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Mikrosloupcové testování pro typizaci antigenů krevních skupin na erytrocytech včetně erytrocytů potažených in vivo protilátkami a/nebo 
složkami komplementu 
 
Obecné informace 
Cellbind Direct Type je mikrosloupcový testovací systém, ve kterém jsou citlivé erytrocyty ze suspenze zachyceny pomocí gelové matrix 
v zesilujícím médiu o vysoké hustotě. Test Cellbind Direct Type je určen pro typizaci antigenů krevních skupin a křížovou zkoušku krevní 
skupiny pomocí červených krvinek včetně erytrocytů pokrytých in vivo protilátkami a/nebo složkami komplementu. Test Cellbind Direct 
Type je vhodný pro použití v ručních, poloautomatických i automatických systémech. Stanovení typu pomocí testu Cellbind Direct Type 
splňuje požadavky příslušných norem a směrnic. Parametry diagnostik jsou uvedeny v dokumentech verze, které jsou na vyžádání 
poskytnuty s produktem. Test je založen na imunofixaci citlivých červených krvinek v mikrosloupci obsahujícím gelovou matrix. Buněčná 
suspenze je přidána do inkubační části mikrosloupce společně s reagencí krevních skupin nebo plazmy, které mají být testovány. Během 
inkubační fáze červené krvinky pozitivní na antigen naváží odpovídající antierytrocytární protilátky přítomné v reagencii nebo plazmě. 
Následně karty prochází třemi fázemi centrifugace. V první fázi způsobí médium o vysoké hustotě oddělení erytrocytů od reagencie nebo 
plazmy. Ve druhé fázi budou citlivé erytrocyty aglutinovány a zachyceny na horní části gelové matrix mikrosloupce, zatímco ve třetí fázi 
se necitlivé a velmi slabě citlivé erytrocyty přesunou směrem ke spodní části mikrosloupce. S každou sérií stanovení krevní skupiny se 
důrazně doporučuje zahrnout pozitivní i negativní kontroly. 
 
Bezpečnostní opatření 
Pouze pro diagnostické použití in vitro. Karty testu Cellbind Direct Type musí být skladovány v originální polystyrenové krabici při teplotě 
2 až 8°C. Po použití krabici uzavřete. Karty testu Cellbind Direct Type by měly být skladovány ve svislé poloze.  Pokud tomu tak není, 
musí být umístěny ve svislé poloze po dobu zhruba 15 minut před použitím, aby se mohla gelová matrix znovu usadit. Nepoužívejte karty 
testu Cellbind Direct Type, které jeví známky vyschnutí (tj. nestejnoměrná úroveň média o vysoké hustotě v mikrosloupcích jedné karty 
nebo nízké úrovně média o vysoké hustotě ve sloupcích), známky kondenzace (tj. kapky v inkubační části nebo pod spodní stranou krycí 
lišty), poškození krycí lišty nebo mají bublinky vzduchu v médiu o vysoké hustotě nebo gelové matrix. Bublinky vzduchu v médiu o 
vysoké hustotě nebo gelové matrix vytvořené během přepravy mohou být odstraněny ve většině případů tím, že se před použitím 
zapečetěné karty testu Cellbind Direct Type centrifugují v zařízení Cellbind Centrifuge. Karty testu Cellbind Direct Type by neměly být 
používány po uplynutí doby použitelnosti, která je uvedena na etiketě karet. Po zjištění výsledků mohou být karty zakryty a skladovány ve 
svislé poloze při teplotě 2 až 8°C po dobu až jednoho týdne. Jako konzervační prostředek se používá Chloramfenikol <0,1 %. Reagencie 
nemůže být považována za prostou infekčních agens. Při použití každého obalu a jeho obsahu a nakládání s nimi je třeba dbát opatrnosti. 
Odstranění odpadu po provedeném testování je třeba provádět v souladu s postupy dané laboratoře. 
 
Odběr a příprava vzorků 
 

Vzorek: 

Vzorky krve se odebírají asepticky s přidáním EDTA jako antikoagulační látky. Před odběrem vzorků plazmy důrazně doporučujeme 
centrifugovat zkumavky pro odběr krve po dobu 5 minut při 3 000 rcf. Odběr vzorků plazmy by měl být prováděn pomocí pipety, nikoli 
nalitím plazmy. Vzorky plazmy nesmí obsahovat bílé krvinky, fragmenty gelu a/nebo fibrinové zbytky, aby nedošlo k blokování gelové 
matrix. Pro křížovou zkoušku se doporučuje použít čerstvou plazmu (do 48 hodin po odběru). Vzorky plazmy, které se nebudou ihned 
testovat, mohou být skladovány po dobu 48 hodin při teplotě 2 až 8°C (nebo déle při teplotě <-18°C). Po rozmrazení se před 
testováním doporučuje centrifugovat vzorky plazmy po dobu 5 minut při 3 000 rcf, aby se odstranil případný precipitát. 
 
