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Mikrokolonnu tests asins grupas antigēnu noteikšanai eritrocītiem, tostarp eritrocītiem, kas in vivo pārklāti ar antivielām un/vai komplementa 
komponentiem 
  
Vispārīga informācija 
Cellbind Direct Type ir mikrokolonnu testa sistēma, kurā sensibilizēti eritrocīti suspensijā tiek fiksēti ar gēla matricu bagātinātā liela blīvuma 
materiālā. Cellbind Direct Type paredzēts lietot asins grupu antigēnu tipēšanai un asins grupu reversai noteikšanai ar eritrocītiem, tostarp 
eritrocītiem, kas in vivo pārklāti ar antivielām un/vai komplementa komponentiem. Tests Cellbind Direct Type ir piemērots lietošanai 
manuālās, kā arī pusautomātiskās/automātiskās sistēmās. Tests Cellbind Direct Type atbilst saistošo standartu un vadlīniju prasībām. 
Ekspluatācijas parametri ir minēti dokumentos, kas pēc pieprasījuma tiek piegādāti kopā ar produktu. Tests tiek pamatots uz sensibilizētu 
eritrocītu imunofiksāciju mikrokolonnā, kurā ir gēla matrica. Šūnu suspensija tiek ievietota mikrokolonnas inkubācijas nodalījumā kopā ar 
asins grupu noteikšanas reaģentu vai testējamo plazmu. Inkubācijas fāzes laikā pret antigēnu pozitīvie eritrocīti saista atbilstošās reaģentā 
vai plazmā esošās anti-eritrocītu antivielas. Pēc tam plātnēm tiek veikta trīs fāžu centrifugēšana. Pirmajā fāzē liela blīvuma materiāls izraisīs 
eritrocītu atdalīšanu no reaģenta vai plazmas. Otrajā fāzē sensibilizēti eritrocīti tiks aglutinēti un fiksēti mikrokolonnas gēla matricas 
augšpusē, bet trešajā fāzē nesensibilizētie un vāji sensibilizētie eritrocīti pārvietosies uz mikrokolonnas apakšdaļu. Stingri ieteicams katrā 
asins grupas noteikšanas sērijā iekļaut pozitīvo un negatīvo kontroli. 
 

Piesardzības pasākumi 

Lietošanai tikai in vitro diagnostikā. Cellbind Direct Type plātnes jāglabā oriģinālajā polistirēna kastē 2-8°C temperatūrā. Pēc lietošanas 
aizveriet kasti. Cellbind Direct Type plātnes jāuzglabā stāvus 2–8°C temperatūrā. Ja tās netiek šādi uzglabātas, aptuveni 15 minūtes pirms 
lietošanas tās jātur stāvus, lai gēla matricai atkal ļautu nosēsties. Neizmantojiet Cellbind Direct Type plātnes ar nožūšanas pazīmēm (t.i. 
nevienmērīgu augsta blīvuma vidi vienas plātnes mikrokolonnās vai augsta blīvuma vides zemu līmeni kolonnās), kondensācijas pazīmēm 
(t.i. pilieni inkubācijas nodalījumā vai zem pārseguma strēmelītēm), bojātām pārseguma strēmelītēm vai gaisa burbuļiem augsta blīvuma vidē 
vai gēla matricā. Transportēšanas laikā radušos gaisa burbuļus liela blīvuma materiālā vai gēla matricā parasti var likvidēt, pirms lietošanas 
izolētās Cellbind Direct Type plātnes griežot centrifūgā Cellbind Centrifuge. Cellbind Direct Type plātnes nedrīkst izmantot pēc derīguma 
termiņa beigām, kas iespiests uz plātņu etiķetes. Pēc rezultātu nolasīšanas plātnes var pārklāt un uzglabāt stāvus 2–8°C temperatūrā līdz 
vienai nedēļai. Kā konservants tiek izmantots hloramfenikols < 0,1%. Nevar uzskatīt, ka reaģenti nesatur infekciju ierosinātājus. Jārīkojas 
uzmanīgi, lietojot un iznīcinot jebkuru iepakojumu un tā saturu. Atkritumu iznīcināšana pēc testa pabeigšanas ir jāveic saskaņā ar 
laboratorijas noteikumiem. 
 
Paraugu ņemšana un sagatavošana 

 

Paraugs 

Asins paraugi ir jānoņem, ievērojot aseptiku un pievienojot EDTA kā antikoagulantu. Pirms plazmas paraugu ņemšanas stingri ieteicams 
asins analīžu stobriņus centrifugēt 5 minūtes pie 3000 relatīvā centrbēdzes spēka (RCF). Plazmas paraugu ņemšana ir jāveic ar pipeti, nevis 
plazmu pārlejot. Lai izvairītos no gēla matricas nosprostošanas, plazmas paraugos nedrīkst būt leikocīti, gēla fragmenti un/vai fibrīna atliekas. 
Grupu noteikšanai pretējā virzienā ieteicams lietot svaigu plazmu (48 stundu laikā pēc parauga ņemšanas). Ja plazmas paraugi netiek testēti 
uzreiz, tos var uzglabāt 48 stundas 2–8°C temperatūrā vai ilgāk < –18°C. Pēc atkausēšanas un pirms testēšanas plazmas paraugus 
ieteicams centrifugēt 5 minūtes pie 3000 relatīvā centrbēdzes spēka, lai atdalītu nogulsnes. 
 
