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Δνδεδειγμένη σπήζη
AESKULISA ANA-HEp-2 είλαη κία Δλδπκναλνζ νι νγηθή κέζνδ νο ζηεξεή ο θά ζε ο πνπ επηηξέπεη ηνλ
νι ηθό πνηνηηθό πξν ζδ ηνξ ηζ κό αληηζσκάη σ λ ηεο ππννκάδαο IgG, ηα νπνία ηάζζ νληαηέλαληηθπηηάξσλ
Hep2 ζηνλ αλζ ξώπ ηλν νξ ό. Κάζ ε ππνδνρέαο είλαη επηθαι πκκ έλνο κε θύηηαξ α Hep2 πνπ έρνπλ
ππνζηεί ι ύζε . Ζ δνθηκαζ ία αληρλεύεηκε θάζε ππνδνρέα ηα νι ηθά ΑΝΑ έλαληηδίθι σλ νπ DNA (dsDNA),
ηζηόλσ λ, SS-A (Ro), SS-B (La), Sm, snRNP/Sm, Scl-70, Jo-1 θαηθεληξνκεξ ηδηαθώλ πξσηετλώλ όπσο
επίζε ο νξ νύο νηνπνίνηείλαηζεηηθνί ζηνλ αλνζ νθζ νξ ηζ κό (IFT) κε HEp2.
Ζ δνθηκαζί α εμππε ξεηεί ζηε ησλ ζπζηεκαηηθώλ ξ επκαηηθ
ώλ παζή ζεσ λ όπσο είλαη ν ζ πζηεκαηηθόο
εξπζ εκαηώδεο ι ύθνο (ΔΛ), νη κηθηέο παζ ήζ εηο ηνπ ζ πλδεηηθ
ν ύ ηζηνύ, ε ζθ ι εξ νδεξκί α, ην ζ ύλδξ νκν
Sjögren, ε πνι πκπνζί ηηδα θαηε δεξκ αηνκπνζ ίηηδα.

2

Κλινική εθ απμογή και απσέρ ηηρ μεθόδος

Σα αληηππξ ελ ηθά αληηζώκ αηα (ANA) ηάζζν ληαη ελάληηα ελόο κεγάι νπ αξηζ κνύ ππξε ληθώλ θαη
θπηηαξν πι αζκαηηθώλ αληηγόλσ λ θαη εκθ αλίδνληαηκε πςε ι ή ζ πρλόηεηα ζε ζπζηεκαηηθέο ξε πκαηηθέο
λόζ νπο. Γηα ην ι όγν απηό ν πξν ζδ ηνξ ηζκ όο ηνπο είλαη έλα ζε καληηθό βνε ζε ηηθ
ό κέ ζν γηα ηε
δηαθν ξν δηάγλσζ ε. Έηζη, π.ρ. ηα αληηζώκαηα SS-A (Ro)- θαηSS-B (La) ζπζρεηίδνληαηκε ην ΔΛ θαηκε
ην ζ ύλδξ νκν Sjögren (SS), ηα αληί-dsDNA αληηζώκ αηα θαη ηα αληί-Sm αληηζώκαηα κε ην ΔΛ, ηα
αληηζώκαηα έλαληηηζηνλώλ κε ην ΔΛ θαηκε ην θαξκ αθεπηηθ
ό ι ύθν, ηα αληί-RNP- αληηζώκ αηα κε ηηο
κηθηέο παζή ζεηο ηνπ ζ πλδεηηθ
νύ ηζηνύ θαηκε ην ΔΛ, ηα αληί-Scl-70 αληηζώκαηα κε ηε ζθ ι ε ξν δεξκί α
(πξν νδεπηηθή ζπζηεκαηηθή ζθ ι ήξ πλζε ) ηα αληί-Jo-1 αληηζώκαηα κε ηελ πνι πκπνζ ίηηδα θαη ηε
δεξκαηνκ πνζί ηηδα θαη ηα αληηζώκα ηα έλαληη ησλ θεληξνκεξ ηδηαθώλ πξσηε τλώλ κε ην ζ ύλδξ νκν
CREST.
Έσο ζή κεξα, ε κέζν δνο εθι νγήο γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ ΑΝΑ ήηαλ ν έκκ εζν ο αλνζ νθζ νξ ηζκόο (IFT)
ζε επθαξ πσηηθά θύηηαξα όπσο είλαη ηα θύηηαξα HeLa θαη Hep2. Ο IFT είλαη βέβαηα κία επαίζ ζε ηε
κέζνδ νο, ε δνθηκαζ ία κεγάι νπ αξ ηζκ νύ νξ ώλ όκσο είλαηθνπηαζηηθή. Αθόκε είλαηδπλαηό ην ζύ ζηεκα
δνθηκαζί αο λα ππόθεηηαη νξ ηζκέ λσλ ι αζώ λ, ι όγσ ηεο εξκε λείαο ησλ απνηει εζκάησ λ από ην
πξν ζσπ ηθό ηνπ εξγ αζηεξ ίνπ θαηησλ δηαθν ξώλ κεηαμύ κηθξ νζ θνπίσ λ αλνζν θζ νξ ηζκν ύ. Σν ζ ύζηεκα
δνθηκαζί αο ELISA απνηει εί έηζη κία εμαίξεηε ελαι ι αθηηθ
ή ι ύζε σ ο πξν ο ηνλ IFT, γηα ηελ εμέηαζε
νξ ώλ όζ νλ αθν ξά ηελ ύπαξμε θι ηληθά ζε καληηθ
ώλ ΑΝΑ.
Ζ εηδηθόηεηα ησλ κεκ νλσκ έλσ λ ΑΝΑ είλαη δπλαηό λα πξ νζ δηνξηζηεί κέζ σ ηεο δνθηκαζί αο κε εηδηθά
ELISA, ηα νπνία ρξε ζηκνπνηνύλ ηα αληίζηνηρα αληηγόλα. Απηό επηηξέπεη κία απι ή θαη αμηόπηζηε
δηαθν ξν πνίεζ ε ησ λ ANA ζ ύκθ σλ α κε ηε λ εηδηθόηεηά ηνπο.

