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MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
Bộ kit HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS và bộ kit HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS được thiết kế cho việc phát
hiện và phân tích sự phân phối các phức hợp protein (multimer) của yếu tố von Willebrand trong huyết tương người bằng điện di và
immunofixation trên gel agarose, với thiết bị bán tự động HYDRASYS 2.
Thiết bị bán tự động HYDRASYS 2 thực hiện tất cả các bước cần thiết để có được gel sẵn sàng cho phân tích định tính. Protein huyết tương
được phân tách theo khối lượng phân tử trong dung dịch đệm trung tính (pH 7,0) có chứa chất tẩy rửa anion. Sau khi kết tủa miễn dịch
protein trong gel với kháng huyết thanh đặc hiệu, các phức hợp protein (multimers) của yếu tố von Willebrand được hiển thị hóa bằng một
kháng thể có gắn peroxidase.
Mỗi gel agarose được dùng để chạy:
- 5 mẫu trong bộ kit HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS,
- 11 mẫu trong bộ kit HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS.
Chỉ dùng để Chẩn đoán In Vitro.

NGUYÊN TẮC XÉT NGHIỆM
Bệnh von Willebrand (VWD) là bệnh rối loạn chảy máu di truyền phổ biến nhất. Nguyên nhân cơ bản là do khiếm khuyết định lượng (type 1
và type 3) hoặc định tính (type 2) của yếu tố von Willebrand (VWF). Type 2 được chia thêm thành 4 type phụ (2A, 2B, 2M và 2N) theo cơ
chế phân tử bị thay đổi đằng sau yếu tố VWF khiếm khuyết.
Phân loại VWD có liên quan về mặt lâm sàng cho việc quản lý bệnh nhân và do đó, việc điều trị phải được điều chỉnh phù hợp tùy thuộc
vào type / type phụ của VWD.
VWF được tiết ra trong dòng máu dưới dạng cấu trúc dimeric đến cấu trúc multimeric, được phân loại theo khối lượng phân tử của chúng
thành Khối lượng phân tử thấp (LMW), Khối lượng phân tử trung bình (IMW) và Khối lượng phân tử cao (HMW). Monomer VWF có khối
lượng phân tử ≈ 250 kDa, multimer có khối lượng phân tử từ 500 đến 20,000 kDa. Hoạt động cầm máu của multimer tỷ lệ thuận với kích
thước của chúng. Do đó, mất hoặc giảm HMW (và đôi khi IMW) là nguyên nhân gây ra các triệu chứng chảy máu như trong type phụ 2A.
Các xét nghiệm khác nhau được sử dụng kết hợp để phân loại bệnh, bao gồm đo kháng nguyên VWF, hoạt động VWF (Rco), hoạt động
Yếu tố VIII, tỷ lệ hoạt động VWF / VWF Ag, VWF: Gắn kết FVIII, các xét nghiệm di truyền, v.v... Điện di multimer VWF là một trong số đó và
nó cho phép phát hiện và phân tích sự phân phối multimer VWF trong huyết tương.
- Một mẫu bình thường cho ra kiểu điện di trong đó có thể thấy rõ các multimer với khối lượng phân tử thấp, trung bình và cao.
- Đối với các mẫu type 1, 2M và 2N, kiểu điện di nói chung thể hiện sự phân phối bình thường các multimer (tương tự như kiểu điện di của mẫu
bình thường, với sự phân tách rõ các multimer khối lượng cao, trung bình và thấp). Mật độ của tất cả các dải từ mẫu type 1 thường giảm.
- Đối với các mẫu với type 2A, kiểu điện di cho thấy các multimer với khối lượng phân tử cao và trung bình bị mất hoặc bị giảm.
- Các mẫu với type 2B có đặc điểm là kiểu cho thấy multimer với khối lượng phân tử cao bị mất hoặc bị giảm.
- Các mẫu với type 3 có đặc điểm là hoàn toàn không có multimer (không có tín hiệu).
HYDRAGEL von WILLEBRAND MULTIMERS là một gel agarose được dùng để phân tách protein huyết tương theo khối lượng phân tử của
chúng.
Việc phân tách điện di các multimer của yếu tố von Willebrand được tiến hành sau khi xử lý mẫu bằng chất tẩy rửa anion. Trong trường hợp
dư thừa chất tẩy rửa anion, protein được chuyển thành phức hợp chất tẩy rửa anion - protein. Trong các phức hợp này, thể cấu tạo tự nhiên
của protein bị phá vỡ và tất cả chúng đều có cùng thể cấu tạo và cùng điện tích âm trên mỗi đơn vị khối lượng. Khi phức hợp chất tẩy rửa
anion - protein như vậy được điện di trên một môi trường với đặc tính sàng lọc phù hợp, chẳng hạn như gel HYDRAGEL von WILLEBRAND
MULTIMERS, chúng phân tách theo khối lượng phân tử của chúng.
Trên gel HYDRAGEL von WILLEBRAND MULTIMERS, các multimer của yếu tố von Willebrand được phân tách và kết tủa miễn dịch với một
kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand đặc hiệu. Khi đó các dải khác nhau được hiển thị hóa vào gel bằng kháng thể có gắn
peroxidase và một chất nền đặc hiệu.
Xét nghiệm được tiến hành theo hai giai đoạn:
- điện di trên gel agarose để phân tách protein chứa trong các mẫu huyết tương,
- immunofixation với một kháng khuyết thanh kháng yếu tố von Willebrand để hiển thị hóa các multimer khác nhau.
Thiết bị bán tự động HYDRASYS 2 thực hiện tất cả các bước cần thiết để có được gel sẵn sàng cho việc đọc kết quả. Kỹ thuật đơn giản
và nhanh chóng này cho hình ảnh rõ ràng và dễ đọc kết quả.
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THUỐC THỬ VÀ VẬT LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG BỘ KIT HYDRAGEL 5 VÀ 11 von WILLEBRAND MULTIMERS
CHÚ Ý: Xem tài liệu hướng dẫn an toàn.
CÁC MỤC

PN 4359

Gel agarose (sẵn sàng để sử dụng)

PN 4360

10 gel

10 gel

10 gói 2 dải/gói

10 gói 2 dải/gói

Chất pha loãng mẫu (sẵn sàng để sử dụng)

1 lọ, 9,5 mL

2 lọ 9,5 mL mỗi lọ

Dung dịch tẩy rửa (sẵn sàng để sử dụng)

1 lọ, 90 mL

2 lọ, 90 mL mỗi lọ

Dung dịch tẩy rửa trung gian (sẵn sàng để sử dụng)

1 lọ, 45 mL

2 lọ, 45 mL mỗi lọ

2 lọ, 70 mL mỗi lọ

4 lọ, 70 mL mỗi lọ

Dải tẩm dung dịch đệm (sẵn sàng để sử dụng)

Dung dịch thủy hóa (sẵn sàng để sử dụng)
Mặt nạ nhựa

1 gói 10 cái

1 gói 10 cái

Giấy lọc - Mỏng

8 gói 10 cái/gói

8 gói 10 cái/gói

Giấy dọc - Dày

14 gói 5 cái/gói

14 gói 5 cái/gói

ĐỂ QUẢN LÝ TỐI ƯU VẾT SẮC KÝ: Tất cả các thuốc thử trong cùng một bộ kit bắt buộc phải sử dụng cùng với nhau.
ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HIỆU SUẤT MONG ĐỢI: Bắt buộc phải tuân thủ hướng dẫn được đóng chèn theo bao bì.

1. GEL AGAROSE

Chuẩn bị
Gel agarose sẵn sàng để sử dụng. Mỗi gel chứa: agarose; dung dịch đệm độ pH 7,0 ± 0,5; chất phụ gia, không độc hại ở nồng độ sử dụng,
cần thiết để đạt hiệu quả tối ưu.

Cách dùng
Môi trường hỗ trợ cho điện di và cố định miễn dịch.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Bảo quản gel theo chiều ngang trong bao bì bảo vệ ban đầu ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) (Mũi tên trên mặt trước của hộp bộ kit phải
hướng lên). Gel luôn ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ kit hoặc trên nhãn dán ở bao bì đựng gel.
Không để dung dịch đệm gần cửa sổ hoặc nguồn nhiệt. Tránh tình trạng thay đổi nhiệt độ quan trọng trong quá trình bảo quản. KHÔNG ĐỂ
TRONG TỦ LẠNH HOẶC CẤP ĐÔNG.
Đổ bỏ khi:
(i) tinh thể hoặc chất kết tủa hình thành trên bề mặt gel hoặc kết cấu gel trở nên quá mềm (tất cả những hiện tượng này là do làm đông gel hoặc
bảo quản gel ở nhiệt độ lạnh),
(ii) nhận thấy có vi khuẩn hoặc nấm mốc phát triển,
(iii) có lượng chất lỏng bất thường trong hộp gel (do dung dịch đệm rỉ ra từ gel vì điều kiện bảo quản không đúng).

2. DẢI TẨM DUNG DỊCH ĐỆM

Chuẩn bị
Dải bọt biển được tẩm dung dịch đệm sẵn sàng để sử dụng. Mỗi dải chứa: dung dịch đệm độ pH 6,9 ± 0,5; chất phụ gia, không độc hại ở
nồng độ sử dụng, cần thiết để đạt hiệu quả tối ưu.

Cách dùng
Dải tẩm dung dịch đệm đóng vai trò như bể chứa dung dịch đệm điện di và đảm bảo sự tiếp xúc giữa gel và các điện cực.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Bảo quản dải tẩm dung dịch đệm theo chiều ngang trong bao bì bảo vệ ban đầu ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) (Mũi tên trên mặt trước
của hộp bộ kit phải hướng lên).
Dải tẩm dung dịch đệm luôn ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ kit và trên nhãn dán ở bao bì đựng dải tẩm
dung dịch đệm.
KHÔNG ĐỂ TRONG TỦ LẠNH HOẶC CẤP ĐÔNG.
Vứt bỏ dải tẩm dung dịch đệm nếu bao bì đã mở hoặc dải bị khô.

