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066_v02 02/2017 (el)   Μόνο για επαγγελματική χρήση  

 

Δοκιμασία μικροστήλης για τον προσδιορισμό αντιγόνων ομάδας αίματος σε ερυθρά αιμοσφαίρια συμπεριλαμβανομένων ερυθρών αιμοσφαιρίων 

επικαλυμμένων in vivo με αντισώματα ή/και συστατικά συμπληρώματος 

 

Γενικές πληροφορίες 

Το Cellbind Direct Type είναι ένα σύστημα δοκιμασίας μικροστήλης στο οποίο ευαισθητοποιημένα ερυθρά αιμοσφαίρια από ένα εναιώρημα 

συγκεντρώνονται από μια μήτρα γέλης σε ένα ενισχυτικό μέσο υψηλής πυκνότητας. Το Cellbind Direct Type προορίζεται για χρήση στον ευθύ και 

αντίστροφο προσδιορισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων συμπεριλαμβανομένων ερυθρών αιμοσφαιρίων επικαλυμμένων in vivo με αντισώματα ή/και συστατικά 

συμπληρώματος. 

Το Cellbind Direct Type είναι κατάλληλο για χρήση σε χειροκίνητα καθώς και (ημι)αυτόματα συστήματα. Η δοκιμασία Cellbind Direct Type πληροί τις 

απαιτήσεις των σχετικών προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης αναφέρονται στα έγγραφα έκδοσης, τα οποία παρέχονται 

με το προϊόν κατόπιν αιτήματος. Η δοκιμασία βασίζεται στην ανοσοκαθήλωση ευαισθητοποιημένων ερυθρών αιμοσφαιρίων σε μια μικροστήλη που 

περιέχει μήτρα γέλης. Το εναιώρημα κυττάρων προστίθεται στο διαμέρισμα επώασης της μικροστήλης μαζί με το αντιδραστήριο προσδιορισμού αίματος ή 

το πλάσμα προς ανάλυση. Κατά τη διάρκεια της φάσης επώασης, τα θετικά σε αντίγονα ερυθρά αιμοσφαίρια δεσμεύουν τα αντίστοιχα αντισώματα αντι-

ερυθρών αιμοσφαιρίων που υπάρχουν στο αντιδραστήριο ή στο πλάσμα. Στη συνέχεια, οι κάρτες περνούν από τρεις φάσεις φυγοκέντρησης. Στην πρώτη 

φάση, το μέσο υψηλής πυκνότητας προκαλεί διαχωρισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων από το αντιδραστήριο ή το πλάσμα. Στη δεύτερη φάση, τα 

ευαισθητοποιημένα ερυθρά αιμοσφαίρια συγκολλώνται στο πάνω μέρος της μήτρας γέλης στη μικροστήλη, ενώ στην τρίτη φάση, τα μη 

ευαισθητοποιημένα και τα εξαιρετικά ασθενώς ευαισθητοποιημένα ερυθρά αιμοσφαίρια μετακινούνται προς το κάτω μέρος της μικροστήλης. Συνιστάται 

ιδιαίτερα να συμπεριλαμβάνονται με κάθε σειρά προσδιορισμών ομάδας αίματος θετικά και αρνητικά υλικά ελέγχου. 

 

Προφυλάξεις 

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

κουτί μετά τη χρήση. Οι κάρτες Cellbind Direct Type 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 Type 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 στο διαμέρισμα επώασης ή στην κάτω πλευρά των ταινιών κάλυψης), 

κατεστραμμένες ταινίες κάλυψης ή παρουσία φυσαλίδων αέρα στο μέσο υψηλής πυκνότητας ή στη μήτρα πηκτώματος γέλης. Οι φυσαλίδες αέρα που 

έχουν σχηματιστεί κατά τη μεταφορά είτε στο μέσο υψηλής πυκνότητας είτε στη μήτρα γέλης μπορούν να απομακρυνθούν στις περισσότερες περιπτώσεις 

με περιστροφή των σφραγισμένων καρτελών του Cellbind Direct Type στη φυγόκεντρο Cellbind πριν από τη χρήση. Οι κάρτες του Cellbind Direct Type δεν 

θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα τους. Μετά την ανάγνωση των αποτελεσμάτων, οι κάρτες 

μπορούν να καλύπτονται και να φυλάσσονται σε όρθια θέση στους 2-8°C για έως και μία εβδομάδα. Ως συντηρητικό χρησιμοποιείται χλωραμφαινικόλη 

<0,1%. Τα αντιδραστήρια δεν μπορούν να θεωρηθούν ελεύθερα μολυσματικών παραγόντων. Θα πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη χρήση και την 

απόρριψη κάθε περιέκτη και του περιεχομένου του. Η απόρριψη των αποβλήτων, μετά την ολοκλήρωση της δοκιμασίας, θα πρέπει να πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τους κανονισμούς του εργαστηρίου σας. 