Απσέρ ηηρδοκιμαζ ίαρ

Σα δηαι πκέλα 1:101 δείγκαηα νξ νύ επσάδνληαηζηηο κηθξν πι άθεο, νηνπνίεο είλαηεπηθαι πκκ έλεο
κε ην εηδηθό αληηγόλν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επώαζ εο ζπλδένληαηηα εηδηθά αληηζ ώκαηα από ηνλ
νξ ό ησλ αζζ ελώλ, εάλ απηά ππάξρν πλ, κε ην αληηγόλν πνπ βξ ίζθ εηαη ζηε λ πι άθα, ηα κε
ζπλδεκέλα ζηνηρεία ηνπ νξ νύ απνκαθξ ύλνληαηζην επόκελν βήκα πι ύζε ο. Έπεηηα πξν ζζ έηνληαη
αληη-αλζ ξώπ ηλεο αλνζν ζθ αηξ ίλεο, νη νπνίεο είλαη ζ πδεπγκέλεο κε ππεξν μεηδάζ ε από ξαθα λίδα
(ζύ δεπγκα). Καηά ηε δηάξθεηα κίαο επώαζε ο, ην ζύ δεπγκα (ζ πδεπγκέλεο αλνζ νζ θα ηξ ίλεο)
ζπλδέεηαηκε ην ζ ύκπι νθν αληηγόλνπ – αληηζώκαηνο πνπ ζρεκ αηίζηεθε πξ ηλ, νη κε ζ πδεπγκέλεο
αλνζν ζθ αηξί λεο απνκαθξύ λνληαηζην επόκελν βήκα πι ύζ εο. Ζ δηαπίζησ ζε ησλ ζ πλδεκέλσ λ
αληηζσκάη σ λ πξαγ καηνπνηείηαηκε ελδπκαηηθή ρξσ ζηηθή αληίδξ αζε (κπι ε) ηνπ ππνζ ηξώκαηνο, ε
νπνία αλαζηέι ι εηαη κε δηαι πκέλν νμύ (αι ι αγή ρξώ ζε ο ζε θίηξηλν). Ο βαζκό ο ζρεκ αηηζκ νύ
ρξώκαηνο από ην ρξσκ νγόλν εμαξηάηαη από ηελ πνζ όηεηα ζ πδεύγκαηνο πνπ βξί ζθ εηαη
ζπλδεδεκέλε κε ην ζ ύκπι νθν αληηγόλνπ-αληηζώκαηνο θαη έηζη είλαη αλάι νγνο πξν ο ηελ αξρηθή
ζπγθέληξσζ ε ησλ αληίζηνηρσλ αληηζσκάη σ λ ζ ην δείγκα αζζε λνύο.
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ςζηαηικά ζηοισεία πος πεπιέσονηαι ζηο ζε η
ΔΙΑΛΤΟΝΣΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΗ ΥΡΗΗ
ηνηρείν

Πνζ όηε ηα

Υξώ κα
θαπαθηνύ

Υξώ κα
δηαι ύκαη
νο

Πεξηγξ αθή / Πεξηερόκελν

Ρπζκηζηηθό δηάι πκα δεηγκάησ λ
(5x)

1 x 20ml

Λεπθό

Κίηξηλν

5πι άζ ηα ζ πγθέληξσ ζ ε
Tris, ρι σ ξηνύρν λάηξην (NaCl), αι βνπκίλε βόεηνπ
νξν ύ (BSA), νμείδηνηνπ λαηξίν π < 0,1%
(ζ πληε ξε ηηθό)

Ρπζκηζηηθό δηάι πκα πι ύζ ε ο
(50x)

1 X 20ml

Λεπθό

Πξάζηλν

50πι άζ ηαζ πγθέληξσ ζ ε
Tris, NaCl, Tween 20, νμείδηνηνπ λαηξίν π < 0,1%
(ζ πληε ξε ηηθό)

ΕΣΟΙΜΑ ΓΙΑ ΥΡΗΗ
ηνηρείν

Πνζ όηε ηα

Υξώ κα
θαπαθην
ύ

Υξώ κα
δηαι ύκαη
νο

Πεξηγξ αθή / Πεξηερόκελν

Αξλ ε ηηθόο νξό ο ει έγρνπ

1 x 1,5ml

Πξάζηλν

Γ ηαπγέο

Αλζ ξώ πηλνο νξό ο (δηαι πκέλνο), αι βνπκίλε βόεηνπ
νξν ύ (BSA), νμείδηνηνπ λαηξίν π < 0,1% (ζ πληε ξε ηηθό)

Θεηηθόο νξό ο ει έγρνπ

1 x 1,5ml

Κόθθηλν

Κίηξ λν

Αλζ ξώ πηλνο νξό ο (δηαι πκέλνο), αι βνπκίλε βόεηνπ
νξν ύ (BSA), νμείδηνηνπ λαηξίν π < 0,1% (ζ πληε ξε ηηθό)

1 x 1,5ml

Μπι ε

Κίηξ λν

Αλζ ξώ πηλνο νξό ο (δηαι πκέλνο), αι βνπκίλε βόεηνπ
νξν ύ (BSA), νμείδηνηνπ λαηξίν π < 0,1% (ζ πληε ξε ηηθό)