Reagencie: 

Cellbind Direct Type  K7012: Krabička obsahující 48 karet, každou se 6 mikrosloupci 

Cellbind LISS  K7100: Inkubační médium pro přípravu 0,5% suspenze erytrocytů pacienta nebo dárce  
         (250 ml) 

  K7110: Inkubační médium pro přípravu 0,5% suspenze erytrocytů pacienta nebo dárce  
         (100 ml) 

  K7130: Inkubační médium pro přípravu 0,5% suspenze erytrocytů pacienta nebo dárce 
         (25 ml) 

Cellbind DILUENT  K7180: Inkubační médium pro přípravu 0,5% suspenze erytrocytů z 3% suspenze reagencie 
          erytrocytů (100 ml) 

Cellbind A1 reagent red cells  K7240: 0.5% suspenze reagencie erytrocytů pro zjištění protilátek anti-A. 

Cellbind B reagent red cells   K7242: 0.5% suspenze reagencie erytrocytů pro zjištění protilátek anti-B. 

Cellbind O, D-positive  K7243: 0.5% suspenze reagencie erytrocytů pro použití jako pozitivní nebo negativní  
reagent red cells                     kontroly. 
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Materiály: 

Cellbind Centrifuge  K7302 

Cellbind Rotor  K7303 

Cellbind Dispenser  K7300 

Cellbind Worklstation  K7301 
 

Suspenze erytrocytů: 

1. Pro typizaci musí být pomocí média Cellbind LISS (  K7100  K7110 or  K7130) připravena 0,5% suspenze erytrocytů 
pacienta nebo dárce.  

2. Pro křížovou zkoušku musí být použita reagenční suspenze erytrocytů Sanquin (0.5% or 3.0%). Doporučuje se použít 0,5% 
erytrocytární suspenzi reagencie Cellbind, která je k přímému použití. Pokud je použita 3% suspenze erytrocytů reagencie Sanguin, je 

nutné připravit 0.5% suspenzi v Cellbind DILUENT (  K7180) podle protokolu přípravy uvedeného níže. Pro použití jiných reagencí 
erytrocytů je nutné ověření uživatelem 

 
Příprava 0,5% suspenzí erytrocytů: 

1. 11 µl erytrocytů pacienta nebo dárce + 2 ml média Cellbind LISS (  K7100,  K7110 or  K7130) 

2. 200 µl 3% suspenze reagencie erytrocytů pacienta Sanguin + 1 ml média Cellbind DILUENT (  K7180) 
 
Provozní postup pro Cellbind Centrifuge 
Chcete-li pro karty Cellbind použít centrifugu Hettich, je třeba postupovat následovně: 
1. Podle návodu k obsluze vložte Cellbind Rotor do centrifugy Hettich. 
2. Centrifuga rotor rozpozná a automaticky jej naprogramuje v souladu s protokolem Cellbind. 
3. Chcete-li provést krok centrifugace uvedený ve zkušebním postupu Cellbind níže, je třeba stisknout tlačítko „start“ a centrifuga bude 

rotovat v následujících 3 krocích: 
- 0 až 2 minuty 75 rcf 780 ot/min. 
- 2 až 3 minuty 200 rcf 1 280 ot/min. 
- 3 až 10 minuty 1 790 rcf 3 840 ot/min. 

4. Po centrifugaci lze víko otevřít a karty vyjmout. 
 
Postup testování 
Nechte všechny reagencie dosáhnout pokojové teploty (18 až 25°C). Nepoužívejte karty testu Cellbind Direct Type, ve kterých jsou v gelové 
matrix viditelné vzduchové bubliny, porušená těsnění nebo známky vysychání (nepravidelná nebo žádná hladina kapaliny nad gelovou 
matrix). 
 