Reaģenti 

Cellbind Direct Type  K7012: Kastītes saturs — 48 plātnes ar 6 mikrokolonnām katrā 
Cellbind LISS  K7100: Atšķaidīšanas materiāls, lai sagatavotu 0,5% pacienta vai donora eritrocītu suspensijas 
        (250 mL) 
  K7110: Atšķaidīšanas materiāls, lai sagatavotu 0,5% pacienta vai donora eritrocītu suspensijas  
        (100 mL) 
  K7130: Atšķaidīšanas materiāls, lai sagatavotu 0,5% pacienta vai donora eritrocītu suspensijas  
        (25 mL) 
Cellbind DILUENT   K7180: Atšķaidīšanas materiāls, lai sagatavotu 0,5% eritrocītu suspensijas no 3% Sanquin  
                     reaģenta eritrocītu suspensijām (100 mL) 
Cellbind A1 reagent red cells  K7240: 0,5% reaģenta eritrocītu suspensija anti-A antivielu noteikšanai. 
Cellbind B reagent red cells  K7242: 0,5% reaģenta eritrocītu suspensija anti-B antivielu noteikšanai. 
Cellbind O, D- positive   K7243: 0.5% reaģenta eritrocītu suspensija izmantošanai pozitīvai vai negatīvai kontrolei. 
reagent red cells 
 
Materiāli 

Cellbind Centrifuge  K7302 
Cellbind Rotor  K7303 
Cellbind Dispenser  K7300 
Cellbind Workstation  K7301 
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Eritrocītu suspensijas 

1. Tipa noteikšanai jāsagatavo 0,5% pacienta vai donora eritrocītu suspensija Cellbind LISS šķīdumā (  K7100  K7110 vai 

   K7130). 
2. Grupu noteikšanai pretējā virzienā jāizmanto Sanquin (0,5% vai 0,3%) reģenta eritrocītu suspensijas. Ir ieteicams izmantot lietošanai 

gatavas 0,5% Cellbind reaģenta eritrocītu suspensijas. Ja tiek izmantotas 3% Sanquin reaģenta eritrocītu suspensijas, tad 0,5% 

suspensija Cellbind DILUENT (  K7180) ir jāpagatavo atbilstoši tālāk tekstā aprakstītajam pagatavošanas protokolam. Citu 
reaģenta eritrocītu izmantošanai obligāti ir jāsaņem lietotāja apstiprinājumu. 

 
0,5% eritrocītu suspensiju pagatavošana 
1. 11 µl iepakotu pacienta vai donora eritrocītu + 2 ml Cellbind LISS (  K7100,  K7110 vai  K7130) 
2. 200 µl 3% Sanquin reaģenta eritrocītu suspensijas + 1 ml Cellbind DILUENT (  K7180) 
 
Cellbind Centrifuge darbības procedūra 

Lai Cellbind plātnēm izmantotu Hettich centrifūgu, jāveic tālāk norādītās darbības. 
1. Ievietojiet Cellbind Rotor, ievērojot Hettich ekspluatācijas rokasgrāmatā sniegtos norādījumus. 
2. Centrifūga atpazīst rotoru un automātiski ieprogrammē saskaņā ar Cellbind protokolu. 
3. Lai veiktu centrifugēšanas darbību, kas aprakstīta tālāk Cellbind testa procedūrā, jānospiež tikai poga “start”, un centrifūga rotēs tālāk 

norādītajos 3 posmos. 
- 0-2 minūtes     75 relatīvais centrbēdzes spēks   780 apgriezieni minūtē 
- 2-3 minūtes   200 relatīvais centrbēdzes spēks 1280 apgriezieni minūtē 
- 3-10 minūtes 1790 relatīvais centrbēdzes spēks 3840 apgriezieni minūtē 

4. Pēc centrifugēšanas var atvērt vāku un izņemt plātnes. 
 
Testa procedūra 

Ļaujiet visiem reaģentiem sasniegt istabas temperatūru (18–25°C). Neizmantojiet Cellbind Direct Type plātnes, ja tajās gēla matricā redzami 
gaisa burbuļi, ir bojāta to izolācija vai redzamas izžūšanas pazīmes (virs gēla matricas nav šķīduma vai tas ir tikai dažviet). 
 
Asins grupu antigēnu noteikšana 

1. Noņemiet pārsedzošo sloksni no nepieciešamā kolonnu skaita. 
2. Pievienojiet 40–50 µl 0,5% pacienta vai donora eritrocītu suspensijas inkubācijas nodalījumā.  
3. Pievienojiet 20 µl Sanquin asins grupu noteikšanas reaģenta inkubācijas nodalījumā. 