πδεύγκαηα, IgG

1 x 15ml

Μπι ε

Μπι ε

πζ ηαηηθά ζ ηνηρεία: Αληη-αλζ ξώ πηλε αλνζ νζ θαηξίλε
ζ ε καδεκέλε κε ππεξν μεηδάζε από ξαθ αλίδα,
αι βνπκίλε βόεηνπ νξν ύ (BSA)

Τπόζ ηξσ κα TMB

1 x 15ml

Μαύξν

Γ ηαπγέο

ηαζ εξν πνηεκέλε ηεηξα µεζπι βελδηδίλε θαη
ππεξν μείδηνηνπ πδξν γόλνπ (TMB/H2O2)

Γ ηάι πκα δηαθνπήο αληίδξ αζ ε ο

1 x 15ml

Λεπθό

Γ ηαπγέο

1M Τδξν ρι σ ξηθό νμύ

Πι άθα κηθξν ηηηινπνίεζ ε ο

12 x 8
ηαηλίεο

Γ ελ
είλαη
δηαζ έζ ηκ
ν

Γ ελ είλαη
δηαζ έζ ηκ
ν

Με απνζ πώκελνπο ππνδνρείο. Αλαηξέμηε ζ ηε λ
παξά γξαθ ν 1 γηαπι ε ξν θνξίεο ζ ρεηηθά κε ηε λ
επηθάι πς ε.

Οξ ηαθόο νξό ο Αληηδξαζ ηήξην
βαζκνλόκε ζ ε ο

* Ζ έ ληαζ ε ηνπ ρξ ώκαηνο απμάλεηαηκε ηε ζ πγθέληξ σζε

Απαιτούμενα ςλικά:
Ο αλαγλώζ ηε ο πι αθώλ κηθξν ηηη
ι νπνίεζ ε ο 450 nm αλαγηγλώζ θεηθίι ηξα αλάγλσ ζ ε ο θαηπξν αηξεηηθό 620 nm θίι ηξα αλαθνξάο
(600-690 nm). Γπάι ηλα εμαξηήκαηα (θύι ηλδξν ο 100-1000ml), δνθηκαζ ηηθνί ζ σ ι ήλεο γηα δηαι ύκαηα. Γ νλε ηήο αλάκημεο, πξν ρντδεο
αθξί βεηαο (10, 100, 200, 500, 1000 µl) ή πξν ζ αξ κνδόκελε πνι ππξ νρντδα (100-1000µl). πζ θεπή πι ύζ ε ο κηθξν πι άθαο (300µl
επαλαι ακβαλόκελε πξν ρντδα, ή πξν ρντδα πνι ι απι ώλ θαλαι ηώλ ή απηνκαηνπνηεκέλν ζ ύζ ηε κα), απνξξ νθε ηηθό ραξηί. Οη
δνθηκαζ ίεο καο έρνπλ σ ο ζ ρεδηαζ ηεί γηα λα ρξε ζ ηκνπνηεζνύλ κε θαζ αξό ύδσ ξ ζ ύκθσ λα κε ηνπο νξηζ κνύο ηε ο Φαξκ αθνπνηίαο
Ζ λσ κέλσ λ Πνι ηη
εηώλ (USP 26 - NF 21) θαηηε ο Δπξσ πατθήο θαξκ αθνπνηίαο (Eur.Ph. 4th ed.).