 

Συλλογή και παρασκευή δειγμάτων 

Δείγμα: 

Τα δείγματα αίματος θα πρέπει να συλλέγονται ασηπτικά, παρουσία EDTA ως αντιπηκτικού. Συνιστάται ιδιαίτερα η φυγοκέντρηση των σωληναρίων 

συλλογής αίματος για 5 λεπτά στα 3000 rcf πριν από τη συλλογή των δειγμάτων πλάσματος. Η συλλογή των δειγμάτων πλάσματος θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με τη χρήση πιπέτας και όχι με διοχέτευση του πλάσματος. Τα δείγματα πλάσματος πρέπει να παραμένουν ελεύθερα λευκών 

αιμοσφαιρίων, τμημάτων γέλης ή/και υπολειμμάτων ινώδους προς αποφυγή απόφραξης της μήτρας γέλης. Για τον αντίστροφο προσδιορισμό, συνιστάται η 

χρήση φρέσκου πλάσματος (εντός 48 ωρών μετά τη λήψη). Τα δείγματα πλάσματος που δεν υποβάλλονται αμέσως σε δοκιμασία μπορούν να φυλάσσονται 

για 48 ώρες στους 2-8°C, ή για περισσότερο στους <-18°C. Συνιστάται η φυγοκέντρηση των δειγμάτων πλάσματος μετά την απόψυξη για 5 λεπτά στα 3000 

rcf πριν από τη δοκιμασία για την απομάκρυνση τυχόν ιζήματος. 

 

Αντιδραστήρια: 

Cellbind Direct Type  K7012: Κουτί που περιέχει 48 κάρτες με 6 μικροστήλες έκαστη 

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) 

Cellbind DILUENT  K7180: Μέσο επώασης για την παρασκευή εναιωρήματος ερυθροκυττάρων 0,5% από αντιδραστήριο  

                          εναιωρήματος ερυθροκυττάρων Sanquin 3% (100 ml) 

Cellbind A1 reagent red cells  K7240: Αντιδραστήριο εναιωρήματος ερυθροκυττάρων 0,5% για την ανίχνευση αντι-A  

         αντισωμάτων. 

Cellbind B reagent red cells  K7242: Αντιδραστήριο εναιωρήματος ερυθροκυττάρων 0,5% για την ανίχνευση αντι-Β  

                                                                                  αντισωμάτων. 

Cellbind O, D-positive reagent red cells  K7243: Αντιδραστήριο εναιωρήματος ερυθροκυττάρων 0,5% για τη χρήση ως θετικός ή  

                                                                                  αρνητικός μάρτυρας. 
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Υλικά: 

Cellbind Centrifuge  K7302 

Cellbind Rotor  K7303 

Cellbind Dispenser  K7300 

Cellbind Workstation  K7301 

 

Εναιώρημα ερυθρών αιμοσφαιρίων: 

1.   Για τον προσδιορισμό, απαιτείται η παρασκευή εναιωρήματος ερυθροκυττάρων του ασθενούς ή του δότη 0,5% σε Cellbind LISS (  K7100 

  K7110  ή K7130). 

2.   Για αντίστροφο προσδιορισμό απαιτείται η χρήση εναιωρήματος ερυθρών αιμοσφαιρίων αντιδραστηρίου Sanquin (0,5% ή 3,0%). Συνιστάται η χρήση  

  έτοιμου εναιωρήματος ερυθρών αιμοσφαιρίων αντιδραστηρίου Cellbind 0,5%. Αν χρησιμοποιηθεί αντιδραστήριο εναιωρήματος ερυθροκυττάρων  

  Sanquin 3%, πρέπει να παρασκευαστεί αιώρημα 0,5% σε Cellbind DILUENT (  K7180) σύμφωνα με το παρακάτω πρωτόκολλο παρασκευής. Για χρήση  

  άλλου αντιδραστηρίου ερυθροκυττάρων, είναι υποχρεωτική η επικύρωση από το χρήστη. 