3. CHẤT PHA LOÃNG MẪU

Chuẩn bị
Chất pha loãng mẫu đã sẵn sàng để sử dụng. Dung dịch này chứa: dung dịch đệm độ pH 5,0 ± 0,5; xanh bromophenol; chất phụ gia, không
độc hại ở nồng độ sử dụng, cần thiết để đạt hiệu quả tối ưu.

Cách dùng
Dùng để pha loãng và xử lý mẫu. Xanh bromophenol đóng vai trò dấu mốc di chuyển và bôi tiện lợi.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Bảo quản chất pha loãng mẫu ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C). Dung dịch luôn ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì
của bộ kit hoặc nhãn chai lọ.
KHÔNG ĐỂ TRONG TỦ LẠNH HOẶC CẤP ĐÔNG. Chất pha loãng không được có chất kết tủa.
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4. DUNG DỊCH VỆ SINH

Chuẩn bị
Dung dịch tẩy rửa đã sẵn sàng để sử dụng. Dung dịch này chứa: dung dịch đệm độ pH 10,3 ± 0,5; chất phụ gia, không độc hại ở nồng độ
sử dụng, cần thiết để đạt hiệu quả tối ưu.

Cách dùng
Dùng để tẩy rửa gel agarose sau bước thấm khô khi xong bước ủ với kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand và kháng thể có gắn
peroxidase.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Có thể bảo quản dung dịch tẩy rửa ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) hoặc trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Dung dịch luôn ổn định cho đến khi
hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ kit hoặc nhãn chai lọ. Dung dịch tẩy rửa không được có chất kết tủa.

5. DUNG DỊCH VỆ SINH TRUNG GIAN

Chuẩn bị
Dung dịch tẩy rửa trung gian đã sẵn sàng để sử dụng. Dung dịch này chứa: dung dịch đệm độ pH 6,9 ± 0,5; chất phụ gia, không độc hại ở
nồng độ sử dụng, cần thiết để đạt hiệu quả tối ưu.

Cách dùng
Dùng để tẩy rửa gel agarose trước bước immunofixation với kháng thể có gắn peroxidase.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Có thể bảo quản dung dịch tẩy rửa trung gian ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) hoặc trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Dung dịch luôn ổn định cho
đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ kit hoặc nhãn chai lọ. Dung dịch tẩy rửa trung gian không được có chất kết tủa.

6. DUNG DỊCH THỦY HÓA

Chuẩn bị
Dung dịch thủy hóa đã sẵn sàng để sử dụng. Dung dịch này chứa: chất phụ gia, không độc hại ở nồng độ sử dụng, cần thiết để đạt hiệu
quả tối ưu.

Cách dùng
Dùng để thủy hóa gel agarose trước và sau bước hiển thị hóa trên nền peroxidase.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Có thể bảo quản dung dịch thủy hóa ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) hoặc trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Dung dịch luôn ổn định cho đến khi
hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ kit hoặc nhãn chai lọ. Dung dịch thủy hóa không được có chất kết tủa.

7. MẶT NẠ NHỰA

Cách dùng
Các tờ nhựa, dùng một lần, để che chắn gel trong suốt quá trình di chuyển điện di.

8. GIẤY LỌC MỎNG

Cách dùng
Miếng giấy thấm mỏng, cắt sẵn, dùng một lần để thấm hơi ẩm còn thừa khỏi bề mặt gel trước khi bôi kháng thể có gắn peroxydase và để
thấm khô protein không kết tủa khỏi gel sau các bước immunofixation, tẩy rửa và thủy hóa và thuốc thử hiển thị hóa còn thừa.

Bảo quản
Bảo quản giấy lọc mỏng ở nơi khô ráo ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) hoặc trong tủ lạnh (2 đến 8 °C).

9. GIẤY LỌC DÀY

Cách dùng
Miếng giấy thấm dày, dùng một lần để thấm protein không kết tủa khỏi gel sau bước immunofixation, tẩy rửa và thủy hóa và thuốc thử hiển
thị hóa còn thừa.

Bảo quản
Bảo quản giấy lọc dày ở nơi khô ráo ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) hoặc trong tủ lạnh (2 đến 8 °C).

THUỐC THỬ BẮT BUỘC PHẢI CÓ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP KÈM THEO BỘ KIT
CHÚ Ý: Xem tài liệu hướng dẫn an toàn.

1. BỘ KIT 5 von WILLEBRAND MULTIMERS VISUALIZATION
CÁC MỤC

PN 4747

Chất pha loãng kháng huyết thanh (sẵn sàng để sử dụng)

1 lọ, 65 mL

Kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand (dung dịch dự trữ)

1 lọ, 0,7 mL

Kháng thể kháng Ig G – PER (dung dịch dự trữ)

1 lọ, 50 μL

Dung môi TTF1 / TTF2 (sẵn sàng để sử dụng)

1 lọ, 40 mL

TTF1 (dung dịch dự trữ)

2 lọ, 0,5 mL mỗi lọ

TTF2 (dung dịch dự trữ)

2 lọ, 0,5 mL mỗi lọ

LƯU Ý: Hai bộ kit 5 von WILLEBRAND MULTIMERS VISUALIZATION cần thiết để sử dụng toàn bộ một bộ kit HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS.
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1.1. CHẤT PHA LOÃNG KHÁNG HUYẾT THANH

Chuẩn bị
Chất pha loãng kháng huyết thanh đã sẵn sàng để sử dụng. Dung dịch này chứa: dung dịch đệm độ pH 7,2 ± 0,5; chất phụ gia không độc
hại ở nồng độ sử dụng, cần thiết để đạt hiệu quả tối ưu.

Cách dùng
Dùng để pha loãng kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand và kháng thể có gắn peroxydase kháng Ig G –, ngay trước khi sử dụng.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Cất trữ chất pha loãng kháng huyết thanh trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Dung dịch luôn ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao
bì của bộ kit hoặc nhãn chai lọ. Chất pha loãng kháng huyết thanh không được có chất kết tủa.
LƯU Ý: Trong quá trình bảo quản, chất pha loãng kháng huyết thanh có thể chuyển màu vàng mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của nó.
1.2. KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG YẾU TỐ von WILLEBRAND

Chuẩn bị
Lọ kháng huyết thanh chứa globulin miễn dịch toàn phần từ động vật có vú kháng yếu tố von Willebrand người.
HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch kháng huyết thanh làm việc ngay trước khi sử dụng. Pha loãng kháng
huyết thanh với chất pha loãng kháng huyết thanh : 60 μL kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand và 2,5 mL chất pha loãng kháng
huyết thanh. Trộn kỹ.
HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch kháng huyết thanh làm việc ngay trước khi sử dụng. Pha loãng kháng
huyết thanh với chất pha loãng kháng huyết thanh : 135 μL kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand và 5,0 mL chất pha loãng kháng
huyết thanh. Trộn kỹ.

Cách dùng
Dùng cho immunofixation của multimers yếu tố von Willebrand điện di.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Cất trữ kháng huyết thanh ở nhiệt độ lạnh (2 đến 8 °C). Dung dịch luôn ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ
kit hoặc nhãn chai lọ. Kháng huyết thanh không được có chất kết tủa.
Đổ bỏ kháng huyết thanh nếu nhận thấy dung dịch thay đổi tình trạng bên ngoài, chẳng hạn như trở nên vẩn đục vì nhiễm khuẩn.
1.3. KHÁNG THỂ KHÁNG Ig G – PER

Chuẩn bị
Lọ kháng thể kháng Ig G – PER chứa kháng thể đơn dòng kháng Ig G động vật có vú, kết hợp với peroxidase.
HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch kháng thể làm việc ngay trước khi sử dụng. Pha loãng kháng thể với
chất pha loãng kháng huyết thanh: 2 μL kháng thể kháng Ig G - PER và 4 mL chất pha loãng kháng huyết thanh. Trộn kỹ.
HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch kháng thể làm việc ngay trước khi sử dụng. Pha loãng kháng thể với
chất pha loãng kháng huyết thanh: 4 μL kháng thể kháng Ig G - PER và 8 mL chất pha loãng kháng huyết thanh. Trộn kỹ.

Cách dùng
Dùng cho immunofixation và hiển thị hóa trên nền peroxidase của multimers yếu tố von Willebrand điện di.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Bảo quản kháng thể Ig G – PER trong tủ lạnh (2 đến 8 °C) tránh ánh sáng. Dung dịch luôn ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi
trên bao bì của bộ kit hoặc nhãn chai lọ. Kháng thể không được có chất kết tủa.
Đổ bỏ kháng thể nếu nhận thấy có sự thay đổi tình trạng bên ngoài, chẳng hạn như trở nên vẩn đục vì nhiễm khuẩn.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trước khi sử dụng kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand và kháng thể kháng Ig G – PER, hãy đảm bảo không có
giọt thuốc thử nào ở mặt bên của chai lọ và / hoặc trong nắp chai lọ. Nếu có các giọt thuốc thử, hãy lắc chúng xuống bằng cách di chuyển nhanh
chai lọ theo chiều đi xuống.
LƯU Ý: Kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand và kháng thể kháng Ig G – PER được lấy từ các giống loài động vật khác nhau. Không trộn
lẫn hai lọ khác nhau và LUÔN LUÔN thay đầu của ống pipet khi lấy mỗi thuốc thử.
1.4. DUNG MÔI TTF1 / TTF2

Chuẩn bị
Dung môi TTF1 / TTF2 đã sẵn sàng để sử dụng. Dung dịch này chứa các thành phần, không độc hại ở nồng độ sử dụng, cần thiết để đạt
hiệu quả tối ưu.