4

Φύλαξη και σπόνορ διαηήπηζη ρ
Σα αληηδξ αζηήξ ηα ηνπ ζπλόιν π αληηδξ αζηεξ ίσ λ θαη ε κηθξνπιάθα πξ έπεη λα θπιάζζ νληαη
ζηνπο 2-8°C/35-46°F κέζα ζηνπο απζεληηθνύο πεξ ηέθηεο. Αξ αησκέλ α δηαιύ καηα,
θπιάζζ νληαη ζηνπο 2-8°C/35-46°F γηα έλα κήλα. Πξ έπεη λα ιακβάλ νληαη ππόςε νη
εκεξ νκε λίεο ιήμ εο πνπ αλαγξ άθνλ ηαηζηε ζ πζθ επαζί α θαηζηηο εηηθέηεο ηνπ θάζε ζπζηαηηθνύ.
Με ρξ εζηκνπ νηείηαη ιεγκέλ α ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ ζπλόιν π αληηδξ αζ ηεξ ίσλ ! Πξ έπεη λα
απνθεύγεηαηε έληνλε επίδξ αζε θσηόο ζην δηάι πκα ππνζηξ ώκαηνο ΣΜΒ. Οηκηθνπιάθεο λα
θπιάζζ νληαη πάληνηε κε μεξ αληηθό πιηθό θαιά θιεηζκέλ εο κέζα ζ ηε κεκβξά λε ηεο
ζπζθεπαζία ο.
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ΑΑΤΣΟ ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΠΙΣΡΔΠΔΣΑΙ ΝΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ
ΥΡΗΗ (IN VITRO ΓΙ ΑΓΝΩΣΙΚΗ).
Πξ έπεηλα ρξ εζηκνπ νηείηαηαπό πξ νζσπηθό, ην νπνίν έρεηθαηαηνπηζηεί θαηεθπαηδεπηεί εηδηθά
ζηε ρξ εζηκνπ νίεζε in vitro δηαγλσζ ηηθώλ πιηθώλ. Αλ θαη απηό ην πξ ντόλ δελ ζεσξ είηαη
ηδηαίηεξ α ηνμηθό ή επηθίλδπλν ππό ζπλζή θεο ελδεδεηγκέλε ο ρξ ήζεο , ζπκβνπιεπ ηείηε ηηο
παξ αθάησ πιεξ νθνξί εο γηα ηε δηαθύια με ηεο κέγηζηεο αζθ άιεηαο:
ςστάσειρ και μέτπα ππουύ λαξηρ
Μεκν λσκέλ α ζπζηαηηθά ηνπ ζπλόιν π αληηδξ αζηεξ ίσλ πεξ ηέρνπλ δπλεηηθά επηθίλδπλα
αληηδξ αζηήξ ηα, ηα νπνία είλαη δπλαηό λα πξ νθαιέζνπλ εξ εζηζκό ησλ νθζα ικώλ θαη ηνπ
δέξ καηνο. ΠΡΟΟΥΖ ! Γ ηαθξηβσηέο, έιεγρ νη θαηξ πζκηζηηθά δηαιύ καηα πεξ ηέρνπλ αδίδην ηνπ
λαηξ ίνπ (NaN3) σο ζπληεξ εηηθό. Σν NaN3 κπνξ εί λα είλαη ηνμηθό εάλ πξ νιε θζεί ή
απνξ ξ νθεζεί από ην δέξ κα ή ηα κάηηα. Σν NaN3 κπνξ εί λα αληηδξ άζεη κε ηελ εγθαηάζηαζε
κνιύ βδνπ θαη ραιθνύ ζρεκα ηίδνληαο ηδηαίηεξ α εθξεθηηθά κεηαιιη θά αδίδηα. Καηά ηε λ
απόξ ξ ης ε, μεπιύ λεηε κε κεγάιν όγθν ύδαηνο γηα λα απνηξ ές εηε ηε δε κηνπξ γία αδηδίσλ .
Παξ αθαιώ αλαηξ έμεηε ζ ηηο δηαδηθαζί εο απνιύ καλζεο όπσο πεξ ηγξ άθνληαη από ηε CDC ή
άιιεο ηνπηθέο/ εζλ ηθέο νδε γίεο.
Καηά ηη διάπκεια ηηρ επγαζί αρ με ηο ζ εη, απαγοπεύεηαι ηο θ αγηηό, ηο ποηό και ηο
κάπνιζμα. Μη σπηζι μοποιείηε ηην πποσοΐδα (πιπέηηα) δια μέζ υ ηος ζηόμαηορ, θο πάηε
γάνηια μίαρ σπήζηρ.
Σα αληηδξ αζηήξ ηα αλζξ ώπηλεο πξ νέιεπ ζεο πνπ πεξ ηέρνληαη ζε απηό ην πξ ντόλ (νξ νί
ειέγρ νπ θαη αληηδξ αζηήξ ηα βαζκν λόκε ζεο) απνδείρηεθαλ θαηά ηνλ έιεγρ ν γηα επ αηίηηδα Β
αληηγόλν επηθάλεηαο (HbsAg), επ αηίηηδα C θαηHIV 1 θαη2 σο αξ λεηηθά. Όκσο , ζε πξ ντόληα
αλζξ ώπηλεο πξ νέιεπ ζεο δε κπνξ εί πνηέ λα απνθιεηζηεί πιήξ σο ε πηζα λόηεηα κόιπ λζεο κε
ηνπο αλαθεξό κελνπο ή θαηκε άιιν πο αθόκε άγλσζ ηνπο παζ νγόλνπο νξ γαληζκνύο . Γηα ηνλ
ιόγν απηό, νη νξ νί ειέγρ νπ, ηα αληηδξ αζηήξ ηα βαζκν λόκε ζεο όπσο επίζεο θαηνη νξ νί ησλ
αζζελ ώλ ραξ αθηεξ ίδνληαη σο δπλεηηθά κνιπ ζ καηηθνί θαη πξ έπεη λα ρξ εζηκνπ νηνύληαη
ζύκθ σλ α κε ηα εζλ ηθά λνκηθά αμη
ώκαηα.
Δπεηδή ην θηη πεξ ηέρεη πιηθό δσηθήο πξ νέιεπ ζεο, όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα
πεξ ηερνκέλ σ λ, πξ έπεη λα ην ρξ εζηκνπ νηείηε ζύκθ σλ α κε ηηο απαηηήζεηο ηεο εζλ ηθήο
λνκν ζεζί αο.

5.2

Γενικέρ ςποδείξειρ
Αθήζηε όια ηα ζπζηαηηθά ηελ πεξ ίπησζ ε θαηά ηελ νπνία νη πιεξ νθνξί εο ηνπ πξ ντόληνο,
ζπκπ εξ ηιακβαλ νκέλ σλ ησλ εηηθεηώλ, είλαη ειιη πείο ή εζθ αικέλ εο, επηθνηλσλ ήζηε κε ηνλ
θαηαζθεπαζηή ή ηνλ πξ νκε ζεπηή ηνπθηη δνθηκήο.
Με λ κπιέθεηε ε αληηθαζηζηάηε Μάξ ηπξ εο, Βαζ κνλ νκε ηέο , Δλδπκα ύδεπμε ο ε κηθξνπιάθεο
από δηαθνξ εηηθέο παξ ηίδεο. Απηό κπνξ εί λα νδε γήζεη ζε απνθιί ζεηο ζηα απνηειέζκαη α.
ηνπ ζεη λα ιάβνπ λ ζεξ κνθξ αζί α δσκαηίνπ πξ ηλ από ηελ έλαξ με ηεο δνθηκαζί αο (20-32°C/6889,6°F) θαηαλακείμηε θαιά . Πξ έπεηνπσζ δήπνηε λα ηεξείηαηην θαζνξ ηζκέλ ν πξ σηόθνιιν γηα
ηε δηεμαγσγή ηεο δνθηκαζί αο.
Δπώαζη : ςνιζηούμε απόδοζη δοκιμήρ ζηος ρ 30°C/86°F για αςηομαηοπιημένα
ζς ζηήμαηα.
Με λ εθζέηεηε πνηέ ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζπλόιν π αληηδξ αζηεξ ίσλ ζε ζεξ κνθξ αζί εο άλσ ησλ 37
°C/ 98,6°F. Υξ εζηκνπ νηείηε γηα ηε ιήςε ηνπ δηαιύ καηνο ηνπ ππνζηξ ώκαηνο πάληνηε
θαηλνύξ ηα – ζπζθεπαζκέλ α ξ ύγρε γηα ηε λ πηπέηα, γηα λα απνθεύγεηε κνιύ λζεηο. Απνθεύγεηε
ηελ επαθή ηνπ δηαιύ καηνο ππνζηξ ώκαηνο κε έληνλν θσο. Με ρξ εζηκνπ νηείηε γηα ην δηάιπ κα
ζπδεύγκαηνο πνηέ ηα ίδηα ξύ γρε πηπέηαο πνπ έρνπλ έξ ζεη ζε επαθή κε άι ια αλ ηηδξ αζηήξ ηα.
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Η ηελική κλινική διάγνυζ η δεν ππέπει να ηίθεηαι μόνο με βάζη ηα αποηελέζμ αηα ηηρ
διεξαγμένηρ δοκιμαζ ίαρ, αλλά από ηον ιαηπό λαμβάνονηαρ ςπότ η όλα ηα κλινικά και
επγαζηηπιακά εςπήμαηα. Η διάγνυζ η ππέπει να επιβεβαιώνεηαι σπηζιμοποιώνηαρ
διαθοπεηικέρ διαγνυζ ηικέρ μεθόδοςρ.

