
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVEZETÉS 
Az 1939-ben leírt D antigénnél csak az ABO rendszer 
antigénjei bírnak nagyobb fontossággal. Ha egy RhD negatív 
recipiensnek RhD pozitív vért transzfundálnak, vagy ha egy 
RhD negatív nőnek elmulasztják beadni a profilaktikus anti-D-
t, anti-D termelése következhet be. Következésképpen az 
RhD vércsoport helyes meghatározása alapvető fontossággal 
bír a transzfúziós gyakorlatban. Egyes személyek RhD 
antigénje csökkent mennyiségben fejeződik ki, ezt gyenge D-
nek (Du-nak) hívják. Másoknál az RhD antigén 
kifejeződésében minőségi különbség jelentkezik, ezeket 
részleges RhD –nek hívják. A gyenge D személyek lehetnek 
részleges RhD tulajdonságúak is. 
 
A hatékony, jó minőségű IgM monoklonális anti-D reagensek 
megjelenése és a részleges RhD fenotípusok, különösen a 
DVI típus, klinikai jelentőségének tudatosulása megváltoztatta 
az Egyesült Királyságban az RhD-meghatározási elveket.  
 
 
 
 
 

RhD-meghatározás az Egyesült Királyságban 
 

Az Egyesült Királyság Vértranszfúziós Szolgálatainak 
Útmutatója és az Útmutató a kompatibilitási vizsgálatok 
végzésére a vértranszfúziós laboratóriumokban, amelyet a 
Hematológiai és vértranszfúziós standardek munkabizottság 
brit bizottsága állított össze, az alábbi RhD-meghatározási 
eljárásokat javasolja: 
 
 

 Betegek  RhD-meghatározásához két különböző anti-
D reagenst kell használni. Mind a két anti-D olyan 
legyen, hogy az ajánlott módszerrel ne agglutinálja a 
DVI-os vörösvérsejteket. A negatív direkt 
agglutinációs eredményt adó mintáknál nem kell 
elvégezni az indirekt antiglobulin tesztet, ha 
transzfúziós céllal határozzák meg az RhD-t.  

 Donorok RhD-meghatározásánál, bár nem 
elengedhetetlen és nem is lehetséges minden gyenge 
D vagy részleges RhD fenotípus kimutatása, 
kívánatos, hogy két különböző anti-D reagens 
segítségével RhD pozitívnak minősítsük azokat a 
donorokat, akik klinikai jelentőségű gyenge D-vel, 
vagy részleges RhD-vel, pl. DVI-tal rendelkeznek.  

 
Ez a monoklonális IgM anti-D direkt agglutinálja a az 
összes ismert D kategóriájú vörösvérsejtet, beleértve a 
DVI-ot is, ezért nagyszerűen megfelel a véradók RhD 
meghatározására. A reagens nem ajánlott btegek 
transzfúziós célú RhD meghatározására. A reagens direkt 
agglutinálja a legtübb gyenge D mintát és a nem besorolt 
részleges RhD mintákat is. 
 
A CÍMKÉN LÁTHATÓ IKONOK MAGYARÁZATA 
 

   

        

        
  

   

      
 
  Egészségre ártalmasl 
 
 
 
FELHASZNÁLÁSI CÉL 
 
Ez az anti-D reagens az emberi RhD vércsoport in vitro 
kimutatására és azonosítására szolgál donoroknál direkt 
agglutinációs módszerrel. 
 
A REAGENS LEÍRÁSA 
 
Ennek a reagensnek a fő alkotórésze az IgM anti-D-t 
szekretáló LDM1 és ESD1M emberi/egér heterohibridómák 
in vitro tenyészetéből származik. 
A termék EDTÁ-t és 1 g/l nátriumazidot is tartalmaz. 
Az üvegcse cseppentője kb. 40µl térfogatnyit adagol.  Ezt 
szem előtt tartva kell biztosítani minden vizsgálati 
rendszerben a megfelelő savó:sejt arányt. 