Cách dùng
Dùng để chuẩn bị dung dịch hiển thị hóa trên nền peroxidase, như được mô tả trong đoạn sau (TTF1 và TTF2).

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Có thể bảo quản dung môi TTF1 / TTF2 ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) hoặc trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Dung dịch luôn ổn định cho đến
khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ kit hoặc nhãn chai lọ. Dung môi TTF1 / TTF2 không được có chất kết tủa.
1.5. TTF1 VÀ TTF2

Chuẩn bị
- Đặt các lọ TTF1 và TTF2 ở nhiệt độ phòng trong 30 phút trước khi sử dụng.
- Đồng nhất hóa kỹ bằng cách khuấy mỗi lọ trước khi chuẩn bị dung dịch hiển thị hóa TTF để làm việc.
- HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch hiển thị hóa TTF để làm việc ngay trước khi sử dụng. Thêm các thuốc thử
cần thiết nhằm tránh bất kỳ rủi ro kết tủa nào: 3 mL dung môi TTF1 / TTF2, 75 μL TTF1, 75 μL TTF2 và 3 μL hydro peroxide (H2O2) 30 %.
- HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS: Chuẩn bị dung dịch hiển thị hóa TTF để làm việc ngay trước khi sử dụng. Thêm các thuốc thử
cần thiết nhằm tránh bất kỳ rủi ro kết tủa nào: 6 mL dung môi TTF1 / TTF2, 150 μL TTF1, 150 μL TTF2 và 6 μL hydro peroxide (H2O2) 30 %.

Cách dùng
Dùng để hiển thị hóa protein được cố định miễn dịch qua kháng huyết thanh có gắn peroxidase.
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Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Cất trữ các lọ TTF1 và TTF2 dự trữ trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Dung dịch luôn ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì
của bộ kit hoặc trên nhãn dán ở chai lọ. Dung dịch TTF1 / TTF2 không được có chất kết tủa.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Sau khi bảo quản ở 2 – 8 °C, dung dịch TTF1 và TTF2 dự trữ có dạng rắn nhưng có thể dễ dàng hòa tan lại ở nhiệt độ
phòng. Phải đặt các lọ TTF1 và TTF2 ở nhiệt độ phòng trong 30 phút trước khi sử dụng. Đồng nhất hóa kỹ bằng cách khuấy mỗi lọ trước khi chuẩn
bị dung dịch hiển thị hóa TTF để làm việc.

2. HYDRO PEROXIDE: H2O2, dung tích 110 (30 %)

Cách dùng
Dùng để chuẩn bị dung dịch hiển thị hóa, như được mô tả trong đoạn "TTF1 VÀ TTF2".

Bảo quản
Phải bảo quản hydro peroxide trong chai tối và để trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Khi pha chế, luôn luôn lau sạch ống pipet để tránh nhiễm bẩn
dung dịch bên trong chai.

3. DUNG DỊCH KHỬ MÀU

Chuẩn bị
Cần pha loãng mỗi lọ Dung dịch khử màu dự trữ (SEBIA, PN 4540, 10 lọ, 100 mL mỗi lọ) bằng cách đổ thêm nước cất hoặc nước khử ion
cho tới mức 100 lít. Tiện lợi để pha loãng chỉ 5 mL dung dịch dự trữ thành 5 lít, dung tích của thùng chứa dung dịch khử màu.
Sau khi pha loãng, dung dịch khử màu đang làm việc chứa dung dịch axit có độ pH ≈ 2.

Cách dùng
Dùng để tẩy rửa gel sau khi hiển thị hóa bằng enzym và làm khô.
Dùng để súc rửa khoang nhuộm màu HYDRASYS 2.
Để trung hòa nồng độ axit của dung dịch khử màu, hãy đổ 15 mL dung dịch natri hydroxit 50 % (W/W), có bán trên thị trường, vào thùng
chứa chất thải rỗng (≈ 19 M NaOH).

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Bảo quản dung dịch khử màu dự trữ ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) hoặc trong tủ lạnh (2 đến 8 °C). Dung dịch luôn ổn định cho đến khi
hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ kit hoặc trên nhãn dán ở chai lọ đựng dung dịch khử màu. Dung dịch khử màu đang làm việc
ổn định trong vòng một tuần ở nhiệt độ phòng trong chai đậy nắp.
Đổ bỏ dung dịch khử màu đang làm việc nếu dung dịch thay đổi tình trạng bên ngoài, chẳng hạn như trở nên vẩn đục vì nhiễm khuẩn.
Không thêm bất kỳ dung dịch natri azit nào.
Để tránh vi khuẩn sinh sôi trong dung dịch khử màu pha loãng cần cất trữ hơn một tuần, hãy thêm 5 μL/dL ProClin 300 hoặc CLEAN
PROTECT (SEBIA, PN 2059, 1 lọ 5 mL).
Xem tài liệu kèm theo bao bì CLEAN PROTECT để biết hướng dẫn sử dụng.
Dung dịch khử màu đang làm việc được thêm ProClin hoặc CLEAN PROTECT ổn định trong chai đậy nắp ở nhiệt độ phòng hoặc trong tủ
lạnh cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ kit hoặc trên nhãn dán ở chai lọ đựng dung dịch khử màu.

4. DUNG DỊCH VỆ SINH HYDRASYS

Chuẩn bị
Cần pha loãng mỗi lọ Dung dịch tẩy rửa HYDRASYS dự trữ (SEBIA, PN 4541, 10 lọ, 80 mL mỗi lọ) bằng cách đổ thêm nước cất hoặc nước
khử ion cho tới mức 5 lít.
Sau khi pha loãng, dung dịch tẩy rửa làm việc chứa: dung dịch đệm có độ pH 8,7 ± 0,5.

Cách dùng
Dung dịch tẩy rửa HYDRASYS được thiết kế để làm sạch khoang nhuộm màu HYDRASYS 2. Dùng định kỳ, ví dụ, nếu thiết bị được dùng
hàng ngày, hãy rửa khoang nhuộm hàng tuần.
Xem tài liệu kèm theo bao bì để biết hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản, độ ổn định và dấu hiệu hư hỏng
Bảo quản dung dịch tẩy rửa dự trữ và đang làm việc trong thùng chứa đậy nắp ở nhiệt độ phòng (15 đến 30 °C) hoặc trong tủ lạnh (2 đến
8 °C). Dung dịch luôn ổn định cho đến khi hết hạn sử dụng được ghi trên bao bì của bộ kit hoặc trên nhãn dán ở chai lọ đựng dung dịch
tẩy rửa.
Đổ bỏ dung dịch tẩy rửa đang làm việc nếu dung dịch thay đổi tình trạng bên ngoài, chẳng hạn như trở nên vẩn đục vì nhiễm khuẩn.
LƯU Ý:

Các thử nghiệm được thực hiện để xác nhận thuốc thử cho thấy, đối với các dung dịch khác nhau và sử dụng thiết bị được điều chỉnh phù
hợp cho dung tích hoàn nguyên, độ dao động ± 5 % trên dung tích cuối cùng không làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích.
Nước cất hoặc nước khử ion được dùng để hoàn nguyên dung dịch bắt buộc không có vi khuẩn sinh sôi và không có nấm mốc (sử dụng
bộ lọc ≤ 0,45 μm) và có suất dẫn nhỏ hơn 3 μS/cm, tương ứng với suất điện trở cao hơn 0,33 MΩ.cm.
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THIẾT BỊ VÀ PHỤ KIỆN BẮT BUỘC PHẢI CÓ
1. Hệ thống HYDRASYS 2 SEBIA: HYDRASYS 2 SCAN PN 1200, HYDRASYS 2 PN 1201, HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING PN 1202 or
HYDRASYS 2 FOCUSING PN 1203.
2. Thanh dẫn hướng tấm mẫu SEBIA được cung cấp kèm với HYDRASYS 2.
3. HYDRASYS 5 von WILLEBRAND MULTIMERS ACCESSORIES SEBIA PN 1651, chứa 1 tấm mẫu bôi thuốc thử ENZ 4 mL (vàng) và 3 tấm mẫu
R3 (cam).
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Mỗi tấm mẫu được nhận dạng theo công dụng của nó, với nhãn dán có tên của thuốc thử được sử dụng. Tấm mẫu ENZ
4 mL (có nhãn "AS. VWF") được dùng để bôi kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand, 1 tấm mẫu R3 (có nhãn "Ig G – PER") được dùng
để bôi kháng thể kháng Ig G – PER, 1 tấm mẫu R3 (có nhãn "WASHING REHYDRATION") được dùng cho cả dung dịch tẩy rửa và dung dịch
thủy hóa và 1 tấm mẫu R3 (có nhãn "TTF1 / TTF2") cho dung dịch hiển thị hóa TTF. Không tráo đổi các tấm mẫu.
4. METAL WEIGHT SEBIA PN 1652 (1,8 kg) cho các bước thấm khô trong quy trình HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS.
hoặc
5. HYDRASYS 11 von WILLEBRAND MULTIMERS ACCESSORIES SEBIA PN 1653, chứa 1 tấm mẫu bôi thuốc thử ENZ 4 mL (vàng) và 3 tấm mẫu
R4 (cam).
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Mỗi tấm mẫu được nhận dạng theo công dụng của nó, với nhãn dán có tên của thuốc thử được sử dụng. Tấm mẫu ENZ
4 mL (có nhãn "AS. VWF") được dùng để bôi kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand, 1 tấm mẫu R4 (có nhãn "Ig G – PER") được dùng
để bôi kháng thể kháng Ig G – PER, 1 tấm mẫu R4 (có nhãn "WASHING REHYDRATION") được dùng cho cả dung dịch tẩy rửa và dung dịch
thủy hóa và 1 tấm mẫu R4 (có nhãn "TTF1 / TTF2") cho dung dịch hiển thị hóa TTF. Không tráo đổi các tấm mẫu.
6. METAL WEIGHT 2,3 kg SEBIA PN 1654 cho các bước thấm khô trong quy trình HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS.
7. Bộ thùng chứa được cung cấp kèm với HYDRASYS 2.
8. Ống pipet: 2 μL, 5 μL, 10 μL, 100 μL, 1 mL, 5 mL and 10 mL.
9. GELSCAN SEBIA PN 1206, được trang bị phần mềm PHORESIS (VS ≥ 8.63 p11), dùng để scan gel và hỗ trợ đọc kết quả kiểu điện di.
Dùng để bảo quản và xử lý mẫu:
10. Vi ống 0,6 mL và / hoặc 1,5 mL.
11. Bể nước (45 °C) với giá đỡ cho các vi ống.