6

Λήτη δείγμαηορ, πποεηοιμαζ ία και θ ύλαξη
πληζηάηαη ε ρξ ήζε θξ έζθσ λ δεηγκάησλ νξ νύ. Ζ ιήςε ηνπ αίκαηνο πξ έπεη λα γίλεηαη
ζύκθ σλ α κε ηα εζλ ηθά λνκηθά αμηώκαηα.Να κε ρξ εζηκνπ νηνύληαη: ηθηεξ ηθά, ιηπαηκηθά,
αηκνιπ κέλα ή κνιπ ζκέλ α από βαθηήξ ηα δείγκαηα νξ νύ. Γ είγκαηα νξ ώλ πνπ πεξ ηέρνπλ
ζσ καηίδηα, λα ηνπνζ εηνύληαηκε ρακε ιή ηαρύηεηα ζηε ζπζθεπή θπγνθέληξ εζεο (<1000 x g).
πιιέγεηε ηα δείγκαηα αίκαηνο ζε θαζαξ ά, ζηεγλά θαηθελά θηαιί δηα.
Καηόπηλ δηαρσξηζκνύ ηα δείγκαηα πιάζκαη νο πξ έπεη λα ρξ εζηκνπ νηεζ νύλ εληόο ησ λ
πξ ώησλ 8 σξώλ , δηαθνξ εηηθά πξ έπεη λα θπι άζζ νληαη θιεηζκέλ α αεξ νζηεγώο ζηνπο 28°C/35-46°F γηα 48 ώξε ο ην κέγηζην. ε πεξ ίπησζ ε πνπ πξ νβιέπ εηαη κεγαιύ ηεξ ε δηάξ θεηα
θύιαμ εο, ηα δείγκαηα πξ έπεηλα ς ύρνληαηζηνπο -20°C/-4°F.

7

Γι αδικαζ ία ηηρ μεθόδος

7.1

Πποεηοιμαζία
Απαίυζ η ζ ςμπςκνυμ ένυν ανηιδπαζηηπίυν :
πκππθλσκέλ ν ξ πζκηζηηθό δηάιπ κα δεηγκάησλ : αξ αηώλεηε 1:5 κε απνζηαγκέλν λεξ ό (π.ρ. 20
ml ζπλ 80 ml).
πκππθλσκέλ ν ξ πζκ ηζηηθό δηάιπ κα πιύ ζεο: αξ αηώλεηε 1:50 κε απνζηαγκέλν λεξ ό (π.ρ. 20
ml ζπλ 980 ml).
Γηα ηελ απνθπγή ηπρόλ ιαζ ώλ, ζπληζηάηαη ε ζήκαλ ζε ησλ θαπαθηώλ ησλ δηάθνξ σλ
αληηδξ αζηεξ ίσλ βαζκν λόκε ζεο.
Απαίυζ η ηυ ν δειγμάηυν ηυν αζ θενών:
Γ είγκαηα νξ νύ: αξ αηώλεηε θαη αλακεηγλύεηε 1:101 κε αξ αησκέλ ν ξ πζκηζηηθό δηάιπ κα
δεηγκάησλ , π.ρ. (1x) 1000 µl ξ πζκηζηηθό δηάιπ κα δεηγκάησλ + 10 µl νξ όο.
Πλύζη:
Απαηηνύληαη20 ml αξ αησκέλ ν ξ πζκηζηηθό δηάιπ κα πιύ ζεο (1x) αλά 8 βπζίζκαηα ή 200 ml
αλά 96 βπζίζκαηα π.ρ. 4 ml ζπκπ ύθλσκα ζπλ 196 ml απνζηαγκέλν λεξ ό.
Αςηομαηοποιημένη πλύζη:
Γηα ηε ιεηηνπξ γία ηνπ εξ γαιεί νπ θαη ην λεθξό όγθν πξ έπεη λα ιεθζνύ λ ππόςε πξ όζζεη εο
πνζόηεηεο ξ πζκηζηηθνύ δηαιύ καηνο πιύ ζεο
Υειποκίνηηη πλύζη:
Απνκα θξύλεηε ην πγξ ό ρηππώληαο ηε λ πιάθα επάλσ ζε έλα απνξ ξ νθεηηθό ραξ ηί. Βάδεηε
300 µl αξ αησκέλ ν ξ πζ κηζ ηηθό δηάιπ κα πιύ ζεο ζε θάζε βύζ ηζκα ρξ εζηκνπ νηώληαο ηε λ
πηπέηα, πεξ ηκέλεηε 20 δεπηεξ όιεπ ηα. Δπαλαιά βεηε ηε δηαδηθαζί α αθόκε δύν θ νξ έο.
Μικποπλάκερ:
Απνκα θξύλεηε ηα βπζίζ καηα πνπ δελ έρνπλ ρξ ε ζηκνπνηεζ εί θαηθπιάζζ εηέ ηα κε μεξ αληηθό
πιηθό θαιά θιεηζκέλ α κέζα ζηε κεκβξά λε ηεο ζπζθεπαζία ο ζε δξ νζεξ ό κέξ νο (2-8°C/3546°F).

