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DyonDimer®
(D-Dimer)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Νο. Καταλόγου: DNWA108

Ταχεία δοκιµασία ποιοτικής ανίχνευσης σε ολικό αίµα,
τριχοειδικό αίµα, ορό ή πλάσµα

ΣΥΝΟΨΗ
Η εξέταση D-Dimer αρχικά αναπτύχθηκε για τη διάγνωση της διάχυτης
ενδοαγγειακής πήξης. Τα D-Dimer είναι προϊόντα ινικής αποδόµησης,
µικρά πρωτεϊνικά θραύσµατα παρόντα στην κυκλοφορία του αίµατος
µετά την αποδόµηση θρόµβων µέσω ινωδόλησης. Κατά την διάρκεια
πήξης του αίµατος το ινωδογόνο µεταβολίζεται σε ινική µε την
ενεργοποίηση της θροµβίνης. Η ινική αποτελείται από D και E µονάδες.
Η διάλυση της ινικής οδηγεί στην εµφάνιση των D-Dimers.
Τη δεκαετία του ‘90 διαπιστώθηκε ότι το D-Dimer είναι χρήσιµο στη
διάγνωση των θροµβοεµβολικών παθήσεων. Η συγκέντρωση των DDimers µπορεί να προσδιοριστεί µε µια δοκιµασία αίµατος και να
βοηθήσει στη διάγνωση της θρόµβωσης. Από την εισαγωγή τους στη
δεκαετία του ‘90 έχουν αποτελέσει µία σηµαντική εξέταση που
πραγµατοποιείται σε ασθενείς µε θροµβωτικές διαταραχές (American
College of Emergency Physicians Clinical Policies Committee, 2011).
Στην πρωτοβάθµια περίθαλψη, όπου η ανάγκη αποκλεισµού της εν τω
βάθει
φλεβικής
θρόµβωσης
και
πνευµονικής
εµβολής
είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας έχει πλέον καταδειχθεί το επιβεβληµένο της
χρήσης της δοκιµασίας DyonDimer® (Lee-Lewandrowski et al, 2009;
Geersing et al 2010; van der Velde et al, 2011).
Η ανίχνευση των επιπέδων D-Dimers στην κυκλοφορία έχει αναδειχθεί
ως το πλέον αξιόπιστο εργαστηριακό εργαλείο στη διάγνωση και
διαχείριση µιας µεγάλης οµάδας κλινικών καταστάσεων που αφορούν
διαδικασίες θρόµβωσης, όπως είναι (α) διάγνωση εν τω βάθει φλεβικής
θρόµβωσης (Pasha et al, 2010), (β) αναγνώριση ατόµων µε αυξηµένο
κίνδυνο πρώτου θροµβωτικού επεισοδίου (αρτηριακού και φλεβικού),
γ) ανίχνευση ατόµων αυξηµένου κινδύνου για υποτροπιάζουσες εν τω
βάθει φλεβικές θροµβώσεις (Cosmi et al, 2009), δ) επιβεβαίωση του
βέλτιστου διαστήµατος δευτερογενούς προφύλαξης µετά από πρώτο
επεισόδιο εν τω βάθει φλεβικής θρόµβωσης (Verhovsek et al, 2008,
Cosmi et al, 2010), ε) παρακολούθηση κύησης, στ) διάγνωση και
παρακολούθηση διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης (Tripodi, 2011).
Κατά τη διαδικασία διαφοροδιάγνωσης της εν τω βάθει φλεβικής
θρόµβωσης ή και της πνευµονικής εµβολής µαζί µε τους αλγόριθµους
ανάλυσης της κλινικής πιθανότητας (κατά Wells, Geneva score και τις
παραλλαγές τους - Douma et al, 2011) και τη διαγνωστική απεικόνιση
απαιτείται και ο προσδιορισµός των D-Dimers. Έχει δε αποδειχθεί ότι η
χρήση των D-Dimers οδηγεί σε µείωση της κατάχρησης απεικονιστικών
µεθόδων (συνεπώς και της προσλαµβανόµενης ακτινοβολίας),
ελάττωση του αριθµού εισαγωγών καθώς και της διάρκειας νοσηλείας
(Bayes et al, 2011).
Πρόσφατες µελέτες ανέδειξαν τη χρησιµότητα των D-Dimers σαν
πρώιµο βιοχηµικό δείκτη για ταχεία διάγνωση αγγειακών εγκεφαλικών
επεισοδίων (Montaner et al, 2010), ενώ παράλληλα διαπιστώνεται και η
χρησιµότητά του κατά τη διαφοροδιάγνωση ασθενών χαµηλής
πιθανότητας για έµφραγµα του µυοκαρδίου (Tokita et al, 2009). Η
χρήση των D-Dimers µπορεί να επεκταθεί και στη γυναικολογία κατά
την παρακολούθηση εγκύων γυναικών για εν τω βάθει φλεβική
θρόµβωση (Chan et al 2010). Ενδιαφέρουσες προοπτικές παρουσιάζει η
εφαρµογή ανίχνευσης D-Dimers σε ασθενείς µε νεοπλασίες όπως
σάρκωµα, καρκίνο του πνεύµονα (Raj et al, 2011) και καρκίνο του
παχέος εντέρου.