MẪU ĐỂ PHÂN TÍCH
Thu thập và bảo quản mẫu
Khuyến nghị dùng các mẫu huyết tương chống đông tươi được thu thập trong các ống chứa citrate hoặc EDTA là chất chống đông máu và
được bảo quản ngay lập tức ở - 70 / - 80 ° C để phân tích.
Huyết tương phải được thu thập theo quy trình đã thiết lập được sử dụng trong xét nghiệm lâm sàng.
Huyết tương đông lạnh có thể bảo quản trong tối đa 18 tháng ở nhiệt độ - 70 / - 80 °C.
LƯU Ý: Không bảo quản huyết tương ở nhiệt động phòng hay ở 2 – 8 °C.

Chuẩn bị mẫu
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để hỗ trợ đọc kết quả kiểu điện di, hãy bôi một mẫu huyết tương bình thường trên mỗi gel.
- Rã đông huyết tương ở nhiệt độ phòng (15 – 30 °C) để chuẩn bị mẫu.
- Pha loãng mẫu trong vi ống với chất pha loãng mẫu (cho vào vi ống cùng chất pha loãng và sau đó là huyết tương):
Nồng độ yếu tố von
Willebrand

Pha loãng

Mẫu được pha loãng (μL)

Huyết tương (μL)

< 20 %

1/4

30

10

Từ 20 đến 150 %

1/6

50

10

Từ 150 đến 300 %

1/10

90

10

> 300 %

1/20

95

5

- Cho vào máy lắc vortex trong 5 giây.
- Ủ trong chính xác 20 phút ở 45 °C trong bể nước.
- Lấy vi ống ra khỏi bể nước và để vi ống về nhiệt độ phòng (trong tối đa 10 phút).
LƯU Ý: Việc khuếch tán mẫu có thể gặp trở ngại khi huyết tương bị đục. Nên loại bỏ các hạt bằng cách ly tâm ở 1700 g trong 5 phút (Thực hiện
theo các khuyến nghị thông thường về giai đoạn tiền phân tích áp dụng cho phân tích mẫu huyết tương).
Khi không xác định được nồng độ yếu tố von Willebrand:
Sử dụng tỷ lệ pha loãng 1/6.
Khi kiểu điện di có được bằng cách dùng tỷ lệ pha loãng 1/6 thể hiện cường độ hiển thị hóa cao, nên sử dụng mẫu pha loãng ở mức cao
hơn.
LƯU Ý: Việc không điều chỉnh nồng độ yếu tố von Willebrand thành một phạm vi nồng độ thích hợp có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc đọc kết quả
các kiểu điện di.
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LƯU Ý: Các ống thu nhận và các thông số ly tâm cho mẫu sinh học được mô tả trong tài liệu có sẵn ở giai đoạn tiền phân tích cho phân tích y sinh
(dữ liệu được cung cấp bởi nhà sản xuất ống, hướng dẫn và khuyến nghị về việc thu mẫu sinh học…). Khi không có bất kỳ chỉ định nào trong hướng
dẫn cho việc sử dụng trên loại ống cần sử dụng hoặc trên máy ly tâm, hãy tham khảo tài liệu này và đối với kích thước của ống cần sử dụng, hãy
tham khảo tài liệu "Characteristics of tubes to use according to the instrument” (Đặc điểm của ống cần sử dụng theo thiết bị) của SEBIA. Giai đoạn
tiền phân tích phải được thực hiện theo các khuyến nghị tiên tiến, khác nhau được cung cấp bởi các nhà sản xuất ống và các quy định phù hợp.

QUY TRÌNH
Hệ thống HYDRASYS 2 là một thiết bị bán tự động đa thông số. Các bước tự động bao gồm xử lý gel agarose HYDRAGEL theo trình tự
sau: di chuyển điện di, immunofixation, hiển thị hóa, thấm khô, làm khô, tẩy rửa và làm khô gel lần cuối.
Các bước thủ công bao gồm xử lý mẫu và gel, bôi mẫu và thuốc thử và thiết lập thiết bị để vận hành.
ĐỌC KỸ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CỦA HYDRASYS 2.

I. THIẾT LẬP DI CHUYỂN
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Chỉ thực hiện thiết lập di chuyển khi hoàn tất ủ mẫu ở 45 °C. Để tránh thủy hóa gel, nên mở tấm gel ngay trước khi đặt
vào tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
1. Bật thiết bị HYDRASYS 2.
2. Mở nắp của mô-đun di chuyển, lấy giá đỡ thanh bôi và nâng các giá đỡ điện cực lên.
CHÚ Ý: Không bao giờ đóng nắp trong khi giá đỡ được nâng lên!
3. Chọn chương trình di chuyển “5 vWF" cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc chương trình di chuyển “11 vWF" cho
HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS từ trình đơn thiết bị.
4. Lấy các dải tẩm dung dịch đệm khỏi bao bì; cầm chúng bằng các đầu nhựa. Gắn các đầu đục lỗ ở tấm lót bằng nhựa của dải vào các chốt
trên giá đỡ điện cực; tấm lót bằng nhựa của dải phải hướng về giá đỡ (Hình 1).
5. Lấy 100 μL nước cất hoặc nước khử ion cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc 200 μL cho HYDRAGEL 11 von
WILLEBRAND MULTIMERS, vào một phần ba dưới cùng của khung in trên tấm kiểm soát nhiệt độ của mô-đun di chuyển.
6. Mở tấm gel agarose HYDRAGEL ngay trước khi đặt nó vào tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
7. Đặt mặt bằng nhựa xuống khăn giấy hoặc giấy lọc để loại bỏ các giọt nước.
8. Đặt tấm gel (mặt gel hướng lên) với cạnh áp vào cái chặn ở dưới cùng của khung in (Hình 2).
9. Bẻ cong gel và thả nó xuống bể nước (Hình 2). Đảm bảo không có bong bóng khí, nước loang ra bên dưới toàn bộ tấm gel và gel được sắp
thẳng hàng với khung in.
CHÚ Ý: Không để gel chờ quá lâu trên tấm kim loại của mô-đun di chuyển để tránh thủy hóa gel.
10. Đặt mạt nạ nhựa lên trên gel:
- Lấy một mặt nạ nhựa.
- Canh sao cho mặt dưới của mặt nạ nhựa thẳng hàng với hai dấu ngang được in trên tấm đỡ gel bằng nhựa cách giếng 5 mm (Hình 3).
- Cuộn mặt nạ lên trên bề mặt gel. Tránh tạo bọt khí giữa gel và mặt nạ.
LƯU Ý: Kích cỡ của mặt nạ nhựa đã được điều chỉnh theo chiều rộng của gel. Khi bố trí mặt nạ nhựa, phải canh sao cho mặt nạ nhựa thẳng
hàng với hai dấu ngang được in trên tấm đỡ bằng nhựa và ở chính giữa để che toàn bộ chiều rộng của gel nhằm tránh gây biến dạng cho
gel.
- Khi có bọt khí, hãy lấy mặt nạ ra ngay lập tức từ một bên để loại bỏ bóng khí và cuộn mặt nạ từ từ lên gel trở lại.
- Tránh di chuyển gel trên tấm di chuyển trong khi thực hiện thao tác này.
CHÚ Ý: Không được đặt mặt nạ nhựa dưới 2 dấu ngang được in trên tấm đỡ gel bằng nhựa.
11. Hạ giá đỡ điện cực xuống. Ở vị trí này, dải tẩm dung dịch đệm không chạm vào gel. KHÔNG ÉP GIÁ ĐỠ XUỐNG HẾT CỠ.
12. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
13. Bắt đầu quy trình ngay lập tức bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đảm bảo lỗ hút thông gió của thiết bị không bị chặn.

ỔN ĐỊNH HÓA - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG
• Ủ ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 5 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[STABILIZATION]".
• Tiếng beep báo hiệu nắp đã mở khóa. Âm báo tiếp tục phát ra cho đến khi người vận hành can thiệp vào. Thông báo sau được hiển thị trên màn
hình: “e LOADING" báo cần bôi huyết tương đã xử lý.
14. Ngay khi tiếng beep phát ra, hãy mở nắp của mô-đun di chuyển và nâng giá đỡ điện cực lên.
15. Sử dụng ống pipet với đầu mỏng, bôi cẩn thận bằng pipet ngược 5 μL mẫu đã xử lý trong mỗi giếng bằng cách đặt đầu ống pipet vào giữa
và bên trong giếng. Không chạm vào đáy và các cạnh của giếng trong khi bôi và tránh tạo bọt khí. Việc bôi mẫu lên gel không được quá 2
phút (Hình 4).
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để hỗ trợ đọc kết quả kiểu điện di, hãy bôi một mẫu huyết tương bình thường trên mỗi gel.
16. Hạ giá đỡ điện cực xuống. Ở vị trí này, dải tẩm dung dịch đệm không chạm vào gel. KHÔNG ÉP GIÁ ĐỠ XUỐNG HẾT CỠ.
17. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
18. Bắt đầu quy trình ngay lập tức bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.
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DI CHUYỂN - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Giá đỡ điện cực được hạ thấp để các dải tẩm dung dịch đệm tiếp xúc với bề mặt gel.
• Di chuyển được tiến hành ở hằng số 1 W cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc hằng số 2 W cho HYDRAGEL 11 von
WILLEBRAND MULTIMERS, ở 10 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, cho đến khi đạt được giá trị tích lũy 170 Vh (khoảng 1 giờ
45 phút).
• Giá đỡ điện cực trồi lên để ngắt kết nối các điện cực.
• Tiếng beep báo hiệu nắp đã mở khóa. Âm báo tiếp tục phát ra cho đến khi người vận hành can thiệp vào. Thông báo sau được hiển thị trên màn
hình: "e ANTISERUM vWF" báo hiệu cần bôi kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand.
LƯU Ý: Nắp mô-đun di chuyển luôn được đóng trong tất cả các bước di chuyển.
Immunofixation được tiến hành theo 2 bước: immunofixation Số 1 với kháng huyết thanh kháng yếu tố von Willebrand và
immunofixation Số 2 với kháng thể kháng Ig G – PER.