 

Παρασκευή εναιωρήματος ερυθρών αιμοσφαιρίων 0,5%: 

1.   11 µl συμπυκνωμένων ερυθροκυττάρων του ασθενούς ή του δότη + 2 ml Cellbind LISS (  K7100,  K7110 ή  K7130) 

2.   200 µl αντιδραστήριο εναιωρήματος ερυθροκυττάρων Sanquin 3%+ 1 ml Cellbind DILUENT (  K7180) 

 

Διαδικασία χειρισμού της Cellbind Centrifuge 

Για τη χρήση της φυγόκεντρου Hettich για καρτέλες Cellbind πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα: 

1. Εισαγάγετε το Cellbind Rotor σύμφωνα με το εγχειρίδιο χειρισμού της Hettich. 

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

3. Για το βήμα φυγοκέντρισης που αναφέρεται στη διαδικασία δοκιμασίας Cellbind παρακάτω πρέπει να πατήσετε το “start” και η φυγόκεντρος θα 

περιστραφεί στις 3 παρακάτω φάσεις: 

- 0-2 λεπτά 75 rcf 780 rpm 

- 2-3 λεπτά 200 rcf 1280 rpm 

- 3-10 λεπτά 1790 rcf 3840 rpm 

4. Μετά τη φυγοκέντριση, μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι και να αφαιρέσετε τις καρτέλες. 

 

Διαδικασία της δοκιμασίας 

Αφήστε όλα τα αντιδραστήρια να περιέλθουν σε θερμοκρασία δωματίου (18–25°C). Μη χρησιμοποιείτε κάρτες Cellbind Direct Type με φυσαλίδες αέρα στη 

μήτρα γέλης, σπασμένα σφραγίσματα ή ενδείξεις ξήρανσης (μη φυσιολογική στάθμη ή απουσία υγρού πάνω από τη μήτρα γέλης). 

 

Προσδιορισμός αντιγόνων ομάδας αίματος 

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

2. Προσθέστε 40–50 µl του εναιωρήματος ερυθροκυττάρων 0,5% των κυττάρων του ασθενούς ή του δότη στο διαμέρισμα επώασης.  

3. Προσθέστε στο διαμέρισμα επώασης 20 µl αντιδραστηρίου προσδιορισμού αίματος Sanquin. 

Σημείωση: Στον δικτυακό τόπο www.cellbind.nl διατίθεται λίστα από επικυρωμένα αντιδραστήρια ομάδων αίματος Sanquin. Η χρήση οποιουδήποτε 

άλλου αντιδραστηρίου προσδιορισμού μπορεί να οδηγήσει σε ασυνήθη αποτελέσματα, συνεπώς θα πρέπει να επικυρώνεται από το χρήστη. 

4. Τοποθετήστε τις κάρτες στη Cellbind Centrifuge (10 λεπτά). Οι παράμετροι φυγοκέντρησης έχουν ήδη προγραμματιστεί. 

5. Διαβάστε τις αντιδράσεις. 

 

Αντίστροφος προσδιορισμός 

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

2. Προσθέστε στο διαμέρισμα επώασης 40-50 µl του εναιωρήματος αντιδραστηρίου ερυθρών αιμοσφαιρίων 0,5%. 

3. Προσθέστε στο διαμέρισμα επώασης τον ίδιο όγκο (40-50 µl) πλάσματος.  

4. Τοποθετήστε τις κάρτες στη Cellbind Centrifuge (10 λεπτά). Οι παράμετροι φυγοκέντρησης έχουν ήδη προγραμματιστεί. 

5. Διαβάστε τις αντιδράσεις. 

 

Ερμηνεία 

Στις θετικές αντιδράσεις, τα ερυθρά αιμοσφαίρια συγκεντρώνονται στο άνω στρώμα της μήτρας γέλης. Στις αρνητικές αντιδράσεις παρατηρείται στη 

μικροστήλη μόνο ένα μικρό ίζημα ερυθρών αιμοσφαιρίων. Τα πρότυπα αντίδρασης που προκύπτουν παρουσιάζονται στην εικόνα: 

 
 4+ 3+ 2+ 1+ (+) NEG 
 
 
 
 
 
 
Ο αριθμός ερυθρών αιμοσφαιρίων που συγκεντρώνονται στο άνω στρώμα της μήτρας γέλης εξαρτάται από παραμέτρους όπως η αντιγονική πυκνότητα των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων καθώς και ο τίτλος και η συγγένεια των αντισωμάτων. Καθορίζεται επίσης από τη διάρκεια των αρχικών φάσεων φυγοκέντρησης και 

τη φυγόκεντρο δύναμη κατά την τελική φάση. 

