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Mikrostĺpcový test na detekciu protilátok a/alebo komponentov komplementu naviazaných na červené krvinky in vivo. 
 
Všeobecné informácie 

Test Cellbind Direct je mikrostĺpcový testovací systém, v ktorom sa rozsuspendované červené krvinky, ktoré sa in vivo senzibilizovali 
protilátkami a/alebo komponentmi komplementu, zachytávajú gélovou matricou v podpornom vysokohustotnom médiu. Karta Cellbind 
Direct pozostáva z dvoch mikrostĺpcov obsahujúcich anti-IgG, dvoch mikrostĺpcov obsahujúcich monoklonálnu anti-C3d a dvoch 
kontrolných mikrostĺpcov (Ktrl.). Cellbind Direct je vhodný na používanie v manuálnych, ako aj v (polo-)automatizovaných systémoch. 
Test Cellbind Direct spĺňa nároky príslušných noriem a smerníc. Výkonnostné parametre sú uvedené v dodacích dokladoch, ktoré sa na 
požiadanie pripájajú k tomuto výrobku. Test je založený na imunofixácii senzibilizovaných červených krviniek v mikrostĺpci obsahujúcom 
gélovú matricu. Bunková suspenzia sa nanesie do hornej časti mikrostĺpca. Karty sa scentrifugujú. V počiatočných fázach centrifugácie 
červené krvinky pokryté protilátkami a/alebo komplementom aglutinujú a zachytávajú sa na vrchu gélovej matrice v mikrostĺpci. 
V konečnej fáze sa nepokryté alebo veľmi slabo pokryté červené krvinky klesnú na dno mikrostĺpca. 
 

Bezpečnostné opatrenia 

Len na in vitro diagnostické použitie. Cellbind Direct karty sa musia uskladňovať v originálnej polystyrénovej škatuľke pri 2-8 °C. Po 
použití škatuľku zatvorte. V opačnom prípade sa musia postaviť do zvislej polohy 15 minút pred použitím, aby klesol gélový matrix. 
Nepoužívajte karty Cellbind Direct, ktoré preukazujú známky vysušenia (t.j. nerovnomerná hladina média vysokej hustoty v mikrostĺpcoch 
jednej karty alebo nízke hladiny média vysokej hustoty v stĺpcoch), známky kondenzácie (t.j. kvapky v inkubačnom priečinku alebo na 
spodnej strane krycích pásikov), poškodené krycie pásiky alebo ktoré majú vzduchové bublinky v médiu s vysokou hustotou alebo 
gélovom matrixe.Vzduchové bubliny, či už vo vysokohustotnom médiu, alebo v gélovej matrici, ktoré vznikli počas prepravy, sa vo 
väčšine prípadov dajú odstrániť scentrifugovaním kariet Cellbind Direct v  Cellbind Centrifuge pred ich použitím. Karty Cellbind Direct sa 
nemajú používať po uplynutí dátumu exspirácie, ktorý je vytlačený na štítku na kartách. Po odčítaní výsledkov sa karty môžu zakryť 
a uchovávať vo vzpriamenej polohe pri 2-8°C až jeden týždeň. Ako konzervačná látka sa používa chloramfenikol <0,1%. Reaktanty nie 
je možné považovať za zbavené infekčných agensov. Každá nádoba a jej obsah sa musí používať a zneškodňovať opatrne. Likvidácia 
odpadu po ukončení testu sa má realizovať v súlade s vašimi laboratórnymi pravidlami. 
 
Odoberanie a príprava vzorky 

Vzorka: 

Na test Cellbind Direct sa odporúča použiť čerstvú krv (do 48 hodín od jej odobrania). Pokiaľ je to možné, krv sa má odoberať do EDTA, 
aby sa zabránilo in vitro pokrytiu červených krviniek komponentmi komplementu. Pred testovaním sa odporúča vzorky centrifúgovať 5 
minút pri 3000 rcf, aby sa odstránil precipitát. 
 
Reaktanty: 

Cellbind Direct  K7011 Škatuľka obsahujúca 48 kariet, pričom na každej karte sú 2 (IgG, C3d, Ktrl.) 
Cellbind LISS  K7100 inkubačné médium na prípravu 0,5% suspenzie erytrocytov pacienta alebo erytrocytov darcu 

(250 mL). 
  K7110 inkubačné médium na prípravu 0,5% suspenzie erytrocytov pacienta alebo erytrocytov darcu 

(100 mL). 
  K7130 inkubačné médium na prípravu 0,5% suspenzie erytrocytov pacienta alebo erytrocytov darcu 

(25 mL). 
 