Page 4 of 9

7.2

Product Ref.

3115

Product Desc.

ANA-HEp-2

Manual Rev. No.

004 : 2014-03-12

σήμα διανομήρ ανηιδπαζηηπίυ ν
Πξ νηείλνπκε ηε ρξ ήζε ηεο πηπέηαο γηα αληηδξ αζηήξ ηα βαζκν λόκε ζεο, νξ νύο ειέγρ νπ θαη
δείγκαηα σ ο εμήο:

1

7.3

2

A

NC

P2

B

NC

P2

C

CC

P3

D

CC

P3

E

PC

…

F

PC

…

G

P1

…

H

P1

…

3

PC: positiv-Controle

P1: Patient 1

NC: negativ-Controle

P2: Patient 2

CC: Cut-off Kalibrator

P3: Patient 3

4...

Βήμαηα επγαζία ρ
Βήμα

Περιγραφή

1. Πξηλ από ην πηπεηάξηζκα β εβαησζε ίηε όηηέρεηε εθηει έζ εηηε δηαδηθαζί α πξ νεηνηκαζί αο από ην
βήκα 7.1 παξαπ άλσ.

2. Αθνι νπζή ζηε ηα παξαθάησ βήκαηα αλάι νγα κε ηα επηζπκεηά απνηει έζκαηα
πνηνηηθήο/πνζν ηηθήο εξκελ είαο:

ΟΡΟΗΔΛΔΓΥΟΤ & Γ ΔΗΓΜΑΣΑ
3.

Βάδεηε ζηα πξ νβι επόκελα βπζί ζκαηα 100 κl από έλα από ηα
παξαθάησ πι ηθά ρξ εζ ηκνπ νηώληαο ηε λ πηπέηα, όπσο πεξ ηγξάθεηαη
ζην θεθάι αην 7.2 παξα πάλσ:
Αληηδξ αζηήξην βαζκ νλόκε ζε ο νξηαθήο ηη
κ ήο (CC)
Δπίζε ο, βάδεηε από 100 µl από θαζ έλα από ηα παξαθάησ:
Αξ λεηηθόο νξό ο ει έγρνπ (NC) θαηζεηηθόο νξό ο ει έγρνπ
(PC) θαζώο θαη
Γ ηαι πκέλν ν ξό αζζ ελώλ (P1, P2...)

4.

Δπσάδεηε γηα 30 ι επηά ζε 20-32°C/ 68-89.6°F.

5.
Πι έλεηε 3 θν ξέο, θάζε θ νξ ά κε 300 κl ξπζκηζηηθό δηάι πκα πι ύζε ο
(αξαησκ έλν 1:50).
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ΤΕΔΤΓΜΑ

6.
Βάδεηε 100 κl δηαι ύκαηνο ζπδεύγκαηνο ζε
ρξε ζηκνπνηώληαο πηπέηα.

θάζ ε ππνδνρέα

7.
Δπσάδεηε γηα 30 ι επηά ζε 20-32°C/ 68-89.6°F.

8.
Πι έλεηε 3 θν ξέο, θάζε θ νξ ά κε 300 κl ξπζκηζηηθό δηάι πκα πι ύζε ο
(αξαησκ έλν 1:50).

ΤΠΟΣΡΩΜΑ

9.
Βάδεηε 100 κl δηαι ύκαηνο ππνζηξώκαηνο ΣΜΒ ζε θάζε ππνδνρέα
ρξε ζηκνπνηώληαο ηελ πηπέηα.

10.
Δπσάδεηε γηα 30 ι επηά ζε 20-32°C/ 68-89.6°F. Πξ νζ ηαηεύζηε από
ην έληνλν θσο.

Γ ΗΑΛΤΜΑ Γ ΗΑΚΟΠΖ  ΑΝΣΗΓ ΡΑΖ 

11.
Βάδεηε 100 κl δηαι ύκαηνο δηαθνπήο αληίδξαζ εο ζε θάζ ε βύζηζκα κε
ηε ζε ηξά πνπ ηνπνζ εηήζε θε ην ππόζηξσκα ρξε ζηκν πνηώληαο ηελ
πηπέηα.

12.
Δπσάδεηε γηα 5 ι επηά ηνπι άρηζηνλ.

13.

Αλαθηλείηε πξν ζεθ ηηθ
ά ηελ πι άθα γηα 5 δεπηεξόι επηα.

14.
Μεηξήζηε ηελ απνξξ όθε ζε ζηα 450 nm εληόο 30 ι επηώλ
(ζπληζηάηαηπξ ναηξεηηθά θαηζ ηα 450/620 nm).
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OD (δείγμα αζ θενή)

Πηλίκο =

9

Product Ref.