II. IMMUNOFIXATION Số 1 (VỚI KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG YẾU TỐ von WILLEBRAND)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mở nắp của mô-đun di chuyển.
Nâng giá đỡ điện cực và lấy ra.
Tháo dải tẩm dung dịch đệm bằng đầu nhựa của chúng và vứt bỏ.
Làm sạch các điện cực bằng cách lau cẩn thận bằng khăn ướt mềm.
Để gel nguyên vị trí trong mô-đun di chuyển.
Lấy mặt nạ nhựa ra bằng cách cầm vào phần góc và vứt bỏ. Nếu cần, hãy loại bỏ nước ngưng tụ trên rìa của gel bằng giấy thấm.
Thiết lập tấm mẫu bôi thuốc thử ENZ 4 mL (tấm mẫu vàng, có nhãn "AS. VWF") như sau (Hình 5):
- Đặt thanh dẫn hướng tấm mẫu bôi lên kẹp neo (có thể luôn luôn để thanh dẫn hướng trên HYDRASYS 2).
- Giữ phần vạt trên tấm mẫu và đặt vết khía vào dấu của thanh dẫn hướng.
- Hạ tấm mẫu lên trên gel.
8. Bôi cẩn thận và từ từ từng chút một, toàn bộ lượng dung dịch kháng huyết thanh kháng vWF đã chuẩn bị trước (≈ 2,5 mL cho HYDRAGEL
5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc ≈ 5 mL cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS), vào khoảng trống giữa tấm mẫu và
gel thông qua giếng trung tâm.
Khi đó kháng huyết thanh tiếp xúc với gel và được giữ bằng mao quản cạnh tấm mẫu. Khi pipet thuốc thử, tránh tạo bọt khí trong đầu ống
pipet.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đối với bước này, hãy đảm bảo rằng đầu ống pipet không bị kẹt trong giếng của tấm mẫu.
Để bôi kháng huyết thanh:
- Giữ ống pipet theo chiều dọc và tựa nhẹ đầu ống pipet vào đáy giếng.
- Bơm cẩn thận và dần dần dung dịch kháng huyết thanh mà không tạo bọt khí dưới tấm mẫu (Hình 6).
9. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
10. Bắt đầu quy trình ủ ngay lập tức bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

IMMUNOFIXATION Số 1 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Ủ ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 1 giờ. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[IMMUNOFIXATION 1]".
• Tiếng beep báo hiệu nắp đã mở khóa. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a ANTISERUM vWF, e THIN + THICK PAPERS" (KHÁNG
HUYẾT THANH vWF, GIẤY MỎNG + DÀY) báo hiệu cần lấy kháng huyết thanh ra để đưa giấy lọc mỏng và dày vào.
LƯU Ý: Nắp mô-đun di chuyển luôn được đóng trong suốt bước ủ.

III. LOẠI BỎ KHÁNG HUYẾT THANH KHÁNG YẾU TỐ von WILLEBRAND
1. Mở nắp của mô-đun di chuyển.
2. Để loại bỏ kháng huyết thanh:
- Giữ ống pipet theo chiều dọc và nhấn nhẹ đầu ống pipet vào giếng.
- Rút cẩn thận và từ từ từng chút một toàn bộ lượng dung dịch kháng huyết thanh bên dưới mẫu.
3. Nắm tấm mẫu bôi thuốc thử bằng phần vạt, nhấc lên và lấy ra.
4. Làm sạch tấm mẫu bôi thuốc thử ENZ 4 mL dưới nước bằng cọ nhỏ (ví dụ: bàn chải đánh răng). Đảm bảo tấm mẫu khô hoàn toàn trước khi
tái sử dụng; loại bỏ các giọt nước khỏi giếng bằng cách gõ vào giấy mềm.

IV. THẤM KHÔ GEL Số 1
CHÚ Ý: Không nên chuẩn bị trước các chồng giấy lọc mỏng / giấy lọc dày để tránh xơ trên giấy lọc dày bám vào bề mặt gel.
1. Cho một tờ giấy lọc mỏng và một tờ giấy lọc dày lên trên gel (mặt trơn của giấy lọc dày hướng xuống áp vào giấy lọc mỏng):
- Để nghiêng giấy lọc mỏng một góc 45 ° và canh sao cho mặt dưới của giấy lọc mỏng thẳng hàng với rìa của gel,
- hạ giấy lọc mỏng lên trên gel, tránh tạo bọt khí giữa gel và giấy lọc,
- sau đó, bằng cách tương tự, đặt giấy lọc dày lên trên giấy lọc mỏng (mặt trơn của giấy lọc dày hướng xuống, áp với giấy lọc mỏng) (Hình 7).
CHÚ Ý: Nhấn mạnh lên toàn bộ bề mặt của giấy lọc để đảm bảo giấy lọc bám dính vào gel.
2. Đặt quả cân kim loại tương ứng với quy trình (QUẢ CÂN KIM LOẠI 1,8 kg cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc QUẢ
CÂN KIM LOẠI 2,3 kg cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS) lên trên bề mặt gel - giấy lọc trên toàn bộ bề mặt của khung in
(Hình 8 và 9).
3. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
4. Bắt đầu quy trình thấm khô bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THẤM KHÔ GEL Số 1 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Thấm khô ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[BLOTTING 1]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a THIN + THICK PAPERS, e WASH 1" báo hiệu cần lấy giấy lọc ra và cho vào
dung dịch rửa.
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V. RỬA GEL Số 1
1. Mở nắp của mô-đun di chuyển.
2. Lấy quả cân kim loại và giấy lọc ra và để gel nguyên vị trí trên tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
3. Thiết lập tấm mẫu bôi thuốc thử R3 cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc R4 cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS (tấm mẫu màu cam, có nhãn "WASHING REHYDRATION").
4. Bôi 4.5 mL của dung dịch tẩy rửa cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc 9 mL cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS qua lỗ của tấm mẫu. Đảm bảo dung dịch loang đều trong khoảng trống chữ nhật bên dưới tấm mẫu.
5. Khi pipet dung dịch tẩy rửa, tránh tạo bọt khí trong đầu ống pipet. Để bôi dung dịch tẩy rửa:
- Giữ ống pipet theo chiều dọc và tựa nhẹ đầu ống pipet vào đáy giếng.
- Bơm cẩn thận và dần dần dung dịch tẩy rửa mà không tạo bọt khí dưới tấm mẫu.
6. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
7. Bắt đầu quy trình ủ bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

VỆ SINH GEL Số 1 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Ủ ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 20 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[WASHING 1]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a WASH 1, e THIN + THICK PAPERS" báo hiệu cần loại bỏ dung dịch tẩy rửa
bằng cách pipet lại chất lỏng còn thừa và cho giấy lọc mỏng và giấy lọc dày vào.

VI. LOẠI BỎ DUNG DỊCH VỆ SINH
1.
2.
3.
4.

Mở nắp của mô-đun di chuyển.
Loại bỏ dung dịch tẩy rửa như mô tả trong § III.
Loại bỏ tấm mẫu bôi thuốc thử như mô tả trong § III.
Làm sạch tấm mẫu bôi thuốc thử như được mô tả trong § III.

VII.THẤM KHÔ GEL Số 2
1. Cho một tờ giấy lọc mỏng và một tờ giấy lọc dày lên trên gel như được mô tả trong § IV.
CHÚ Ý: Nhấn mạnh lên toàn bộ bề mặt của giấy lọc để đảm bảo giấy lọc bám dính vào gel.
2. Đặt quả cân kim loại lên trên bề mặt giấy lọc – trên toàn bộ bề mặt của khung in.
3. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
4. Bắt đầu quy trình thấm khô bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THẤM KHÔ GEL Số 2 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Thấm khô ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[BLOTTING 2]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a THIN + THICK PAPERS, e WASH INTERM. vWF" báo hiệu cần loại bỏ giấy
lọc và cho vào dung dịch tẩy rửa trung gian.

VIII. DUNG DỊCH VỆ SINH TRUNG GIAN
1. Mở nắp của mô-đun di chuyển.
2. Lấy quả cân kim loại và giấy lọc ra và để gel nguyên vị trí trên tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
3. Thiết lập tấm mẫu bôi thuốc thử R3 cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc R4 cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS (tấm mẫu màu cam, có nhãn "WASHING REHYDRATION").
4. Đổ 4.5 mL dung dịch tẩy rửa trung gian cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc 9 mL cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS qua lỗ của tấm mẫu như được mô tả trong § V. Đảm bảo dung dịch loang đều trong khoảng trống chữ nhật dưới tấm mẫu.
5. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
6. Bắt đầu quy trình ủ bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

VỆ SINH GEL TRUNG GIAN - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Ủ ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[WASH INTERM. vWF]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a WASH INTERM. vWF, e THIN FILTER PAPER" báo hiệu cần loại bỏ dung
dịch tẩy rửa trung gian bằng cách pipet lại chất lỏng còn thừa và cho vào một tờ giấy lọc mỏng.