Materiály: 
Cellbind Centrifuge      K7302 
Cellbind Rotor     K7303 
Cellbind Dispenser     K7300 
Cellbind Workstation     K7301 
 
Suspenzie červených krviniek: 
Pre test Cellbind Direct sa musí pripraviť 0,5% suspenzia pacientových červených krviniek v Cellbind LISS. 
 
Príprava 0,5% suspenzií červených krviniek: 

11 µl balených krviniek + 2 ml Cellbind LISS alebo 
200 µl 3% suspenzie pacientových červených krviniek + 1 ml Cellbind LISS 
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Operačný postup pre Cellbind Centrifuge 

Na použitie centrifúgy Hettich pre karty Cellbind je potrebné realizovať nasledujúce kroky: 
1. Zasuňte Cellbind Rotor podľa návodu na obsluhu centrifúgy Hettich. 
2. Centrifúga rozozná tento rotor a automaticky sa naprogramuje podľa protokolu Cellbind. 
3. Na realizáciu centrifugačného kroku, ktorý je uvedený nižšie, v testovacom postupe Cellbind, stačí stlačiť „start“ a centrifúga bude 

rotovať v nasledujúcich 3 cykloch: 
- 0-2 minúty 75 rcf 780 rpm 
- 2-3 minúty 200 rcf 1280 rpm 
- 3-10 minúty 1790 rcf 3840 rpm 

4. Po ukončení centrifugácie môžete otvoriť kryt a vybrať karty. 
 
Testovací postup 

Nechajte všetky reaktanty zahriať na laboratórnu teplotu (18–25°C). Nepoužívajte tie karty Cellbind Direct, ktoré majú v gélovej matrici 
vzduchové bubliny, alebo majú porušené tesnenie, alebo na ktorých spozorujete známky vysušenia (kvapalná vrstva nad gélovou 
matricou je nepravidelná, alebo nie je prítomná). 
 
1. Odstráňte krycí pásik z požadovaného počtu stĺpcov. 
2. Pridajte jednu kvapku (40–50 µl) 0,5% suspenzie pacientových červených krviniek do inkubačnej sekcie. 
3. Zasuňte karty do Cellbind Centrifuge (10 minút). Cenrifugačné parametre už boli naprogramované. 
4. Odčítajte reakcie. 
 
Interpretácia 

Pri pozitívnych reakciách sa červené krvinky zachytia v hornej vrstve gélovej matrice. Pozitívne reakcie indikujú, že in vivo boli červené 
krvinky pokryté protilátkami a/alebo komponentmi komplementu. 
Pri negatívnych reakciách bude vidieť len samotnú špičku červených krviniek na dne mikrostĺpca. Výsledky testu nie sú spoľahlivé, ak 
v kontrolnom stĺpci nedôjde k negatívnej reakcii. 
Na obrázku sú znázornené rôzne výsledky reakcie: 
 
 4+    3+    2+   1+   (+) NEG 
 
 
 
 
 
 
Množstvo červených krviniek, ktoré sa zachytia v hornej vrstve gélovej matrice, bude závisieť od rôznych parametrov, akými sú napríklad 
úroveň senzibilizácie červených krviniek, afinita protilátok voči antigénom červených krviniek alebo množstvo komponentov komplementu 
pokrývajúcich krvinky. Závisí aj od trvania počiatočnej centrifugačnej fázy a od centrifugačnej sily vo finálnej fáze. 
Keď je teda výsledok reakcie slabší ako 4+, na dne mikrostĺpca sa objavia bunky. Rovnaký obraz sa objaví pri reakciách zmiešaných 
buniek. 
 
Obmedzenia 

Neočakávané pozitívne reakcie spôsobené: pseudoaglutináciou, autoaglutináciou, reakciou zmiešaných buniek, určitými liekmi alebo príliš 
vysokou koncentráciou červených krviniek. 
Neočakávané negatívne alebo slabé výsledky spôsobené: reakciou zmiešaných buniek alebo zníženou aktivitou reaktantov. Ku falošne 
pozitívnym alebo falošne negatívnym výsledkom môže dôjsť, keď sa v gélovej matrici nachádzajú vzduchové bubliny, keď je 
kontaminovaný testovaný materiál alebo v dôsledku akejkoľvek odchýlky od odporúčaných metód. Keď sa používajú silno hemolytické 
vzorky, môžu nastať nešpecifické reakcie. 
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Sanquin zaručuje, že funkčné charakteristiky jej výrobkov zodpovedajú popisu v pôvodnom návode na použitie od výrobcu. Je 

nevyhnutné presne dodržiavať postupy, rozvrhnutie testov a odporúčania ohľadom činidiel a vybavenia. Nadácia Sanquin sa zrieka 

akejkoľvek zodpovednosti v prípade akýchkoľvek odchýlok od týchto postupov, rozvrhnutí a odporúčaní. 

 
 


