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Οδηγίες χρήσης BIOSAVE® ∆οκιµασία Αντισώµατος 
 
Ανίχνευση ανθρώπινων παθογόνων σε ανθρώπινο ορό, υγρό ή περιττώµατα από συγκόλλησης λατέξ 
 
Χρόνος διαδικασίας περίπου 7 λεπτά µε max 25 λεπτά (θεραπεία µε προνάση). 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΗ ΧΡΉΣΗ 
Η δοκιµασία Biosave® Antigen είναι µια ταχεία δοκιµασία για τον ποιοτικό προσδιορισµό των αντιγόνων σε ανθρώπινο ορό, υγρό και τα περιττώµατα. Η δοκιµασία 
Biosave® Ag είναι µια δοκιµασία συγκόλλησης µε latex και προορίζεται µόνο για in vitro διαγνωστική χρήση. 
 
ΑΡΧΗ ΤΗΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 
Το τεστ βασίζεται στη µέθοδο συγκόλλησης λατέξ (έµµεση συγκόλληση). Τα σωµατίδια latex, τα οποία έχουν επικαλυφθεί µε αντισώµατα από κουνέλια ενάντια στο 
εν λόγω αντιγόνο, δίδονται ως ένα σταθεροποιηµένο εναιώρηµα. Τα προετοιµασµένα δείγµατα ασθενούς και το αντιδραστήριο ανίχνευσης λάτεξ τοποθετούνται µέσα 
στα σηµεία εφαρµογής στην πλάκα συγκόλλησης. Και τα δύο υγρά αναµειγνύονται απαλά. Οποιαδήποτε αυτόλογο αντιγόνο που υπάρχει σε δείγµα ασθενούς θα 
συνδέεται µε ειδικά αντισώµατα για τα σωµατίδια λατέξ και προκαλεί ορατή αντίδραση συγκόλλησης. Εάν το δείγµα του ασθενούς δεν περιέχει το υπό έρευνα 
αντιγόνο, δεν παρατηρείται συγκόλληση και το µείγµα της αντίδρασης παραµένει γαλακτώδες λευκό και θολό. 
Απροσδιόριστες αντιδράσεις (π.χ. που προκαλείται από ρευµατοειδείς παράγοντες) µπορεί να ανακαλύφθεί από την παράλληλη δοκιµή µε το αντιδραστήριο ελέγχου 
latex. Τα σωµατίδια latex του ελέγχου αντιδραστηρίου είναι επικαλυµµένο µε φυσιολογικό ανοσοσφαιρίνης κουνελιού.  
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πρωτεΐνες είναι υπεύθυνες για τις µη ειδικές αντιδράσεις. Αυτές οι πρωτεΐνες µπορούν να καταστρέφονται από την προνάση 
πρωτεάσης. Εάν το αντιγόνο δεν είναι πρωτεΐνη, µια θεραπεία µε προνάση µπορεί να αυξήσει την εξειδίκευση της δοκιµής. Ρευµατοειδείς  παράγοντες µπορεί επίσης 
να αφαιρεθούν µε την εφαρµογή αντι-ανθρώπινη IgG προσροφητικού (Biosorb®).  
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Η δοκιµασία συγκόλλησης αντιγόνου Latex Biosave® είναι ένα τεστ για την ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου. Όπως σε κάθε τεστ αντιγόνου ένα αρνητικό 
αποτέλεσµα δεν αποκλείει µια µόλυνση. Οι κλινικές ερµηνείες δεν πρέπει να βασίζονται µόνο στα αποτελέσµατα µιας ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, τα 
αποτελέσµατα πρέπει πάντα να ερµηνεύονται στο πλαίσιο της γενικής κλινικής εικόνας, το χρονοδιάγραµµα της συλλογής δείγµατος και άλλα εργαστηριακά 
ευρήµατα. Για να επιβεβαιώσετε ένα αρνητικά και αµφίβολο αποτελέσµα δοκιµής ή για την ανίχνευση οροµετατροπής, µπορεί να συνιστάται να επαναλάβετε τον 
προσδιορισµό µέσα σε 10-14 ηµέρες, χρησιµοποιώντας ένα φρέσκο δείγµα ορού. 
 
ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ BIOSAVE® 
Latex αντιδραστήριο ανίχνευσης: σταθεροποιηµένο εναιώρηµα σωµατιδίων επικαλυµένο µε αντισώµατα από κουνέλια αντί του ειδικού αντιγόνου, έτοιµο για χρήση, 
σε ένα φιαλίδιο σταγονόµετρου. 
Latex αντιδραστήριο ελέγχου: σταθεροποιηµένο εναιώρηµα σωµατιδίων επικαλυµένο µε φυσιολογική σφαιρίνη κουνελιού, έτοιµο προς χρήση, σε ένα φιαλίδιο 
σταγονόµετρου. 
Έλεγχος Αντίσωµατος: ορό κατσίκας αντι κουνελιού, λυοφιλοποιείται. 
Θετικός µάρτυρας: σταθεροποιηµένο εκχύλισµα αντιγόνο, έτοιµο προς χρήση, σε φιαλίδιο σταγονόµετρου. 
Αρνητικός µάρτυρας: σταθεροποιηµένος ανθρώπινο ορός, χωρίς συγκολλητικά αντισωµάτα, λυοφιλοποιείται. 
Προνάση: για την επεξεργασία δειγµάτων ορού, λυοφιλοποιείται. 
Ρυθµιστικό Αραιωτικό: ρυθµιστικό διάλυµα για την αραίωση του δείγµατος, έτοιµο προς χρήση. 
Κάρτες δοκιµής 
Οδηγίες χρήσης 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 
Πιπέττες ακριβείας και ρύγχη  
Ράβδοι εφαρµογής 
Αναδευτήρας (προαιρετικά) 
Χρονόµετρο.  
Υψηλής ευκρίνειας λάµπα πυρακτώσεως. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΣ 
Αποθηκεύστε το αντιδραστήριο latex Biosave® και τους µάρτυρες Biosave® στη θερµοκρασία που αναγράφεται στην ετικέτα. Τα µη ανοιγµένα αντιδραστήρια είναι 
σταθερά µέχρι την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα εάν οι συστάσεις ακολουθούνται αυστηρώς. Μην χρησιµοποιείτε κάποιο από αυτά τα 
αντιδραστήρια, αφού έχουν λήξει. Μετά την πρώτη χρήση τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι καλά κλεισµένα και να αποθηκεύονται στη θερµοκρασία που αναγράφεται 
στην ετικέτα. Αυτά τα αντιδραστήρια πρέπει να καταναλώνονται το συντοµότερο δυνατό. Σταθερότητα στην επαναχρησιµοποίηση δεν συσχετίζεται απαραίτητα µε 
την ηµεροµηνία λήξης. 
Προσοχή: Μην καταψύχετε τα αντιδραστήρια latex, αλλιώς θα προκύψει µη αναστρέψιµη πήξη των σωµατιδίων latex! 
Οι κάρτες δοκιµής µιας χρήσης µπορεί να αποθηκεύονται επ 'αόριστον σε θερµοκρασία δωµατίου. Αυτά τα στοιχεία, ωστόσο, εκδίδονται µε ηµεροµηνία λήξης που 
εµφανίζεται στην ετικέτα του προϊόντος. ∆εν εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό παρά να διευκολύνει τον έλεγχο των αποθεµάτων. 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
1. Ο θετικός µάρτυρας περιέχει εκχύλισµα αντιγόνου και θεωρείται άκρως µολυσµατικό και ο χειρισµός χρήζει κατάλληλης φροντίδα. 
2. Όλοι οι ανθρώπινοι οροί που χρησιµοποιούνται στην παρασκευή των παρασκευασµάτων από ανθρώπινο ορό (µάρτυρες) πρέπει να θεωρούνται άκρως µολυσµατικά 
και ο χειρισµός τους χρήζει κατάλληλης προσοχή. 
3. Όλα τα υγρά αντιδραστήρια (αντιδραστήριο latex detction, ρυθµιστής κλπ) περιέχουν αζίδιο του νατρίου ή thimerosal ως συντηρητικό, όπως αναγράφεται στην 
ετικέτα. Thimerosal και αζίδιο νατρίου είναι τοξικά. Αποφύγετε την επαφή µε το δέρµα και τα µάτια. Μην τα εισπνέετε ή τα καταπίνετε. Το αζίδιο περιέχει 
αντιδραστήρια που δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε οποιοδήποτε χαλκό ή µόλυβδο που περιέχει δοχεία, για παράδειγµα ορισµένων σωλήνων αποχέτευσης, καθώς 
αυτό θα µπορούσε να οδηγήσει στο σχηµατισµό εκρήξεων. 
4. Οι κανονισµοί ασφαλείας των εµπορικών ενώσεων και του αντίστοιχου Ινστιτούτου (εργαστήριο) είναι να τηρούνται αυστηρά (βλ ανακοινώσεις, εργαστηριακές 
κατευθυντήριες γραµµές, οδηγίες για την ασφάλεια κλπ)  
5. Πραγµατικοί Κανόνες Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (κατευθυντήριες γραµµές GLP). 
6. Υλικά και αντιδραστήρια που χρησιµοποιούνται στη δοκιµή πρέπει να απορρίπτονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές ρυθµίσεις και ο χώρος εργασίας 
πρέπει να απολυµαίνονται. 
 
ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΑ 
Ορός ή υγρό είναι αµφότερα κατάλληλα για δοκιµή. Ορός / υγρό είναι σταθερά για περίπου 1 εβδοµάδα εφόσον διατηρείται στους 5-10 ° C. Εάν απαιτείται 
αποθήκευση ή επαναλαµβανόµενες δοκιµές δειγµάτων για µεγαλύτερες χρονικές περιόδους, τα δείγµατα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ή κάτω από - 20 ° C. 
Ορρός: 
Για µια καλύτερη ανάλυσης, συνιστάται όλα τα δείγµατα ορού να υποστούν  κατεργασία µε προνάση όπως περιγράφεται παρακάτω. 
1. Προσθέστε 200 µl δείγµατος ορού σε 200 µl του διαλύµατος προνάσης. Το φιαλίδιο πρέπει να κλείσει καλά. 
2. Επώαση ορού / διάλυµα προνάσης στους 56 ° C για 15 λεπτά. 
3. Αµέσως βράστε το διάλυµα ορού / προνάση για 5 λεπτά για να τερµατίστει η ενζυµατική πέψη. 
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4. Το διάλυµα αφήνεται να ψυχθεί σε θερµοκρασία δωµατίου πριν από την εκτέλεση της ανάλυσης. Για στοιχειοµετρική ανάλυση τα δείγµατα ασθενών θα πρέπει να 
έχουν αραιωθεί 1: 2 µε το διάλυµα προνάση. 
 
Υγρό: 
Το υγρό πρέπει να αδρανοποιηθεί µε την τοποθέτηση σε λουτρό ζέοντος ύδατος για 5 λεπτά πριν από κάθε δοκιµή. Αυτός ο χειρισµός περιορίζει µη ειδικές 
παρεµβολές. 
 
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 
Να επανασυσταθούν τα λυοφιλισµένα αντιδραστήρια µε τον υποδεικνυόµενο όγκο απιονισµένου ή απεσταγµένου νερού.  Για ανασύσταση ανακατέψτε απαλά, µη 
θερµαίνεται ή ανακινείται έντονα. 
Θερµική αδρανοποίηση του αρνητικού µάρτυρα στους 56 ° C για 30 λεπτά κάθε ηµέρα της χρήσης. 
 