OD (Οπιακόρ οπόρ Ανηιδπαζηήπιο βαθμονόμηζη ρ)
Απνηηικό:

Πηλίκο

< 0,8

Απποζδιόπιζηα: 0,8≤

Πηλίκο

≤ 1,2

Θεηικό:

Πηλίκο

>1,2

Σεσνικά ζηοισεία
Τιηθό δεηγκάησλ :

Οξ όο

Όγθνο δεηγκάησλ :

10 µl νξ όο γηα αξ αίσζ ε 1:101 κε 1x ξ πζκηζηηθό δηάιπ κα
δεηγκάησλ

Οιηθόο ρξ όλνο επώαζεο :

90 ιεπ ηά ζ ε ζεξ κνθξ αζία δσκαηίνπ 20-32°C/68-89,6°F

Φύιαμ ε:

ζε 2-8 °C/35-46°F ζηηο απζελ ηηθέο θηάιεο

Αξ ηζκό ο ησλ πξ νζδηνξ ηζ κώλ:

96 δνθηκαζί εο

ηοισεία Απόδοζη ρ

10.1 Διδικόηηηα και Δςαιζθηζί α
Ζ κηθξνπιάθα είλαη επηζηξ σκέλ ε κε ιπ κέλα θύηηαξ α HEp2. Γ ελ δηαπηζηώζεθα λ
δηαζηαπξ νύκελεο αληηδξ άζεηο κε άιια απηναληηγόλα (tTG, PR3, TPO, TG, γιηαδίλε). Σα
αληηζώ καηα ANA δελ είλαη εηδηθά γηα ην ζπζηεκηθό εξ πζε καηώδε ιύ θν (SLE), αιιά
βξί ζθνλ ηαη ζε δηάθνξ εο ξ επκαηηθέο παζ ήζεηο. Ζ αλίρλεπζε ησλ ANA απνηειεί έλαλ
εμαηξ εηηθά επαίζζεη ν δείθηε γηα ηνλ ελεξ γό ζπζηεκηθό εξ πζε καηώδε ιύ θν θαηείλαηζεηηθή ζε
πνζνζηό >99% ηνπ ζπλόιν π ησλ πεξ ηπηώζ εσλ .
Από κεγάια λνζνθνκεί α ειήθζεζαλ 57 ραξ αθηεξ ηζκέλ νη νξ νί αζζελ ώλ νη νπνίνη έπαζρα λ
από δηάθνξ εο απηνάλνζεο λόζνπο (AI) (SLE, MCTD, CREST θαη ζύλ δξ νκν Sjögrens, βι .
παξ αθάησ πίλαθα) θαηήηαλ ζεηηθνί ζε IFA HEp-2 ANA (≥1:160) ειέγρ ζε θαλ ζε ζ πζθεπή ηνπ
εκπνξ ίνπ θαηζην AESKULISA ANA-HEp-2. 2 νξ νί πνπ ήηαλ αξ λεηηθνί ζε IFA δηαπηζηώζεθε
όηη ήηαλ επίζεο αξ λε ηηθή ζε AESKULISA ANA-HEp-2. Ζ ηαύηηζε κε ηε ζπζθεπή ηνπ
εκπνξ ίνπ ήηαλ 100%.
Νόζνο
SLE
MCTD
CREST
ύλδξ νκν Sjoegrens
Γ ηάθνξ εο
απηνάλνζεο
λόζνη

AESKULISA
Θεη.
ANA-HEp-2 Αξ λεη.

#
νξ ώλ
ειέγρ ζε θαλ
39
3
4
4
7

πνπ

πζθεπή ηνπεκπνξ ίνπ
Θεη. Αξ λεη. ύλνιν
57
0
57
0
2
2
57
2
59

Μηα νκά δα καξ ηύξ σλ (n=80) πξ νζδηνξ ίζζεθε ζην ζύλ νιό ηεο σο αξ λεηηθή ζην AESKULISA
ANA-HEp-2.
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10.2 Γπαμμικόηηηα
Γηα επηιεγκέλ νπο νξ νύο κπόξ εζε λα εμαθξηβσζεί κία γξ ακκηθή ζπλάξ ηεζε κεηαμύ ηεο
δηάιπ ζεο θαη ηεο ζπγθέληξ σζ εο ησ λ αληηζσ κάησλ ζε απηή ηε δνθηκαζί α. Λόγσ ησλ
εηεξ νγελώλ αλζ ξ ώπηλσλ αληηζσ κάησλ όκσο , δελ είλαηδπλαηό λα απνθιεηζηεί ην γεγνλόο όηη
κεκνλ σκέλ νηνξ νί παξ νπζηάδνπλ κε γξ ακκηθή ζπκπεξ ηθνξ ά.
Αξ ηζ κ.
Γε ίγκαηνο

1

2

Αξ αίσ ζ ε

1 / 100
1 / 200
1 / 400
1 / 800
1 / 100
1 / 200
1 / 400
1 / 800

κεηξ ε κέλε ζπγθέληξ σ ζ ε
(Πει ίθν OD)

4,10
2,10
1,00
0,55
6,10
3,00
1,59
0,79

αλακελόκελε ζπγθέληξ σ ζ ε
(Πει ίθν OD)

Αλάθηε ζ ε (%)

4.200
2.100
1.050
0.530
6.200
3.100
1.550
0.775

97,6
100,0
95,2
103,8
98,4
96,8
102,6
102,0

10.3 Ακπίβεια
Γηα ηνλ έιεγρ ν αθξί βεηαο ηεο κεζό δνπ εμαθξηβώζεθε κε ηξ εηο νξ νύο ζε δηαθνξ εηηθέο πεξ ηνρέο
ηεο πξ όηππεο θακπύιεο ε ε ζσ ηεξ ηθή θαηελδηάκεζε δηαθύκαλζε.