Επομένως, εάν μια αντίδραση είναι ασθενέστερη από 4+, θα εμφανιστούν κύτταρα και στον πυθμένα της μικροστήλης. Το ίδιο πρότυπο παρατηρείται σε 

αντιδράσεις μικτού πεδίου. 

 

Προσδιορισμός αντιγόνων ομάδας αίματος 

Η θετική αντίδραση με αντιδραστήρια προσδιορισμού ομάδας αίματος υποδεικνύει την παρουσία των αντίστοιχων αντιγόνων στα ερυθρά αιμοσφαίρια. 

Μια θετική αντίδραση με μονοκλωνικό υλικό ελέγχου Pelikloon υποδεικνύει ότι τα αποτελέσματα προσδιορισμού ομάδας αίματος δεν είναι έγκυρα. Σε 

αυτή την περίπτωση συνιστάται η χρήση άλλης τεχνικής. Η αρνητική αντίδραση με αντιδραστήρια προσδιορισμού ομάδας αίματος υποδεικνύει ότι η 

ανίχνευση της παρουσίας των αντίστοιχων αντιγόνων στα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν είναι δυνατή. 
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Αντίστροφος προσδιορισμός 

Θετικές αντιδράσεις με ερυθρά αιμοσφαίρια αντιδραστηρίου υποδεικνύουν την παρουσία του αντίστοιχου αλλοαντισώματος. Μια αρνητική αντίδραση 

υποδεικνύει ότι η ανίχνευση της παρουσίας του αντίστοιχου αλλοαντισώματος δεν είναι δυνατή.  

 

Περιορισμοί 

Μη αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα, τα οποία οφείλονται σε: ψευδοσυγκόλληση, αυτοσυγκόλληση, αντίδραση μικτού πεδίου, πολύ υψηλή συγκέντρωση 

ερυθρών αιμοσφαιρίων, ερυθρά αιμοσφαίρια επικαλυμμένα in vivo με αντισώματα IgM ή IgA, ορισμένα φάρμακα ή παρουσία αλλοαντισωμάτων άλλων από 

τα αντι-A ή/και αντι-B. Μη αναμενόμενα αρνητικά ή ασθενή αποτελέσματα, τα οποία οφείλονται σε: αντίδραση μικτού πεδίου, χιμαιρισμό, μειωμένη 

δραστικότητα αντιδραστηρίων, ανεπαρκή αλληλεπίδραση του εναιωρήματος ερυθροκυττάρων και του πλάσματος, του ορού ή του αντιδραστηρίου στο 

διαμέρισμα επώασης ή/και πρόωρη αλληλεπίδραση μεταξύ των περιεχομένων του διαμερίσματος επώασης και του μέσου υψηλής πυκνότητας, ή προέλευση 

ερευνώμενου πλάσματος από νεογνό, άτομο (ιδιαίτερα) μεγάλης ηλικίας ή ασθενή με υπογαμμασφαιριναιμία. Ψευδώς θετικά ή ψευδώς αρνητικά 

αποτελέσματα μπορεί να εμφανιστούν λόγω της παρουσίας φυσαλίδων αέρα στη μήτρα γέλης, επιμόλυνσης των υλικών της δοκιμασίας ή οποιασδήποτε 

απόκλισης από τις συνιστώμενες τεχνικές. Όταν χρησιμοποιούνται ισχυρά αιμολυτικά δείγματα, μπορεί να προκύψουν μη ειδικές αντιδράσεις. Αν κάποιο 

δείγμα περιέχει υπολείμματα ινικής, αυτό μπορεί να προκαλέσει παγίδευση μη ευαισθητοποιημένων κυττάρων κατά τη φυγοκέντρηση, με αποτέλεσμα τη 

δημιουργία μιας λεπτής κόκκινης γραμμής στο επάνω μέρος της μήτρας πηκτώματος γέλης. 

 

Πηγές 

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. 

 

 