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Θετικός και αρνητικός έλεγχος και οι δύο δοκιµάζονται µε το αντιδραστήριο ανίχνευσης λάτεξ. Παράλληλα µε τη δοκιµή του θετικού ελέγχου, αρνητικού ελέγχου και 
έλεγχος αντισωµάτων δοκιµάζεται και µε αντιδραστήριο τύπου λατέξ. Όταν µε τον θετικό και αρνητικό µάρτυρα δεν συµβαίνει  συγκόλληση µε το αντιδραστήριο 
ελέγχου λάτεξ, ο έλεγχος του αντισώµατος δείχνει µια θετική αντίδραση. 
Αν οι τιµές ελέγχου που λαµβάνονται δεν εµπίπτουν στο αναµενόµενο εύρος, η εξέταση είναι άκυρη και πρέπει να επαναληφθεί. 
Μην χρησιµοποιείτε συσπειρωµένο αντιδραστήριο λατέξ (έχει λήξει, το υγρό στεγνώσει, κατεψυγµένα κλπ). 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
Πριν την έναρξη της δοκιµασίας, επιτρέψτε όλα τα συστατικά να ισορροπήσουν σε θερµοκρασία δωµατίου. Αυτό διαρκεί περίπου 5 λεπτά. Παρακαλείστε να 
προστατεύσετε όλα τα αντιδραστήρια από το φως του ήλιου και να κρατήσετε µακριά από θερµαντικά σώµατα. Τα αντιδραστήρια είναι έτοιµα προς χρήση και ως εκ 
τούτου δεν απαιτούν περαιτέρω αραίωση για τον προσδιορισµό. Ανακινήστε απαλά όλα τα αντιδραστήρια πριν από τη χρήση. 
Οι έλεγχοι θα πρέπει να εκτελούνται µία φορά την ηµέρα. Σηµείωση: οι έλεγχοι δεν χρειάζεται να τρέχουν σε κάθε κάρτα µε κάθε δείγµα ασθενούς. Ονοµάστε έναν 
κατάλληλο αριθµό των θέσεων εφαρµογής στην πλάκα συγκόλλησης µε ένα µολύβι για τον εντοπισµό των ασθενών και αντιδράσεις έλεγχου. Για τον έλεγχο τρέξτε 2 
πηγαδάκια για το θετικό µάρτυρα, 2 πηγαδάκια για τον αρνητικό µάρτυρα και 1 πηγαδάκι για τον έλεγχο αντισωµάτων που χρειάζονται. Ο θετικός µάρτυρας και ο 
αρνητικός µάρτυρας είναι και τα δυο δοκιµασµένα µε αντιδραστήριο ανίχνευσης λατέξ και αντιδραστήριο ελέγχου λατέξ, ο έλεγχος αντίσωµατος έχει ελεγχθεί µόνο µε 
το αντιδραστήριο ελέγχου latex. Για κάθε δείγµα ασθενούς είναι αναγκαία 2 πηγάδια, επειδή κάθε δείγµα πρέπει να ελέγχεται µε την ανίχνευση latex αντιδραστήριου 
και το latex µάρτυρα αντιδραστήριου  
1. Κρατώντας το φιαλίδιο θετικό µάρτυρα σε κατακόρυφη θέση, πιέστε µία σταγόνα ελεύθερης πτώσης αντιδραστηρίου σε κάθε µία από τις δύο καθορισµένους 
δακτυλίους. 
2. Τοποθετήστε 25 µl του µάρτυρα αντισώµατος και αρνητικού µάρτυρα στις κατάλληλες δακτυλίους. 
3. Τοποθετήστε 25 µl δείγµατος ασθενούς σε καθένα από τα δύο καθορισµένους δακτυλίους. 
4. Κρατώντας την ανίχνευση latex σε κατακόρυφη θέση,πιέστε µία σταγόνα ελεύθερης πτώσης αντιδραστηρίου σε ένα από τον θετικό µάρτυρα, ένα από τον αρνητικό 
µάρτυρα και ένα από το δείγµα ασθενούς. 
5. Κατά παρόµοιο τρόπο, προστίθεται µία σταγόνα αντιδραστηρίου ελέγχου latex στο δεύτερο θετικό µάρτυρα, το δεύτερο αρνητικό µάρτυρα, τον µάρτυρα 
αντισώµατος και στο δεύτερο ειδικό δαχτυλίδι ασθενούς. 
6. Αναµείξτε τα περιεχόµενα σε κάθε πηγαδάκι, χρησιµοποιώντας µια ξεχωριστή ράβδο εφαρµογής για κάθε περιοχή εφαρµογής. 
7. Ανακινήστε την κάρτα δοκιµής ήπια για περίπου 5 λεπτά (είτε µε το χέρι ή χρησιµοποιώντας ένα µηχανικό αναδευτήρα πλάκα µε 125 ± 25 rpm). 
8. Αξιολόγηστε τη δοκιµή αµέσως.Αλλιώς τα αποτελέσµατα µπορεί να είναι εσφαλµένα  λόγω της ξήρανσης.Συνιστάται να τηρούν τις δοκιµαστικές υποδοχές για 
συγκόλληση χρησιµοποιώντας ένα υψηλό έντασης λαµπτήρα πυρακτώσεως. Βαθµολογήστε τα αποτελέσµατα σε µια κλίµακα που κυµαίνεται από αρνητικό σε 4 +. 
Επαναφορά του αντιδραστηρίου latex και του θετικού και του αρνητικού µάρτυρα σε θερµοκρασία 5-10 ° C αµέσως µετά τη χρήση. 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
Θετικός: 
Εάν η συγκόλληση των σωµατιδίων latex µπορεί να παρατηρηθεί εντός του κατάλληλου χρόνου, αυτό υποδεικνύει την παρουσία ειδικών αντιγόνων έναντι των 
αντισωµάτων επί των σωµατιδίων latex. Το δείγµα (ελέγχου ή δείγµατος ασθενή) θεωρείται θετικό. Ο θετικός έλεγχος δίνει µια συγκόλληση εντός τον υποδεικνυόµενο 
χρόνο. 
Αρνητικός: 
Ένα οµογενές και γαλακτώδες εναιώρηµα χωρίς ορατή συσσωµάτωση µετά τον κατάλληλο χρόνο επώασης θεωρείται ως αρνητικό αποτέλεσµα (ελέγχου ή δείγµατος 
ασθενούς). 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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