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Kizárólag professzionális 

használatra 

 
Mikro-oszlopos teszt vörösvértestek antitesttel és/vagy komplementkomponensekkel való, in vivo fedettségének kimutatására 
 
Általános információk 
A Cellbind Direct assay egy mikro-oszlopos tesztrendszer, amelyben az olyan szuszpendált vörösvértesteket, amelyek antitestekkel 
és/vagy komplement-komponensekkel in vivo érzékenyítettek, a gél-mátrix megköti, serkentett, magas denzitású médiumban. A Cellbind 
Direct kártya két, anti-IgG tartalmú, két anti-C3d tartalmú és két kontrollnak (Ctrl.) való  mikro-oszlopból áll. A Cellbind Direct 
megfelelően használható manuális és (fél-) automata rendszerek esetén is. A Cellbind Direct assay a megfelelő előírásoknak és 
irányvonalaknak megfelel. A kivitelezési jellemzők a kibocsátott dokumentációkban olvashatóak, amelyeket kérésre a termékkel együtt 
szállítanak. A teszt szenzitizálódtt vörösvértesteknek a gél-mátrixot tartalmazó mikro-oszlopokban történő immunfixációján alapul. A 
sejtszuszpenziót a mikro-oszlop felső kamrájához kell hozzáadni. Ezután a kártyákat centrifugálni kell. A centrifugálás bevezető fázisaiban 
az antitesttel és/vagy komplementtel fedett vörösvértestek agglutinálódnak és a gél-mátrix tetején megkötődnek a mikro-oszlopban. A 
záró fázisban pedig a nem fedett vagy nagyon gyengén fedett vörösvértestek a mikro-oszlop aljára jutnak. 
 
Figyelmeztetések 
Diagnosztikai reagens, csak in vitro használatra. A Cellbind Screen kártyákat az eredeti polisztirol dobozban, 2-8 °C-on kell tárolni. 
Használat után zárja vissza a dobozt. A tesztkártyákat állított állapotban kell tárolni, ellenkező esetben a kártyák felhasználás előtt kb. 15 
percig álló pozícióban tartandóak, hogy a gél-mátrix újra leülepedhessen. Ne használja a Cellbind Screen kártyákat, ha kiszáradás (tehát 
egyenetlen a nagy sűrűségű médium szintje a kártya mikro-oszlopaiban, vagy alacsony a nagy sűrűségű közeg szintje az oszlopokban) 
vagy kondenzáció (tehát cseppek az inkubálókamrában vagy a zárócsíkok alján) jeleit mutatják, megsérültek a zárócsíkok, illetve 
buborékok vannak a nagy sűrűségű médiumban vagy a gélmátrixban.A szállítás során a nagy sűrűségű közegbe vagy a gélmátrixba 
bekerült levegőbuborékokat a legtöbb esetben eltávolíthatjuk úgy, hogy a lezárt Cellbind Direct kártyákat lecentrifugáljuk használat előtt. 
A Cellbind Direct kártyákat, a rajtuk lévő címkén feltüntetett lejárati időn túl ne használjuk. Az eredmények leolvasása után a kártyák 
lefedve és álló pozícióban, 2–8°C-on egy hétig tárolhatók. A tartósítószer  
< 0,1%-os chloramphenicol. A reagensek nem tekinthetők fertőző ágensektől mentesnek, ezért elővigyázatosan kezelendők mind a 
használatuk során, mind a tartók és tartalmuk megsemmisítésekor. A teszt elvégzése után a kidobandó anyagokat a laboratórium saját 
előírásainak megfelelően kell megsemmisíteni. 
 
A minta gyűjtése és előkészítése 
Minta: 

A Cellbind Direct assay-hez friss vér használata javasolt (a vételtől számított 48 órán belül). A vért célszerű EDTÁ-ba venni, így 
megelőzhető a vörösvértestek komplement komponensekkel való in vitro lefedődése. Tanácsos a mintákat a 
kiolvasztást követően, a vizsgálat elvégzése előtt 5 percig 3000 rcf-en centrifugálni az esetleges kicsapódások eltávolítása érdekében. 
 
Reagensek:  
Cellbind Direct                    K7011 A doboz 48 db kártyát tartalmaz 2x (IgG, C3d, Ctrl) teszt egyenként. 
Cellbind LISS  K7100 Inkubációs médium 0,5%-os vörösvértestszuszpenzió készítéséhez a beteg vagy a donor  

vörösvértestjeiből (250 ml). 
  K7110 Inkubációs médium 0,5%-os vörösvértestszuszpenzió készítéséhez a beteg vagy a donor 

vörösvértestjeiből (100 ml). 
  K7130 Inkubációs médium 0,5%-os vörösvértestszuszpenzió készítéséhez a beteg vagy a donor 

vörösvértestjeiből (25 ml). 
 