Piezīme. Validētu Sanquin asins grupu noteikšanas reaģentu saraksts ir pieejams tīmekļa vietnē www.cellbind.nl. Lietojot jebkāda 
cita veida grupu noteikšanas reaģentu, rezultāti var būt neuzticami, tāpēc lietotājam tie ir jāapstiprina. 

4. Ievietojiet plātnes Cellbind Centrifuge (10 minūtes). Centrifugēšanas parametri jau ir ieprogrammēti. 
5. Nolasiet reakcijas rezultātus. 
 

Grupu noteikšana pretējā virzienā 

1. Noņemiet pārsedzošo sloksni no nepieciešamā kolonnu skaita. 
2. Pievienojiet 40–50 µl 0,5% reaģenta eritrocītu suspensijas inkubācijas nodalījumā. 
3. Pievienojiet tādu pašu plazmas tilpumu (40–50 µl) inkubācijas nodalījumā.  
4. Ievietojiet plātnes Cellbind centrifuge (10 minūtes). Centrifugēšanas parametri jau ir ieprogrammēti. 
5. Nolasiet reakcijas rezultātus. 
 
Interpretācija 

Pozitīvas reakcijas gadījumā eritrocīti tiks fiksēti gēla matricas augšējā slānī. Negatīvas reakcijas gadījumā būs redzams tikai atsevišķs 
eritrocītu aplītis mikrokolonnas apakšdaļā. Attēlā ir parādīti reakcijas rezultātu modeļi: 
 
 4+ 3+ 2+ 1+ (+) NEG 
 
 
 
 
 
 
Gēla matricas augšējā slānī fiksēto eritrocītu daudzums ir atkarīgs no tādiem parametriem kā eritrocītu antigēnu blīvuma, kā arī antivielu 
titra un afinitātes. To nosaka arī sākotnējo centrifugēšanas fāžu ilgums un centrifugēšanas spēks beigu fāzē. 
Tāpēc, ja reakcija ir vājāka par 4+, šūnas būs redzamas arī mikrokolonnas apakšdaļā. Līdzīgs modelis būs redzams arī jaukta lauka reakcijās. 
 
Asins grupu antigēnu noteikšana 

Pozitīvas reakcijas ar asins grupu noteikšanas reaģentiem norāda uz atbilstošo antigēnu klātbūtni eritrocītos. Pozitīva reakcija ar Pelikloon 
kontroles monoklonālajiem reaģentiem norāda, ka asins grupu noteikšanas rezultāti nav derīgi un šādā gadījumā ieteicams izmantot citu 
metodi. Negatīvas reakcijas ar asins grupu noteikšanas reaģentiem norāda, ka nevar noteikt atbilstošo antigēnu klātbūtni eritrocītos. 
 
Grupu noteikšana pretējā virzienā 

Pozitīvas reakcijas ar reaģenta eritrocītiem norāda uz atbilstošo alogēno antivielu klātbūtni. Negatīva reakcija norāda, ka atbilstošo alogēno 
antivielu klātbūtni nevar noteikt.  
 
Ierobežojumi 

Negaidīti pozitīvi rezultāti šādu iemeslu dēļ: pseidoaglutinācija, autoaglutinācija, jaukta lauka reakcija, pārāk augstas eritrocītu 
koncentrācijas, eritrocīti in vivo pārklāti ar IgM vai IgA antivielām, atsevišķu zāļu lietošana vai tādu alogēno antivielu klātbūtne, kas nav 
anti-A un/vai anti-B alogēnās antivielas. Negaidīti negatīvi vai nepārliecinoši rezultāti šādu iemeslu dēļ: jaukta lauka reakcija, himērisms, 
samazināta reaģentu aktivitāte, nepietiekama eritrocītu suspensijas un plazmas mijiedarbība vai mijiedarbība ar reaģentu inkubācijas 
nodalījumā un/vai priekšlaicīga inkubācijas nodalījuma satura un augsta blīvuma vides mijiedarbība, vai zināms, ka pētījumam izmantots 
jaundzimušā, (ļoti) veca cilvēka vai pacienta ar hipogammaglobulinēmiju plazmas paraugs. Kļūdaini pozitīvi vai kļūdaini negatīvi rezultāti var 
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rasties, ja gēla matricā ir bijuši gaisa burbuļi, ir piesārņoti testa materiāli vai netiek ievērota ieteiktā metodika. Izmantojot izteikti hemolītiskus 
paraugus, var rasties nespecifiskas reakcijas. Ja paraugs satur fibrīna aplikumus, centrifugēšanas laikā var ieķerties nesensibilizētas šūnas, 
radot plānu sarkanu līniju gēla matricas augšpusē. 
  
Atsauces 

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. 
 
Tiek garantēts, ka Sanguin izstrādājumi darbosies atbilstoši oriģinālajās ražotāja instrukcijās aprakstītajam. Ir svarīga stingra procedūru, 

testa izkārtojumu ievērošana, ieteikto reaģentu un aprīkojuma izmantošana. Sanguin neuzņemas atbildību gadījumos, kad šie noteikumi 

netiek ievēroti. 

 
 
 


