εντός 48 ωρών από τη λήψη). Το αίμα πρέπει να λαμβάνεται κατά προτίμηση σε 

EDTA, ώστε να αποφευχθεί in vitro επικάλυψη των ερυθροκυττάρων με συστατικά του συμπληρώματος. 

 

Αντιδραστήρια: 

 

Cellbind Direct  K7011 Κουτί που περιέχει 48 καρτέλες με 2x (IgG, C3d, Ctrl.) εξετάσεις η καθεμιά. 

Cellbind LISS  K7100 Μέσο επώασης για την παρασκευή εναιωρήματος ερυθροκυττάρων 0,5% του ασθενούς ή του δότη 

(250 ml). 

  K7110 Μέσο επώασης για την παρασκευή εναιωρήματος ερυθροκυττάρων 0,5% του ασθενούς ή του δότη 

(100 ml). 

  K7130 Μέσο επώασης για την παρασκευή εναιωρήματος ερυθροκυττάρων 0,5% του ασθενούς ή του δότη 

(25 ml). 

 

Υλικά: 

Cellbind Centrifuge                   K7302 

Cellbind Rotor                   K7303 

Cellbind Dispenser                       K7300 

Cellbind Workstation                  K7301 

 

Αιωρήματα ερυθροκυττάρων: 

Για την εξέταση Cellbind Direct απαιτείται η παρασκευή εναιωρήματος ερυθροκυττάρων του ασθενούς ή του δότη 0,5% σε Cellbind LISS   

 Παρασκευή αιωρήματος ερυθροκυττάρων 0,5%. 

11 µl συμπυκνωμένα ερυθροκύτταρα + 2 ml Cellbind LISS ή 

200 µl αιώρημα ερυθροκυττάρων ασθενούς 3% + 1 ml Cellbind LISS 
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Διαδικασία λειτουργίας για τη Φυγόκεντρο Cellbind 

Για τη χρήση της φυγοκέντρου Hettich για καρτέλες Cellbind πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα: 

1. Εισάγετε τον Ρότορα Cellbind σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας Hettich. 

2. Ο ρότορας αναγνωρίζεται από τη φυγόκεντρο και προγραμματίζεται αυτόματα σύμφωνα με το πρωτόκολλο Cellbind. 

3. Για το βήμα φυγοκέντρησης που αναφέρεται στην διαδικασία εξέτασης Cellbind παρακάτω, πρέπει να πατήσετε το “start” και τότε η φυγόκεντρος 

περιστρέφεται με τα εξής 3 βήματα: 

- 0 – 2 λεπτά 75 rcf 780 σ.α.λ. 

- 2 – 3 λεπτά 200 rcf 1280 σ.α.λ. 

- 3 – 10 λεπτά 1790 rcf 3840 σ.α.λ. 

4. Μετά τη φυγοκέντρηση το καπάκι μπορεί να ανοιχτεί και οι καρτέλες μπορούν να βγουν. 

 

Διαδικασία εξέτασης 

Αφήστε όλα τα αντιδραστήρια να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου (18–25°C). Μη χρησιμοποιείτε κάρτες Cellbind Direct που παρουσιάζουν φυσαλίδες 

αέρα στη μήτρα πηκτώματος, παραβιασμένες σφραγίδες ή σημάδια ξηρότητας (ακανόνιστη ή απουσία στάθμης υγρού πάνω από τη μήτρα πηκτώματος). 

 

1. Αφαιρέστε την ταινία κάλυψης από τον απαιτούμενο αριθμό των στηλών. 

2. Προσθέστε μια σταγόνα (40–50 µl) του αιωρήματος ερυθροκυττάρων ασθενούς 0,5% στο διαμέρισμα επώασης. 

3. Εισάγετε τις καρτέλες στην Φυγόκεντρο Cellbind (10 λεπτά). Οι παράμετροι φυγοκέντρησης έχουν ήδη προγραμματιστεί. 