TÁROLÁSI FELTÉTELEK 
 
A  reagenst 2°C - 8°C. között kell tárolni. Ne használjuk, ha 
zavaros. Ne hígítsuk. A reagens a címkén feltüntetett lejárati 
időig stabil. 
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      Ez a tájékoztató a Z039 termékre vonatkozik 

ELŐVIGYÁZATOSSÁG A HASZNÁLAT ÉS 
MEGSEMMISÍTÉS SORÁN 
 
A reagens 0.1% nátrium azidot (EC No.247-852-1) tartalmaz 
és egészségre ártalmasnak (Xn) minősül.   
R22  Lenyelve ártalmas. 
A nátriumazid robbanó anyagot képezhet az ólom és réz 
anyagú vízvezetékekkel. Ha lefolyóba öntjük, eresszünk 
utána nagymennyiségű vizet, hogy  az azid ne halmozódjék 
fel. 
FIGYELMEZTETÉS: AZ ALAPANYAG, AMELYBŐL EZ A 
TERMÉK SZÁRMAZIK, NEMREAKTÍV EREDMÉNYT ADOTT 
A HBsAg, ANTI-HIV 1/2 AND ANTI-HCV VIZSGÁLATOKBAN. 
NEM ISMERETES OLYAN TESZT, AMELY BIZTOSÍTANÁ, 
HOGY AZ EMBERI VÉRBŐL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK NEM 
FOGNAK ÁTVINNI FERTŐZŐ BETEGSÉGET.  ENNEK A 
TERMÉKNEK A HASZNÁLATA ÉS MEGSEMMISÍTÉSE 
SORÁN MEGFELELŐ ÓVINTÉZKEDÉSEKET KELL TENNI.  
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A reagenst csak szakmai célra in vitro szabad használni. 
 
 
MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 
 
A  vizsgálandó mintákat aszeptikus módon kell levenni, 
alvadásgátlóval, vagy anélkül. A mintát a levétel után minél 
hamarabb le kell vizsgálni. Ha a vizsgálat ideje eltolódik, a 
mintát 2°C - 8°C között kell tárolni. Durva hemolízist mutató 
vagy fertőzött mintákat ne használjunk. Az alvadt vagy  
EDTÁ-ba vett vérmintákat a vételtől számított hét napon belül 
le kell vizsgálni. A citrát alvadásgátl óba vett donorvérek a 
zsák lejárati idejéig vizsgálhatók. 
 
 
ELJÁRÁSOK 
 
Általános tudnivalók 
 
A reagenst az alább leírt technikákra standardizálták, ezért  
nem szavatolható, hogy más technikákra is alkalmas. 
 
 
TOVÁBBI SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS REAGENSEK 
MATERIALS AND REAGENTS REQUIRED 
 
. PBS pH 7,0  0,2 
. LISS 
. Az RhD-meghatározáshoz használt tesztsejtek 
. RhD reagens-kontroll – termékszám Z271 
. 12 x 75mm üveg kémcsövek 
. Üveg lemezek 
. Pipetták 
. Optikai segédeszköz 
. Centrifuga 
 
 
 

  2°C  
Xn 

Gyártási szám 

Lejárati idő (év-hónap-nap) 

  8°C 
Tárolási hőmérsékleti tartomány (2°C– 8°C) 

  2°C 

 In vitro orvosi diagnosztikai eszköz 

   Nézze meg a használati utasítást 

Xn 



AJÁNLOTT TECHNIKÁK 
 
Csöves technika – Azonnali centrifugálás 
 
Adjunk 1 térfogat vércsoport-meghatározó reagenst egy 

csőbe. 
. Adjunk hozzá 1 térfogat 7,0  0,2 pH-jú PBS-ben 2-3%-

osra, vagy LISS-ben 1,5 - 2%-osra szuszpendált 
vörösvérsejtet. 

. Keverjük alaposan össze. 

. Centrifugáljuk le 1000 g-vel 10 másodpercig, vagy egy 
másik megfelelő g erősséggel megfelelő ideig. 

. Finoman rázzuk fel az üledéket a cső fenekéről és szabad 
szemmel vizsgáljuk meg, van-e agglutináció. 

 
Csöves technika - LISS 
 
. Adjunk 1 térfogat vércsoport-meghatározó reagenst egy 

csőbe. 
. Adjunk hozzá 1 térfogat  LISS-ben 1,5 - 2% -osra 

szuszpendált vörösvérsejtet. 
. Keverjük alaposan össze és inkubáljuk 15 percig 37°C-on. 
. Centrifugáljuk le 1000 g-vel 10 másodpercig, vagy egy 

másik megfelelő g erősséggel megfelelő ideig. 
. Finoman rázzuk fel az üledéket a cső fenekéről és szabad 

szemmel vizsgáljuk meg, van-e agglutináció.. 
 
Lemezes technika 
 
. Adjunk 1 térfogat vércsoport-meghatározó reagenst egy 

üveglemez megfelelően előkészített, pl. viaszkrétával 
kijelölt  területére. 

. Adjunk hozzá 1 térfogat 7,0  0,2 pH-jú PBS-ben vagy 
homológ plazmában/savóban 30-45%-osra szuszpendált 
vörösvérsejtet. 