IX. LOẠI BỎ DUNG DỊCH VỆ SINH TRUNG GIAN
1.
2.
3.
4.

Mở nắp của mô-đun di chuyển.
Loại bỏ dung dịch tẩy rửa trung gian như mô tả trong § III.
Loại bỏ tấm mẫu bôi thuốc thử như mô tả trong § III.
Làm sạch tấm mẫu bôi thuốc thử như được mô tả trong § III.

X. THẤM KHÔ GEL BẰNG GIẤY LỌC MỎNG
1. CHỈ cho một tờ giấy lọc mỏng lên trên gel như được mô tả trong § IV.
2. Bắt đầu quy trình thấm khô bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THẤM KHÔ - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Thấm khô ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 5 giây. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[EXCESS LIQUID]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a THIN FILTER PAPER, e Ig G - PER" báo hiệu cần loại bỏ giấy lọc mỏng và
cho vào kháng thể kháng Ig G – PER.
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XI. IMMUNOFIXATION Số 2 (VỚI KHÁNG THỂ KHÁNG Ig G - PER)
1. Lấy giấy lọc mỏng ra và để gel nguyên vị trí trên tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
2. Thiết lập tấm mẫu bôi thuốc thử R3 cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc R4 cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS (tấm mẫu màu cam, có nhãn "Ig G – PER").
3. Bôi cẩn thận và từ từ từng chút một, toàn bộ lượng dung dịch kháng thể kháng Ig G – PER đã chuẩn bị trước (4 mL cho HYDRAGEL 5 von
WILLEBRAND MULTIMERS hoặc 8 mL cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS), vào khoảng trống giữa tấm mẫu và gel thông
qua giếng trung tâm, như được mô tả trong § II.
4. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
5. Bắt đầu quy trình ủ ngay lập tức bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

IMMUNOFIXATION Số 2 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Ủ ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 30 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[IMMUNOFIXATION 2]".
• Tiếng beep báo hiệu nắp đã mở khóa. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a Ig G - PER, e THIN + THICK PAPERS" báo hiệu cần loại
bỏ kháng thể kháng Ig G – PER và cho vào giấy lọc mỏng và dày.
LƯU Ý: Nắp mô-đun di chuyển luôn được đóng trong suốt bước ủ.

XII.LOẠI BỎ KHÁNG THỂ KHÁNG Ig G - PER
1.
2.
3.
4.

Mở nắp của mô-đun di chuyển.
Loại bỏ kháng thể kháng Ig G – PER như được mô tả trong § III.
Loại bỏ tấm mẫu bôi thuốc thử như mô tả trong § III.
Làm sạch tấm mẫu bôi thuốc thử như được mô tả trong § III.

XIII. THẤM KHÔ GEL Số 3
1. Cho một tờ giấy lọc mỏng và một tờ giấy lọc dày lên trên gel như được mô tả trong § IV.
CHÚ Ý: Nhấn mạnh lên toàn bộ bề mặt của giấy lọc để đảm bảo giấy lọc bám dính vào gel.
2. Đặt quả cân kim loại lên trên bề mặt giấy lọc – trên toàn bộ bề mặt của khung in.
3. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
4. Bắt đầu quy trình thấm khô bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THẤM KHÔ GEL Số 3 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Thấm khô ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[BLOTTING 3]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: “a THIN + THICK PAPERS, e WASH 2" báo hiệu cần lấy giấy lọc ra và cho vào
dung dịch rửa.

XIV. VỆ SINH GEL Số 2
1. Mở nắp của mô-đun di chuyển.
2. Lấy quả cân kim loại và giấy lọc ra và để gel nguyên vị trí trên tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
3. Thiết lập tấm mẫu bôi thuốc thử R3 cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc R4 cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS (tấm mẫu màu cam, có nhãn "WASHING REHYDRATION").
4. Đổ 4,5 mL dung dịch tẩy rửa cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc 9 mL cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS như được mô tả trong § V.
5. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
6. Bắt đầu quy trình ủ bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

VỆ SINH GEL Số 2 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Ủ ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 20 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[WASHING 2]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: “a WASH 2, e THIN + THICK PAPERS" báo hiệu cần loại bỏ dung dịch tẩy rửa
bằng cách pipet lại chất lỏng còn thừa và cho giấy lọc mỏng và giấy lọc dày vào.

XV.LOẠI BỎ DUNG DỊCH VỆ SINH
1.
2.
3.
4.

Mở nắp của mô-đun di chuyển.
Loại bỏ dung dịch tẩy rửa như mô tả trong § III.
Loại bỏ tấm mẫu bôi thuốc thử như mô tả trong § III.
Làm sạch tấm mẫu bôi thuốc thử như được mô tả trong § III.

XVI. THẤM KHÔ GEL Số 4
1. Cho một tờ giấy lọc mỏng và một tờ giấy lọc dày lên trên gel như được mô tả trong § IV.
CHÚ Ý: Nhấn mạnh lên toàn bộ bề mặt của giấy lọc để đảm bảo giấy lọc bám dính vào gel.
2. Đặt quả cân kim loại lên trên bề mặt giấy lọc – trên toàn bộ bề mặt của khung in.
3. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
4. Bắt đầu quy trình thấm khô bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THẤM KHÔ GEL Số 4 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Thấm khô ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[BLOTTING 4]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a THIN + THICK PAPERS,e REHYDRATING 1" báo hiệu cần lấy giấy lọc ra và
cho vào dung dịch thủy hóa.
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XVII. THỦY HÓA GEL Số 1
1. Mở nắp của mô-đun di chuyển.
2. Lấy quả cân kim loại và giấy lọc ra và để gel nguyên vị trí trên tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
3. Thiết lập tấm mẫu bôi thuốc thử R3 cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc R4 cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS (tấm mẫu màu cam, có nhãn "WASHING REHYDRATION").
4. Đổ 4,5 mL dung dịch thủy hóa cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc 9 mL cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS như được mô tả trong § V.
5. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
6. Bắt đầu quy trình thủy hóa bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THỦY HÓA GEL Số 1 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Ủ ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[REHYDRATION 1]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a REHYDRATING 1, e THIN + THICK PAPERS" báo hiệu cần loại bỏ dung dịch
thủy hóa và đưa giấy lọc mỏng và dày vào.

XVIII. LOẠI BỎ DUNG DỊCH THỦY HÓA
1.
2.
3.
4.

Mở nắp của mô-đun di chuyển.
Loại bỏ dung dịch thủy hóa như được mô tả trong § III.
Loại bỏ tấm mẫu bôi thuốc thử như mô tả trong § III. Vùng gel phải được thủy hóa.
Làm sạch tấm mẫu bôi thuốc thử như được mô tả trong § III.

XIX. THẤM KHÔ GEL Số 5
1. Cho một tờ giấy lọc mỏng và một tờ giấy lọc dày lên trên gel như được mô tả trong § IV.
CHÚ Ý: Nhấn mạnh lên toàn bộ bề mặt của giấy lọc để đảm bảo giấy lọc bám dính vào gel.
2. Đặt quả cân kim loại lên trên bề mặt giấy lọc – trên toàn bộ bề mặt của khung in.
3. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
4. Bắt đầu quy trình thấm khô bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THẤM KHÔ GEL Số 5 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Thấm khô ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[BLOTTING 5]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a THIN + THICK PAPERS, e REHYDRATING 2" báo hiệu cần lấy giấy lọc ra
và cho vào dung dịch thủy hóa.

XX. THỦY HÓA GEL Số 2
1. Mở nắp của mô-đun di chuyển.
2. Lấy quả cân kim loại và giấy lọc ra và để gel nguyên vị trí trên tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
3. Thiết lập tấm mẫu bôi thuốc thử R3 cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc R4 cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS (tấm mẫu màu cam, có nhãn "WASHING REHYDRATION").
4. Đổ 4,5 mL dung dịch thủy hóa cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc 9 mL cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS như được mô tả trong § V.
5. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
6. Bắt đầu quy trình thủy hóa bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THỦY HÓA GEL Số 2 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Ủ ở 20 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[ REHYDRATION 2]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a REHYDRATING 2, e TTF" báo hiệu cần loại bỏ dung dịch thủy hóa và cho
vào dung dịch hiển thị hóa TTF.

XXI. LOẠI BỎ DUNG DỊCH THỦY HÓA
1.
2.
3.
4.
5.

Mở nắp của mô-đun di chuyển.
Loại bỏ dung dịch thủy hóa như được mô tả trong § III.
Loại bỏ tấm mẫu bôi thuốc thử như mô tả trong § III. Vùng gel phải được thủy hóa.
Làm sạch tấm mẫu bôi thuốc thử như được mô tả trong § III.
Thiết lập tấm mẫu bôi thuốc thử R3 cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc R4 cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS (tấm mẫu màu cam, có nhãn "TTF1/ TTF2").