Typizace antigenů krevních skupin 

1. Odstraňte z požadovaného počtu sloupců krycí proužek. 
2. Do inkubační části přidejte 40 až 50 µl 0,5% suspenze erytrocytů pacienta nebo dárce.  
3. Do inkubační části přidejte 20 µl reagencie krevních skupin Sanquin. 

Poznámka: Seznam ověřených reagencí krevních skupin Sanquin je k dispozici na stránce www.cellbind.nl. Použití jiné reagencie 
typizace může vést k nesprávným výsledkům a mělo by být proto uživatelem ověřeno. 

4. Vložte karty do Cellbind Centrifuge (10 minut). Parametry centrifugace již byly naprogramovány. 
5. Odečtěte reakce. 
 

Křížová zkouška 

1. Odstraňte z požadovaného počtu sloupců krycí proužek. 
2.   Do inkubační části přidejte 40 až 50 µl 0,5% suspenze reagencie erytrocytů. 
3.   Do inkubační části přidejte stejný objem (40 až 50 µl) plazmy.  
4.   Vložte karty do Cellbind Centrifuge (10 minut). Parametry centrifugace již byly naprogramovány. 
5.   Odečtěte reakce. 
 
Hodnocení 
V případě pozitivních reakcí budou erytrocyty zachyceny v horní vrstvě gelové matrix. V případě negativních reakcí bude na dně 
mikrosloupce viditelný pouze osamocený shluk erytrocytů. Výsledné reakce vzorků jsou uvedeny na obrázku: 
 
 4+ 3+ 2+ 1+ (+) NEG 
 
 
 
 
 
 
Množství erytrocytů zachycených v horní vrstvě gelové matrix závisí na různých parametrech, například antigenní hustotě erytrocytů nebo 
titru a afinitě protilátek. Je také dáno dobou trvání počátečních fází centrifugace a odstředivou silou během závěrečné fáze. 
Proto, pokud je reakce slabší než 4+, objeví se erytrocyty také na dně mikrosloupce. Stejný vzor bude patrný u smíšených reakcí. 
 
Typizace antigenů krevních skupin 

Pozitivní reakce s reagenciemi krevních skupin indikují přítomnost odpovídajících antigenů v erytrocytech. Pozitivní reakce s monoklonální 
kontrolou Pelikloon indikují, že výsledky vyšetření krevní skupiny nejsou platné; v tomto případě se doporučuje použít jinou techniku. 
Negativní reakce s reagenciemi krevních skupin indikují, že přítomnost odpovídajících antigenů na erytrocytech nelze zjistit. 
 
Křížová zkouška 

Pozitivní reakce s reagencí erytrocytů indikuje přítomnost odpovídající autoprotilátky. Negativní reakce indikuje, že přítomnost odpovídající 
autoprotilátky nelze zjistit.  
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Omezení 
Nečekané pozitivní výsledky vinou: pseudoaglutinace, autoaglutinace, smíšené reakce, příliš vysoké koncentrace erytrocytů, erytrocytů 
pokrytých in vivo protilátkami IgM nebo IgA, určitých léků nebo přítomnosti jiných autoprotilátek než anti-A nebo anti-B. Neočekávané 
negativní nebo slabé reakce mohou být způsobeny: smíšenou reakcí, chimerismem, sníženou aktivitou reagencí, nedostatečnou interakcí 
suspenze erytrocytů a plasmy nebo reagencie v inkubační části a/nebo předčasnou interakcí mezi obsahem inkubační části a vysoké hustotě 
media nebo skutečností, že zkoumaná plazma pochází z novorozence, (velmi) starého člověka nebo od pacienta s hypogamaglobulinemií. 
Falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky mohou být způsobeny přítomností vzduchových bublin v gelové matrix, kontaminací 
testovaného materiálu nebo odchylkou od doporučených postupů. Jsou-li použity silně hemolytické vzorky, může dojít k nespecifické reakci. 
Pokud vzorek obsahuje rezidua fibrinu, může dojít k zachycení nesenzitizovaných buňek během odstřeďování, což může vést k tenké červené 
linii na povrchu gelové matrix.  
 
Reference 
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. 
 
Sanquin zaručuje, že funkční charakteristiky jejích produktů budou takové, jaké jsou popsány v původních návodech k použití od výrobce. 

Je nezbytné přesně dodržovat postupy, rozvržení testů a doporučení k činidlům a vybavení. Nadace Sanquin se zříká veškeré zodpovědnosti 

v případě jakýchkoli odchylek od těchto postupů, rozvržení a doporučení. 

 