Eszközök: 
Cellbind Centrifuge   K7302 
Cellbind Rotor    K7303 
Cellbind Dispenser   K7300 
Cellbind Workstation   K7301 
 

Vörösvértest-szuszpenziók: 

A Cellbind Direct teszthez a 0,5%-os szuszpenziót kell készíteni a beteg vörösvértestjeiből a Cellbind LISS  
0,5%-os vörösvértest-szuszpenzió elkészítése: 

11 µl vörösvértest-szedimentum + 2 ml Cellbind LISS vagy 
200 µl 3%-os beteg vörösvértest-szuszpenzió + 1 ml Cellbind LISS 
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A Cellbind Centrifuga használata 
A Cellbind kártyához használatos Hettrich centrifuga a következő lépések szerint alkalmazandó: 
1. Szereljük be a Cellbind Rotort a Hettich használati útmutatója szerint. 
2. A centrifuga felismeri a rotort, és automatikusan beprogramozza magát a Cellbind protokollnak megfelelően. 
3. A teszt kivitelezési protokollban leírtaknak megfelelő centrifugálási lépésekhez csak meg kell nyomni a „start” gombot és a 

centrifuga a következő 3 lépés szerint fog forogni: 

- 0-2 perc 75 rcf 780 rpm 

- 2-3 perc 200 rcf 1280 rpm 

- 3-10 perc 1790 rcf 3840 rpm 
4. A centrifugálás után a tető kinyitható és a kártyákat ki lehet venni. 
 
A teszt kivitelezése 
Melegítsük szobahőmérsékletűre (18–25°C) az összes reagenst. Ne használjunk olyan Cellbind Direct kártyát, amelynél a gélmátrixban 
levegőbuborékok, sérült hegesztés, vagy a kiszáradás jelei (szabálytalan folyadékszint, vagy nincs folyadékszint a gélmátrix felett) 
láthatók. 
 
1. Vegyük le a zárócsíkot a kívánt számú oszlopról. 
2. Pipettázzunk 40–50 µl 0,5%-os beteg vörösvértest--szuszpenziót az inkubálókamrába. 
3. Tegyük a kártyákat a Cellbind centrifugába (10 perc). A centrifugálási paraméterek előre programozottak. 
4. Olvassuk le a reakciót. 
 
Értékelés 
Pozitív reakciók esetén a vörösvértestek a gélmátrix felső rétegében kötődnek meg. A pozitív reakciók a vörösvértestek antitestekkel 
és/vagy komplement komponensekkel való in vivo fedettségét jelzik. 
Negatív reakciók esetén egy diszkrét vörösvértest-csomó látható a mikro-oszlop alján. A teszteredmények nem értékelhetőek, ha a 
kontroll (Ctrl.) oszlop nem mutat negatív reakciót. A reakcióeredmények az ábrán láthatóak. 
 
 4+    3+    2+   1+   (+) NEG 
 
 
 
 
 
 
A gél-mátrix felső rétegében megkötődött vörösvértestek mennyisége olyan paraméterektől függ, mint a vörösvértestek érzékenyítettségi 
szintje, az antitestek vörösvértest antigénekre vonatkozó affinitása vagy a fedett komplement komponensek mennyisége a 
vörösvértestek felületén. A bevezető centrifugálási fázisok időtartama és a zárófázis centrifugálási ereje szintén meghatározó. 
Ezért ha a reakció gyengébb, mint 4+, sejtek tűnnek fel a mikro-oszlop alján is. Ugyanezen minta látható kevert-mezős reakciók esetén. 
 
Az eljárás korlátjai 
Nem várt pozitív eredményeket okozhatnak: pszeudoagglutináció, autoagglutináció, kevertmezős reakció, bizonyos gyógyszerek vagy túl 
magas vörösvértest koncentráció. Nem várt negatív vagy gyenge reakciókat okozhatnak: kevertmezős reakciók vagy a reagensek 
csökkenő aktivitása. Fals pozitív vagy fals negatív eredményeket kaphatunk, ha levegőbuborékok vannak jelen a gélmátrixban, a 
tesztanyagok kontamináltak, vagy eltérés van az ajánlott kivitelezési technikától. Erősen hemolizált minták használata esetén, nem-
specifikus reakciók jelentkezhetnek. 
 
Referenciák 
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. 
 
A Sanquin termékek garantáltan az eredeti gyártó használati utasításában megadottaknak megfelelő teljesítményt nyújtják. Rendkívül 

fontos, hogy szigorúan betartsák az adott eljárásokat, a tesztek elrendezését, és ragaszkodjanak az ajánlott reagensek és berendezések 

használatához. A Sanquin az előzőekben leírtaktól történő bármilyen eltérés esetén minden felelősséget elhárít. 

 
 
 
  