4. Επιθεωρήστε της αντιδράσεις. 

 

Ερμηνεία 

Στην περίπτωση θετικής αντίδρασης τα ερυθροκύτταρα «παγιδεύονται» στην ανώτερη στοιβάδα της μήτρας πηκτώματος γέλης. Η θετική αντίδραση 

υποδηλώνει την in vivo επίστρωση των ερυθροκυττάρων με αντισώματα ή/και συστατικά του συμπληρώματος. 

Στις αρνητικές αντιδράσεις διακρίνεται μόνο ένα ξεχωριστό ίζημα ερυθροκυττάρων στον πυθμένα της μικροστήλης. Τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν 

είναι αξιόπιστα αν η στήλη-μάρτυρας (Ctrl.) δεν δείξει αρνητική αντίδραση. 

Οι σχηματισμοί αντίδρασης που προκύπτουν φαίνονται στην εικόνα: 

 
 4+    3+    2+   1+   (+) NEG 
 
 
 
 
 
 
Η ποσότητα των ευαισθητοποιημένων ερυθροκυττάρων που «παγιδεύονται» στην ανώτερη στοιβάδα της μήτρας πηκτώματος γέλης εξαρτάται από 

παραμέτρους όπως το επίπεδο ευαισθητοποίησης των ερυθροκυττάρων, η συγγένεια των αντισωμάτων για τα αντιγόνα των ερυθροκυττάρων, ή η 

ποσότητα των επιστρωμένων συστατικών συμπληρώματος στα ερυθροκύτταρα. Επίσης καθορίζεται από τη διάρκεια των αρχικών φάσεων φυγοκέντρησης 

και την ισχύ της φυγοκέντρησης κατά την τελική φάση.  

Γι’ αυτό, αν μια αντίδραση είναι ασθενέστερη από 4+, εμφανίζονται επίσης κύτταρα στον πυθμένα της μικροστήλης. Ο ίδιος σχηματισμός μπορεί να 

εμφανιστεί σε αντίδραση μικτού πεδίου. 

 

Περιορισμοί 

Απροσδόκητα θετικά αποτελέσματα λόγω: ψευδοσυγκόλλησης, αυτοσυγκόλλησης, αντίδρασης μικτού πεδίου, κάποιων φαρμάκων ή πολύ υψηλών 

συγκεντρώσεων ερυθροκυττάρων. Απροσδόκητα αρνητικά ή ασθενή αποτελέσματα λόγω: αντίδρασης μικτού πεδίου ή μειωμένης δραστικότητας των 

αντιδραστηρίων. Ενδέχεται να υπάρξουν ψευδή θετικά ή ψευδή αρνητικά αποτελέσματα από της παρουσίας φυσαλίδων αέρα στη μήτρα πηκτώματος, 

μόλυνση των υλικών εξέτασης ή οποιαδήποτε απόκλιση από τις συνιστώμενες τεχνικές. Όταν χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα αιμολυμένα δείγματα, μπορεί να 

συμβούν μη ειδικές αντιδράσεις. 

 

Αναφορές 

1. Issit P.D.; Applied Blood Group Serology, 3rd ed. Montgomery Scientific Publications, Miami, Florida, USA, 1985. 

2. Mollison P.L. et al.; Blood Transfusion In Clinical Medicine, 9th ed. Blackwell, Oxford, 1993. 

 

Τα προϊόντα Sanquin είναι εγγυημένα να αποδίδουν όπως περιγράφεται στις αρχικές οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Η αυστηρή συμμόρφωση με τις 

διαδικασίες, τις διατάξεις δοκιμών και τα συνιστώμενα αντιδραστήρια και εξοπλισμό είναι ουσιώδης. Η Sanquin αποποιείται κάθε ευθύνη που οφείλεται 

σε τυχόν παρέκκλιση από τα παραπάνω. 

 

 