Δζυηεπ ική μέθοδορ

Δνδιάμεζη μέθοδορ

Απιθμ.
δείγμαηορ

Μέζο ρ όπορ
(Πηλίκο OD)

CV
(%)

Απιθμ.
δείγμαηορ

Μέζο ρ όπορ
(Πηλίκο OD)

CV
(%)

1
2
3

4,6
2,8
1,4

1,5
2,0
1,8

1
2
3

4,7
3,0
1,2

3,1
2,5
2,4

10.4 Γ ιακπίβυζη
Σν AESKULISA ANA-HEp-2 έρεη δηαθξηβσζεί έλαληη ελόο νξ νύ αλαθνξ άο ηνπ CDC Atlanta
(Centers for Disease Control and Prevention).

11
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- Diagnosi in vitro

- For in vitro diagnostic use

- Pour diagnostic in vitro

- Para uso diagnóstico in vitro

- ΗnVitro Diagnostikum

- In Vitro Γ ηαγλσζ ηηθό κέζ ν

- Para uso Diagnóstico in vitro
¨ Numero d’ordine

¨ Cataloge number

¨ Référence Catalogue

¨ Numéro de catálogo

¨ Bestellnummer

¨ Αξ ηζ κόο παξ αγγει ίαο

¨ Número de catálogo
¨ Descrizione lotto

¨ Lot

¨ Lot

¨ Lote

¨ Chargen Bezeichnung

¨ Υαξ αθηε ξ ηζ κόο παξ ηίδαο

¨ Lote
¨ Conformità europea

¨ EC Declaration of Conformity

¨ Déclaration CE de Conformité

¨ Declaración CE de Conformidad

¨ Europäische Konformität

¨ Δπξ σπ ατθή ζ πκθσλ ία

¨ Déclaracão CE de Conformidade
¨ 96 determinazioni

¨ 96 tests

¨ 96 tests

¨ 96 pruebas

¨ 96 Bestimmungen

¨ 96 πξ νζ δηνξ ηζ κνί

¨ 96 Testes
¨ Rispettare le istruzioni per l’uso

¨ See instructions for use

¨ Voir les instructions d‘utilisation

¨ Ver las instrucciones de uso

¨ Gebrauchsanweisung beachten

¨ Λάβεηε ππός ε ηηο νδε γίεο ρξ ήζ ε ο

¨ Ver as instrucões de uso
¨ Da utilizzarsi entro
¨ Utilise avant le
¨ Verwendbar bis
¨ Utilizar antes de

¨ Use by
¨ Utilizar antes de
¨ Υξ ήζ ε κέρξ η

¨ Conservare a 2-8°C
¨ Conserver à 2-8°C
¨ Lagerung bei 2-8°C
¨ Conservar entre 2-8°C

¨ Store at 2-8°C (35-46°F)
¨ Conservar a 2-8°C
¨ Φπιάζ ζ εηαηζ ηνπο 2-8°C

¨ Prodotto da
¨ Fabriqué par
¨ Hergestellt von
¨ Fabricado por

¨ Manufactured by
¨ Fabricado por
¨ Καηαζ θεπάδεηαηαπό

¨ Calibratore cut-off
¨ Etalon Seuil
¨ Grenzwert Kalibrator
¨ Calibrador de cut-off

¨ Cut off Calibrator
¨ Calibrador de cut-off
¨ Οξ ηαθόο νξ όο Αληηδξ αζ ηήξ ην βαζ κνλόκε ζ ε ο

¨ Controllo positivo
¨ Contrôle Positif
¨ Positiv Kontrolle
¨ Controlo positivo

¨ Positive Control
¨ Control Positivo
¨ Θεηηθόο νξ όο ειέ γρνπ

¨ Controllo negativo
¨ Contrôle Négatif
¨ Negativ Kontrolle
¨ Controlo negativo

¨ Negative Control
¨ Control Negativo
¨ Αξ λε ηηθόο νξ όο ειέ γρνπ

¨ Calibratore
¨ Etalon
¨ Kalibrator
¨ Calibrador

¨ Calibrator
¨ Calibrador
¨ Αληηδξ αζ ηήξ ην βαζ κνλόκε ζ ε ο

¨ Recupero
¨ Corrélation
¨ Wiederfindung
¨ Recuperacão

¨ Recovery
¨ Recuperado
¨ Αλάθηε ζ ε

¨ Coniugato
¨ Conjugé
¨ Konjugat
¨ Conjugado

¨ Conjugate
¨ Conjugado
¨ ύδεπγκα

¨ Micropiastra rivestita
¨ Microplaque sensibilisée
¨ Beschichtete Mikrotiterplatte
¨ Microplaca revestida

¨ Coated microtiter plate
¨ Microplaca sensibilizada
¨ Δπηθαιπκκέλε κηθξ νπιάθα

¨ Tampone di lavaggio
¨ Tampon de Lavage
¨ Waschpuffer
¨ Solucão de lavagem

¨ Wash buffer
¨ Solución de lavado
¨ Ρπζ κηζ ηηθό δηάι πκα πιύ ζ ε ο

¨ Tampone substrato
¨ Substrat
¨ Substratpuffer
¨ Substrato

¨ Substrate buffer
¨ Tampón sustrato
¨ Ρπζ κηζ ηηθό δηάι πκα ππνζ ηξ ώκαηνο

¨ Reagente bloccante
¨ Solution d‘Arrêt
¨ Stopreagenz
¨ Solucão de paragem

¨ Stop solution
¨ Solución de parada
¨ Αληηδξ αζ ηήξ ην δηαθνπήο αληίδξ αζ ε ο

¨ Tampone campione
¨ Tampon Echantillons
¨ Probenpuffer
¨ Diluente de amostra

¨ Sample buffer
¨ Tampón Muestras
¨ Ρπζ κηζ ηηθό δηάι πκα δεηγκάησλ

