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Wyłącznie do użytku 

profesjonalnego 

 
Test mikrokolumnowy do wykrywania opłaszczenia in vivo krwinek czerwonych przez przeciwciała i/lub składniki dopełniacza 
 
Informacje ogólne 
Cellbind Direct jest systemem testowania z użyciem mikrokolumny, w którym krwinki czerwone z zawiesiny, uczulone in vivo przez 
przeciwciała i/lub składniki dopełniacza, są wychwytywane przez żelową macierz na podłożu wzmacniającym o dużej gęstości. Karta 
Cellbind Direct składa się z dwóch mikrokolumn zawierających przeciwciała anty-IgG, dwóch mikrokolumn zawierających przeciwciała 
monoklonalne anty-C3d oraz dwóch mikrokolumn kontrolnych (Ctrl.). Cellbind Direct można stosować zarówno w systemach ręcznych, 
jak i (pół-) automatycznych. Test Cellbind Direct spełnia wymagania odpowiednich norm i wytycznych. Opis charakterystyki działania 
znajduje się w dokumentach dopuszczenia do obrotu, które na prośbę klienta mogą zostać dostarczone wraz z produktem. Test oparty 
jest na technice immunofiksacji uczulonych czerwonych krwinek w mikrokolumnie zawierającej macierz żelową. Zawiesinę komórkową 
dodaje się do górnego przedziału mikrokolumny. Karty poddawane są wirowaniu w trzech fazach. W fazach początkowych wirowania 
opłaszczone przeciwciałami i/lub składnikami układu dopełniacza krwinki czerwone ulegną aglutynacji i zostaną wychwycone w górnej 
części macierzy żelowej mikrokolumny. W fazie końcowej nieopłaszczone i słabo opłaszczone krwinki czerwone będą się przemieszczać 
w kierunku dna mikrokolumny. 
 
Środki ostrożności 
Do stosowania jedynie w diagnostyce in vitro. Karty Cellbind Direct należy przechowywać w oryginalnym pudle styropianowym w 
temperaturze od 2-8 °C. Pudło zamknąć po wykorzystaniu. Karty Cellbind Direct należy przechowywać ustawione pionowo w 
temperaturze. Jeżeli tak nie postąpiono, to na 15 minut przed użyciem należy je ustawić w pozycji pionowej, aby umożliwić ponowne 
osadzenie się macierzy żelowej. Nie wolno używać kart Cellbind Direct, które wykazują cechy wysuszenia (tj. nierówny poziom podłoża o 
dużej gęstości w mikrokolumnach jednej karty lub niskie poziomy podłoża o dużej gęstości w kolumnach), cechy kondensacji (np. krople 
w przedziale inkubacyjnym lub na spodniej stronie pasków przykrywajacych), uszkodzenie pasków przykrywających lub obecność 
pęcherzyków powietrza w podłożu o dużej gęstości lub w macierzy żelowej. Pęcherzyki powietrza w podłożu o dużej gęstości lub w 
macierzy żelowej, które dostały się tam w czasie transportu, można w większości przypadków usunąć poprzez odwirowanie 
zapieczętowanych kart Cellbind Direct przed ich użyciem w Cellbind Centrifuge. Kart Cellbind Direct nie wolno używać po upływie 
terminu ważności, który jest nadrukowany na etykiecie kart. Po odczytaniu wyników karty można przykryć i przechowywać w pozycji 
pionowej w temperaturze 2–8°C nie dłużej niż przez jeden tydzień. Środkiem konserwującym jest <0,1% chloramfenikol. Odczynniki są 
potencjalnie zakaźne. Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu i usuwania jego pozostałości oraz 
opakowań po produkcie. Po zakończeniu testu wszelkie pozostałości niewykorzystanego produktu należy usunąć w sposób zgodny z 
przepisami laboratorium, w którym test został przeprowadzony. 
 
Pobieranie i przygotowywanie materiału 
Materiał: 
Do przeprowadzenia testu Cellbind Direct zaleca się stosowanie świeżej krwi (do 48 godzin od pobrania). Najlepiej użyć krwi pobranej do 
EDTA, aby zapobiec opłaszczeniu in vitro krwinek czerwonych składnikami dopełniacza. Zaleca się wirowanie próbek po ich rozmrożeniu 
przez 5 minut przy RCF 3000 przed testowaniem, w celu usunięcia wszelkich osadów. 
 
Odczynniki: 

Cellbind Direct  K7011 Pudło zawierające 48 kart (2 testy IgG, C3d, Ctrl. w każdej karcie). 
Cellbind LISS  K7100 podłoże inkubacyjne do przygotowywania 0,5% zawiesiny krwinek czerwonych z 

krwinek czerwonych pochodzących od pacjenta lub dawcy (250 ml). 
  K7110 podłoże inkubacyjne do przygotowywania 0,5% zawiesiny krwinek czerwonych z 

krwinek czerwonych pochodzących od pacjenta lub dawcy (100 ml). 
  K7130 podłoże inkubacyjne do przygotowywania 0,5% zawiesiny krwinek czerwonych z 

krwinek czerwonych pochodzących od pacjenta lub dawcy (25 ml). 
 