. A lemez 30 másodpercig tartó forgatásával keverjük 
alaposan össze, és időről időre megkeverve inkubáljuk 5 
percig szobahőmérsékleten. 

. Szabad szemmel vizsgáljuk meg, van-e agglutináció.  A 
leolvasást megkönnyíti, ha diffúz fényforrás fölött 
végezzük. 

 
AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Agglutináció   = pozitív eredmény 
Nincs agglutináció = negatív eredmény 
 
 
MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
 
A minőségellenőrzés alapvetően fontos, be kell iktatni minden 
RhD-meghatározási sorozatba és fel kell tenni az egyenkénti 
meghatározások mellé is. Ezeknek a reagenseknek a 
kontrolljához az alábbi vörösvérsejt-mintákat ajánlott 
használni: 
Más típusok is megfelelőek lehetnek, azonban nagy gonddal 
kell őket kiválasztani.  
 
O R1r vörösvérsejteket használjunk pozitív kontrollnak 
O rr vörösvérsejteket használjunk negatív kontrollnak 
Ehhez az anti-D-hez egy ú.n. reagens-kontrollt is kell 
használni 
 
 

A TELJESÍTŐKÉPESSÉG KORLÁTAI 
 
A gyenge D vagy  részleges RhD kimutatására  nem ajánlott 
lemezes módszert használni. 
 
Bizonyos vizsgálatokban, amikor nem mosott 
vörösvérsejteket (pl. köldökzsinórvér) használunk, vagy 
20°C-on vagy azalatt tárolt és vizsgált minták esetében, 
hamisan pozitív reakciók jöhetnek létre azoknak a reakció-
erősítő anyagoknak a hatására, amelyeket a reagens 
tartalmaz. Ezek között a körülmények között a Z271 
termékszámú reagens-kontrollt alkalmazzuk. Ha a kontroll 
pozitív reakciót ad, a vörösvérsejtek vizsgálata során kapott 
eredmények nem értékelhetőek. 
 
A blokk-termosztátok és vízfürdők hatékonyan adják át a hőt, 
ezért ajánlott a használatuk a 37°C-os vizsgálatoknál, 
különösen, amikor az inkbálási idő 30 perc, vagy annál 
kevesebb. 
 
Előfordulhat, hogy egyes nagyon gyenge D-k és/vagy 
részleges RhD minták nem reagálnak a monoklonális 
reagensekkel. 
 
Bizonyos vörösvérsejt-antigének kifejeződésének erőssége 
gyengülhet a tárolás során, különösen az EDTÁ-s és a natív 
mintákban. Friss mintákkal jobb eredményeket kaphatunk. 
 
A csöves vizsgálatokat a ´döntsd meg és forgasd´ 
módszerrel kell leolvasni. A túl erős rázogatás szétrázhatja a 
gyenge agglutinátumot és ez hamis negatív eredményhez 
vezethet. 
 
Túlcentrifugálás eredményeképpen megnehezül a sejtüledék 
reszuszpendálása, míg a túl enyhe centrifugálás könnyen 
szétrázható agglutinátumokhoz vezethet. 
 
Hamis pozitív vagy negatív eredmények jöhetnek létre a 
vizsgálati anyagok befertőződése, a nem megfelelő 
reakcióhőmérséklet, a helytelen tárolás, a reagensek 
kihagyása és bizonyos betegségi állapotok következtében. 
 
 
A REAGENS SPECIFIKUS JELLEMZŐI 
 
 
Az ALBAclone  anti-D optimum megfelel a 98/79/EK sz., az 
in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 
direktíva II Melléklete A Listájában felsorolt termékekre 
vonatkozó Közös Műszaki Jellemzőknek 
 
 
 
Ez az anti-D reagens direkt agglutinálja a legtöbb gyenge D 
és részleges RhD tulajdonságú vörösvérsejtet, beleértve a 
DVI-ost is. 
 
. A reagens direkt agglutinálja a legtübb gyenge D mintát és 
a nem besorolt részleges RhD mintákat is. 
 
A KIADÁS DÁTUMA 
 
2007. március 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
További információért vagy tanácsért forduljon a helyi 
terjesztőhöz. 
 
 
Gyártó: 
 
 
Alba Bioscience 
Ellen’s Glen Road 
Edinburgh 
Scotland, UK 
EH17 7QT 
 
 
Tel: +44 (0) 131 536 5907 
Fax: +44 (0) 131 536 5897 
E-Mail: customer.services@albabioscience.co.uk 
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