XXII. HIỂN THỊ HÓA
1. Đổ ≈ 2,5 mL dung dịch hiển thị hóa TTF được chuẩn bị ngay trước khi sử dụng cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc
≈ 5 mL cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS vào khoảng trống dưới tấm mẫu. Đảm bảo dung dịch hiển thị hóa dưới tấm
mẫu loang đều trong bề mặt hình chữ nhật ở giữa lỗ của tấm mẫu và không tràn ra khỏi mẫu.
2. Lấy dung dịch hiển thị hóa TTF mà không tạo ra bọt khí trong đầu ống pipet. Cho vào dung dịch hiển thị hóa như được mô tả trong § V.
3. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
4. Bắt đầu quy trình ủ ngay lập tức bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

HIỂN THỊ HÓA - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG
• Ủ ở 30 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[DEVELOPMENT]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a TTF, e THIN + THICK PAPERS " báo hiệu cần loại bỏ dung dịch hiển thị hóa
TTF và đưa giấy lọc mỏng và dày vào.
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XXIII. LOẠI BỎ DUNG DỊCH HIỂN THỊ HÓA
1. Mở nắp của mô-đun di chuyển.
2. Loại bỏ dung dịch hiển thị hóa như được mô tả ở phần trước trong § III.
3. Loại bỏ tấm mẫu bôi thuốc thử như mô tả trong § III.
4. Làm sạch tấm mẫu bôi thuốc thử như được mô tả trong § III.
LƯU Ý: Phải sử dụng rượu cồn để làm sạch tấm mẫu bôi R3 hoặc R4 sau bước hiển thị hóa với TTF (tấm mẫu màu cam, có nhãn "TTF1 / TTF2").
Rửa kỹ bằng nước.

XXIV. THẤM KHÔ GEL Số 6
1. Cho một tờ giấy lọc mỏng và một tờ giấy lọc dày lên trên gel như được mô tả trong § IV.
CHÚ Ý: Nhấn mạnh lên toàn bộ bề mặt của giấy lọc để đảm bảo giấy lọc bám dính vào gel.
2. Đặt quả cân kim loại lên trên bề mặt giấy lọc – trên toàn bộ bề mặt của khung in.
3. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
4. Bắt đầu quy trình thấm khô bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THẤM KHÔ GEL Số 6 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Thấm khô ở 30 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 5 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[BLOTTING 6]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: “a THIN + THICK PAPERS, e REHYDRATING 3" báo hiệu cần lấy giấy lọc ra
và cho vào dung dịch thủy hóa.

XXV. THỦY HÓA GEL Số 3
1. Mở nắp của mô-đun di chuyển.
2. Lấy quả cân kim loại và giấy lọc ra và để gel nguyên vị trí trên tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
3. Thiết lập tấm mẫu bôi thuốc thử R3 cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc R4 cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS (tấm mẫu màu cam, có nhãn "WASHING REHYDRATION").
4. Đổ 4,5 mL dung dịch thủy hóa cho HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS hoặc 9 mL cho HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND
MULTIMERS như được mô tả trong § V.
5. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
6. Bắt đầu quy trình thủy hóa bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THỦY HÓA GEL Số 3 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Ủ ở 30 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 5 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[REHYDRATION 3]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: “a REHYDRATING 3, e THIN + THICK PAPERS" báo hiệu cần loại bỏ dung dịch
thủy hóa và đưa giấy lọc mỏng và dày vào.

XXVI. LOẠI BỎ DUNG DỊCH THỦY HÓA
1.
2.
3.
4.

Mở nắp của mô-đun di chuyển.
Loại bỏ dung dịch thủy hóa như được mô tả trong § III.
Loại bỏ tấm mẫu bôi thuốc thử như mô tả trong § III. Vùng gel phải được thủy hóa.
Làm sạch tấm mẫu bôi thuốc thử như được mô tả trong § III.

XXVII. THẤM KHÔ GEL Số 7
1. Cho một tờ giấy lọc mỏng và một tờ giấy lọc dày lên trên gel như được mô tả trong § IV.
CHÚ Ý: Nhấn mạnh lên toàn bộ bề mặt của giấy lọc để đảm bảo giấy lọc bám dính vào gel.
2. Đặt quả cân kim loại lên trên bề mặt giấy lọc – trên toàn bộ bề mặt của khung in.
3. Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
4. Bắt đầu quy trình thấm khô bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

THẤM KHÔ GEL Số 7 - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Thấm khô ở 30 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 5 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "[BLOTTING 7]".
• Tiếng beep phát ra. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: "a THIN + THICK PAPERS" báo hiệu cần lấy giấy lọc ra.

XXVIII. LÀM KHÔ GEL
1.
2.
3.
4.

Mở nắp của mô-đun di chuyển.
Lấy quả cân kim loại và giấy lọc ra và để gel nguyên vị trí trên tấm kim loại của mô-đun di chuyển.
Đóng nắp của mô-đun di chuyển.
Bắt đầu bước làm khô bằng cách nhấn phím “START" (BẮT ĐẦU) trên bàn phím.

LÀM KHÔ - MÔ TẢ CÁC BƯỚC TỰ ĐỘNG HÓA
• Làm khô ở 40 °C được kiểm soát bởi hiệu ứng nhiệt điện Peltier, trong 10 phút. Thông báo sau được hiển thị trên màn hình: “[DRYING]".
• Tiếng beep phát ra báo hiệu cần mở nắp.
5. Mở nắp.
6. Khi gel khô, hãy lấy gel ra ngay lập tức để xử lý thêm.
LƯU Ý:
- Khi hoàn thành chu trình, nhiệt độ của tấm kiểm soát giảm xuống 20 °C trong chưa đầy 5 phút. Khi đạt 20 °C, có thể bắt đầu chạy một chu trình
di chuyển mới.
- Đặt thanh bôi mẫu và giá đỡ điện cực vào đúng vị trí.
- Lau tấm kiểm soát nhiệt độ bằng khăn ướt mềm.
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XXIX. VỆ SINH VÀ XỬ LÝ GEL LẦN CUỐI
Sau khi làm khô, gel phải được rửa ngay trong khoang nhuộm màu bằng chương trình tẩy rửa "vWF". Nếu khoang đã được sử dụng trước
đây để nhuộm màu gel protein, hãy làm sạch khoang bằng chương trình "WASH CHAMBER".
1. Mở hộp đựng gel. Để hộp đựng bằng phẳng và đặt gel (mặt gel hướng lên) vào đường rãnh của hai thanh và đóng hộp đựng. Đảm bảo
màng được để đúng vị trí trong hộp đựng (Hình 10).
2. Đặt hộp đựng gel vào mô-đun xử lý gel / nhuộm màu.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Trước khi bắt đầu chương trình xử lý / nhuộm màu gel, hãy kiểm tra các mục sau:
- thùng chứa dung dịch khử màu chứa ít nhất 400 mL dung dịch khử màu;
- thùng chứa chất thải trống.
3. Để kết nối hàng thuốc thử: Tham khảo thông tin được hiển thị trên màn hình của thiết bị (chọn phím: REAGENT LINES (HÀNG THUỐC
THỬ)).
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Đừng quên khóa các hàng không sử dụng.
4. Chọn chương trình tẩy rửa "vWF” từ trình đơn của thiết bị và khởi chạy bằng cách nhấn phím "START" trên bàn phím.
- Trong các bước tẩy rửa và làm khô, khoang được đóng kín.
- Ở bước làm nguội, tiếng beep báo hiệu khoang mở khóa (việc thông gió được duy trì cho đến khi hộp đựng gel được lấy ra).
5. Tháo hộp đựng gel ra khỏi khoang, mở kẹp và lấy gel khô ra. Nếu cần, hãy lau mặt sau (mặt đỡ bằng nhựa) của màng khô bằng khăn giấy
ướt.
6. Scan gel ngay với SEBIA GELSCAN bằng cách chọn chương trình scan phù hợp, để hỗ trợ đọc kết quả kiểu điện di.

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Nên đưa vào mỗi chuỗi phân tích một mẫu bình thường và các mẫu đối chứng với các multimer khác nhau của yếu tố von Willebrand.

KẾT QUẢ

Đọc kết quả
SEBIA khuyến nghị đọc kết quả gel càng sớm càng tốt sau khi hoàn tất xử lý gel. Chất lượng của gel suy giảm qua thời gian, tùy thuộc vào
điều kiện bảo quản (bao gồm ánh sáng, nhiệt độ...). Mỗi phòng thí nghiệm phải xác định các điều kiện tối ưu từ lúc hoàn thành xử lý gel đến
khi đọc kết quả dựa trên điều kiện môi trường của phòng lab.
Việc bảo quản gel trong thời gian dài (ở nơi khô ráo và tránh ánh sáng) chỉ nên thực hiện cho mục đích lưu trữ.
Kiểu điện di có được cho phép phát hiện và phân tích sự phân phối của các multimer yếu tố von Willebrand (VWFM).
Có thể phân biệt các multimer yếu tố von Willebrand trên kiểu điện di thành 3 vùng khác nhau theo khối lượng phân tử của chúng:
- Multimer khối lượng phân tử thấp (LMWM),
- Multimer khối lượng phân tử trung bình (IMWM),
- Multimer khối lượng phân tử cao (HMWM).
Để dễ dàng đánh giá sự phân phối multimer, có thể dùng cách so sánh (các đường cong đặt chồng lên nhau) kết quả từ mỗi mẫu với kết
quả từ mẫu bình thường trong cùng một gel. Xem kiểu điện di sau đây (kiểu tham chiếu) của một huyết tương bình thường với yếu tố von
Willebrand LMWM (3 dải bên trên đầu tiên), IMWM (4 dải sau) và HMWM (tất cả các dải trong phần dưới của gel).

HMWM
IMWM

LMWM

IMWM

LMWM

(1)

HMWM

(1) Kiểu của mẫu huyết tương bình thường cho multimer yếu tố von Willebrand cho thấy sự gia tăng mật độ quang từ LMWM đến HMWM.
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Việc đọc kết quả kiểu điện di dựa trên sự phân phối và mật độ của các dải tách biệt, so với kiểu tham chiếu, được mô tả trong bảng sau:

Sự phân phối của multimers và cường độ

Kiểu điện di

Scan Gel (GELSCAN)

1. Phân phối multimer bình thường

Có LMWM, IMWM và HMWM với tỷ lệ và cường độ
tương tự như kiểu tham chiếu.