Inne materiały: 
Cellbind Centrifuge      K7302 
Cellbind Rotor     K7303 
Cellbind Dispenser      K7300 
Cellbind Workstation    K7301 
 
Zawiesina krwinek czerwonych: 
Do testu Cellbind Direct musi zostać przygotowana 0,5% zawiesina krwinek czerwonych z krwinek czerwonych pochodzących od 
pacjenta w odczynniku Cellbind LISS 
Przygotowywanie 0,5% zawiesiny krwinek czerwonych: 
11 µl koncentratu krwinek czerwonych + 2 ml roztworu Cellbind LISS lub 
200 µl 3% zawiesiny krwinek czerwonych pacjenta + 1 ml roztworu Cellbind LISS 
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Obsługa Cellbind Centrifuge 
Aby odwirować karty Cellbind za pomocą wirówki firmy Hettich, należy wykonać następujące czynności: 
1. Włóż Cellbind Rotor zgodnie z instrukcją obsługi dostarczoną przez firmę Hettich. 
2. Wirnik zostanie rozpoznany przez wirówkę i automatycznie zaprogramuje się według protokołu Cellbind 
3.    Etap wirowania opisany poniżej w procedurach testu Cellbind wymaga tylko naciśnięcia przycisku       
      „Start”. Wirówka rozpocznie wtedy pracę w następujących 3 etapach: 

- 0–2 minut 75 rcf 780 rpm 
- 2–3 minut 200 rcf 1280 rpm 
- 3–10 minut 1790 rcf  3840 rpm 

4. Po odwirowaniu można otworzyć pokrywę i wyjąć karty. 
 
Procedura testu 
Odczekaj, aż wszystkie odczynniki osiągną temperaturę pokojową (18–25°C). Nie używaj kart Cellbind Direct, które wykazują obecność 
pęcherzyków powietrza w macierzy żelowej, nieszczelność lub oznaki wyschnięcia (nieregularny płyn lub brak płynu powyżej macierzy 
żelowej). 
 
1. Zdejmij pasek przykrywający z wymaganej liczby kolumn. 
2. Dodaj jedną kroplę (40-50 µl) 0,5% zawiesiny krwinek czerwonych pacjenta do przedziału inkubacyjnego. 
3. Włóż karty do Cellbind Centrifuge (10 minut). Parametry wirowania zostały już zaprogramowane. 
4. Odczytaj wyniki reakcji. 
 
Interpretacja 
W reakcjach dodatnich krwinki czerwone zostaną wychwycone w górnej części żelowej macierzy. Dodatnie reakcje wskazują na 
opłaszczenie in vivo krwinek czerwonych przez przeciwciała i/lub składniki dopełniacza. 
W reakcjach ujemnych widzialne będzie jedynie nieznaczne skupisko krwinek czerwonych na dnie mikrokolumny. Wyniki badań nie są 
wiarygodne, jeśli w kolumnie Ctrl. nie wystąpiła reakcja ujemna. 
Powstałe wzorce wyników reakcji zostały przedstawione na rycinie: 
 
 4+    3+    2+   1+   (+) NEG 
 
 
 
 
 
 
Ilość krwinek czerwonych wychwyconych w górnej części macierzy żelowej będzie zależna od takich parametrów, jak stopień uczulenia 
krwinek czerwonych, powinowactwo przeciwciał względem antygenów krwinek czerwonych lub ilość opłaszczonych składników 
dopełniacza na krwinkach czerwonych. Ilość uczulonych krwinek jest także determinowana przez czas trwania początkowej fazy 
wirowania oraz siłę wirowania podczas końcowej fazy. 
Zatem jeżeli wynik reakcji jest słabszy niż 4+, krwinki pojawią się również na dnie mikrokolumny. Ten sam wzorzec wystąpi w 
mieszanych reakcjach pola. 
 
Ograniczenia 
Niespodziewane wyniki dodatnie z powodu: pseudoaglutynacji, autoaglutynacji, mieszanej reakcji pola, działania pewnych leków lub zbyt 
dużego stężenia krwinek czerwonych. Niespodziewane wyniki ujemne lub wyniki słabo wyrażone z powodu: mieszanej reakcji pola lub 
zmniejszonej aktywności odczynników. Wyniki fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne mogą wystąpić w rezultacie obecności 
pęcherzyków powietrza w macierzy żelowej, skażenia badanych materiałów lub innych odchyleń od zalecanych technik. W przypadku 
użycia próbek z silną hemolizą mogą zachodzić reakcje nieswoiste. 
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Gwarantujemy działanie produktów Sanquin w sposób opisany w oryginalnej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta. Istotne 

znaczenie ma ścisłe przestrzeganie procedur, układów testowych i używanie zalecanych odczynników oraz sprzętu. Fundacja Sanquin nie 

przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek odchylenia od powyższych wymagań. 

 
 