HMWM
IMWM
LMWM

2. Phân phối multimer bình thường với cường độ dải thấp

Có LMWM, IMWM và HMWM với cường độ thấp hơn
kiểu tham chiếu.

Reference pattern

Test pattern

3. Phân phối multimer bình thường với cường độ dải cao

Có LMWM, IMWM và HMWM với cường độ cao hơn
kiểu tham chiếu.
Nên pha loãng mẫu để có sự phân tách tốt hơn của các
phân đoạn và để dễ đọc kết quả kiểu điện di hơn.
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Sự phân phối của multimers và cường độ

Kiểu điện di

4. Phân phối multimer bất thường với tình trạng mất
HMWM

5. Phân phối multimer bất thường với tình trạng mất
HMWM và IMWM

6. Phân phối multimer bất thường với tình trạng mất
HMWM và suy giảm IMWM
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Sự phân phối của multimers và cường độ

Kiểu điện di

Scan Gel (GELSCAN)

7. Phân phối multimer bất thường với sự suy giảm HMWM
Có LMWM, IMWM và HMWM với cường độ HMWM thấp
hơn kiểu tham chiếu.

8. Không có biên dạng (profile)

Không thể phát hiện multimer trên kiểu điện di.

LƯU Ý: Chỉ riêng kỹ thuật HYDRAGEL von WILLEBRAND MULTIMERS thì không đủ để biểu thị đặc điểm kiểu bất thường của yếu tố von Willebrand.
Kết quả của phân tích sự phân phối multimer bằng điện di phải được kết hợp với các xét nghiệm đặc hiệu khác, chẳng hạn như đo kháng nguyên
VWF, hoạt động VWF (Rco), hoạt động Yếu tố VIII, tỷ lệ hoạt động VWF / VWF Ag, VWF: Gắn kết FVIII, các xét nghiệm di truyền, v.v.

Độ nhiễu
LƯU Ý: Các yếu tố gây nhiễu thường gặp với quy trình HYDRAGEL von WILLEBRAND MULTIMERS (bilirubin, hemoglobin và triglycerides) được
đánh giá trong các nghiên cứu dựa trên hướng dẫn EP7-A2 "Kiểm tra nhiễu trong Hóa Lâm sàng; Hướng dẫn đã được Phê chuẩn – Tái bản lần 2"
của Viện Tiêu chuẩn Thí nghiệm Lâm sàng (CLSI – Hoa Kỳ).
Kết quả được tóm tắt như sau:
Không phát hiện tác nhân gây nhiễu nào với quy trình HYDRAGEL von WILLEBRAND MULTIMERS do nồng độ cao của các tác nhân gây
nhiễu sau đây của mẫu huyết tương và những tác nhân gây nhiễu này đã được kiểm tra ở nồng độ tương đương với nồng độ liệt kê dưới
đây:
Yếu tố gây nhiễu

Nồng độ

Bilirubin

20 mg/dL (342 μM)

Hemoglobin

2 g/L (0,2 g/dL)

Triglycerides

1.5 g/dL (17 mM)

Giới hạn
Việc sử dụng một kháng huyết thanh và kháng thể khác với kháng huyết thanh và kháng thể có sẵn từ nhà cung cấp bộ kit có thể ảnh hưởng
đến kết quả.
Do giới hạn độ phân giải và độ nhạy của điện di vùng, có thể không phát hiện được một số multimer yếu tố von Willebrand bằng phương
pháp này.
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Xử lý sự cố
Hãy gọi cho Bộ phận kỹ thuật SEBIA của nhà cung cấp khi xét nghiệm không thực hiện được dù tuân thủ cẩn thận hướng dẫn chuẩn bị và
bảo quản vật liệu và quy trình.
Bản dữ liệu an toàn thuốc thử của bộ kit và thông tin về vệ sinh và thải bỏ chất thải, các quy tắc dán nhãn và an toàn được SEBIA áp dụng, đóng gói
cho việc vận chuyển mẫu sinh học và vệ sinh thiết bị có trên trang web mạng extranet của SEBIA: www.sebia.com.

DỮ LIỆU VỀ HIỆU SUẤT
Khả năng tái lập
Quy trình HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS
Năm (5) mẫu huyết tương khác nhau bao gồm 3 mẫu huyết tương bình thường và 2 mẫu huyết tương bất thường được chạy bằng quy
trình HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS trên tất cả các rãnh trong cùng một gel và với một lô của bộ kit.
Đối với mỗi mẫu được xét nghiệm, tất cả những lần lặp lại cho kết quả giống nhau trong cùng một gel.

Mẫu số

Loại

Trong cùng gel

Tổng số lần phân tích cho mỗi
gel

1

Phân phối multimer bình thường

Kết quả giống nhau

5

2

Phân phối multimer bình thường
Cường độ dải thấp

Kết quả giống nhau

5

3

Phân phối multimer bất thường
Mất HMWM

Kết quả giống nhau

5

4

Phân phối multimer bất thường
Mất HMWM và giảm IMWM

Kết quả giống nhau

5

5

Phân phối multimer bình thường

Kết quả giống nhau

5

Quy trình HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS
Bốn (4) mẫu huyết tương khác nhau bao gồm 2 mẫu huyết tương bình thường và 2 mẫu huyết tương bất thường được chạy bằng quy trình
HYDRAGEL 11 von WILLEBRAND MULTIMERS trên tất cả các rãnh trong cùng một gel và với một lô của bộ kit.
Đối với mỗi mẫu được xét nghiệm, tất cả những lần lặp lại cho kết quả giống nhau trong cùng một gel.

Mẫu số

Loại

Trong cùng gel

Tổng số lần phân tích cho mỗi
gel

1

Phân phối multimer bình thường

Kết quả giống nhau

11

2

Phân phối multimer bình thường

Kết quả giống nhau

11

3

Phân phối multimer bất thường
Mất HMWM

Kết quả giống nhau

11

4

Phân phối multimer bất thường
Mất HMWM

Kết quả giống nhau

11

Khả năng tái lập giữa các gel, giữa các lô và giữa các thiết bị
Năm (5) mẫu huyết tương khác nhau bao gồm 3 mẫu huyết tương bình thường và 2 mẫu huyết tương bất thường được chạy bằng quy
trình HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS.
Trong nghiên cứu này, mỗi mẫu được phân tích trên 3 thiết bị HYDRASYS 2 bằng 3 lô của bộ kit trên mỗi thiết bị, 5 ngày mỗi lô, và 1 phân
tích trên mỗi gel trong các rãnh khác nhau, cho ra tổng cộng 45 kết quả mỗi mẫu trong 15 ngày làm việc.
Tất cả các mẫu có cùng kết quả giữa các gel cho tất cả các lần chạy trên 3 thiết bị HYDRASYS 2 và với 3 lô của bộ kit.
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Số lô trên mỗi Số ngày trên
thiết bị
mỗi lô

Khả năng tái
Số lần phân lập giữa các Tổng số lần
tích
gel, giữa các
chạy
trên mỗi gel lô và giữa các trên mỗi mẫu
thiết bị

Mẫu số

Loại

Số thiết bị

1

Phân phối multimer
bình thường

3

3

5

1

Cùng
kết quả diễn
dịch

45

2

Phân phối multimer
bình thường
Cường độ của dải thấp

3

3

5

1

Cùng
kết quả diễn
dịch

45

3

Phân phối multimer
bình thường

3

3

5

1

Cùng
kết quả diễn
dịch

45

4

Phân phối multimer
bất thường
Mất HMWM

3

3

5

1

Cùng
kết quả diễn
dịch

45

5

Phân phối multimer
bất thường
Mất HMWM và
giảm IMWM

3

3

5

1

Cùng
kết quả diễn
dịch

45

Sự chính xác
Nghiên cứu độ chính xác bên ngoài số 1
Nghiên cứu so sánh này được thực hiện trên 56 mẫu huyết tương khác nhau giữa quy trình HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS
và một quy trình điện di trên gel agarose khác cho việc phát hiện và phân tích sự phân phối multimer VWF: 34 mẫu huyết tương bình thường
và 22 mẫu huyết tương bất thường đã được chạy trên cả hai quy trình.
Nghiên cứu này cho thấy mối tương quan giữa 2 quy trình phân tích cho việc phát hiện và phân tích sự phân phối của các multimer VWF,
với độ nhạy 100,0 % và độ đặc hiệu 97,1 % của quy trình HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS so với quy trình tham chiếu, được
tính bằng phương pháp khuyến nghị (Wendling, 1986).

Nghiên cứu độ chính xác bên ngoài số 2
Nghiên cứu so sánh này được thực hiện trên 96 mẫu huyết tương khác nhau giữa quy trình HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS
và một quy trình điện di trên gel agarose khác cho việc phát hiện và phân tích sự phân phối multimer VWF: 64 mẫu huyết tương bình thường
và 32 mẫu huyết tương bất thường đã được chạy trên cả hai quy trình.
Nghiên cứu này cho thấy mối tương quan giữa 2 quy trình phân tích cho việc phát hiện và phân tích sự phân phối của các multimer VWF,
với độ nhạy 96,9 % và độ đặc hiệu 96,9 % của quy trình HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS so với quy trình tham chiếu, được
tính bằng phương pháp khuyến nghị (Wendling, 1986).

Độ nhạy
Bốn (4) mẫu huyết tương bao gồm 2 mẫu huyết tương bình thường và 2 mẫu huyết tương bất thường được pha loãng trong một mẫu không
có VWF để thu được các hỗn hợp với nồng độ VWF khác nhau và các hỗn hợp này được phân tích bằng quy trình HYDRAGEL 5 von WILLEBRAND MULTIMERS.
Giới hạn phát hiện của multimer là 5 % nồng độ VWF.
Giới hạn đọc kết quả của phân phối multimer là 11 % nồng độ VWF.
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