Κάθε κιτ περιέχει 1 ατοµική συσκευασία (ή πολλαπλάσιά της), ως εξής:
-Ακίδα Σκαριφισµού
-Φιαλίδιο µε ∆ιάλυµα Αραίωσης
-σφραγισµένη πλαστική συσκευασία µε την κασέτα εξέτασης και µια µικρή
πλαστική πιπέτα Pasteur
-1 εσώκλειστο

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ
Α. Συλλογή Ολικού Αίµατος, Ορού ή Πλάσµατος: Ολικό φλεβικό αίµα
που συλλέχθηκε µε κλασσικές µεθόδους αιµοληψίας παρουσία αντιπηκτικού θα πρέπει να ελεγχθεί µέσα σε 24 ώρες από τη συλλογή.
Ενδιάµεσα το δείγµα µπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο. Ο ορός ή το
πλάσµα θα πρέπει να διαχωρίζονται άµεσα προκειµένου να
αποφευχθεί αιµόλυση, τα δε προκύπτοντα δείγµατα θα πρέπει να
εξετάζονται άµεσα µετά το διαχωρισµό. Ορός και το πλάσµα µπορούν
να αποθηκευτούν στο ψυγείο έως 3 ηµέρες, ενώ µακροπρόθεσµα θα
πρέπει να αποθηκεύονται στην κατάψυξη (-20°C).
Β. Συλλογή Τριχοειδικού Αίµατος.
1. Αφαιρέστε το κίτρινο στέλεχος από την ακίδα σκαριφισµού ώστε
να την απασφαλίσετε.
2. Απολυµάνατε το άκρο του δακτύλου του ασθενή µε λίγο
οινόπνευµα. Μαλλάξτε το άκρο του δακτύλου ώστε να αυξηθεί η
κυκλοφορία του αίµατος.
3. Εφαρµόστε την απασφαλισµένη ακίδα στο δάκτυλο. Στη θέση
αυτή δεν υπάρχει επαφή της ακίδας µε το δάκτυλο.
4. Πιέστε αποφασιστικά το κίτρινο κουµπί της
κορυφής της ακίδας
5. Μετά το σκαριφισµό µαλλάξτε το τρυπηµένο
σηµείο ώστε να εµφανιστεί 1 µεγάλη σταγόνα
αίµατος. Το τριχοειδικό αίµα πρέπει να χρησιµοποιηθεί άµεσα.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Πριν την εξέταση, βεβαιωθείτε ότι η πλαστική συσκευασία µε την
κασέτα εξέτασης έχει έλθει σε θερµοκρασία δωµατίου. Η κασέτα
εξέτασης θα πρέπει να αποσφραγίζεται µόνο λίγο πριν την εξέταση.
6. Γυρίστε ανάποδα το τρυπηµένο δάκτυλο του ασθενή και πιέστε το
ώστε 1 σταγόνα (25µl) ορού ή πλάσµατος ή 2 πίπτουσες σταγόνες
τριχοειδικού (ή ολικού) αίµατος να πέσουν µέσα στην ειδική
στρογγυλή οπή της κασέτας εξέτασης. (Εναλλακτικά µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε την πλαστική πιπέτα Pasteur για να συλλέξετε το
τριχοειδικό αίµα).
7. Αµέσως ανοίξτε το Φιαλίδιο Αραίωσης και ρίξτε 2 σταγόνες
∆ιαλύµατος Αραίωσης στην ειδική στρογγυλή οπή της κασέτας.
8. Ξεκινήστε το χρονόµετρο (δεν περιέχεται στη συσκευασία).
9. Παρατηρείστε το διαλυτοποιηµένο δείγµα σαν ένα κόκκινο-µωβ
µέτωπο που µετακινείται προς τις ζώνες (T) και (C). Ερµηνεύστε τα
αποτελέσµατα στα 10-15 λεπτά. Μην ερµηνεύετε µετά από 20 λεπτά.
Θετικά Αποτελέσµατα = 2 έγχρωµες γραµµές.
Η εξέταση DyonDimer® είναι θετική για D-Dimers εφόσον
εµφανίζονται 2 έγχρωµες γραµµές. Μία έγχρωµη µωβ γραµµή θα
εµφανιστεί στη Ζώνη Εξέτασης (T) και µία µωβ στη Ζώνη Ελέγχου
(C). Αυτό ενδεικνύει την παρουσία D-Dimers στο αίµα του ασθενή.
Οποιασδήποτε έγχρωµη γραµµή στη Ζώνη (T) αντιστοιχεί σε θετικό
αποτέλεσµα. Η ένταση του χρώµατος στη Ζώνη (T) µπορεί να είναι
εντονότερη ή αχνότερη από την ένταση του χρώµατος στη Ζώνη (C).
Αρνητικό

Θετικό

Άκυρο

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ∆ΟΥ
Η DyonDimer® είναι µια ταχεία ποιοτική ανοσοδοκιµασία του τύπου
sandwich κολλοειδούς χρυσού για την ανίχνευση D-Dimers. Η µέθοδος
χρησιµοποιεί µια µεµβράνη επικαλυµµένη µε αντισώµατα προκειµένου
να ανιχνεύσει D-Dimers σε τριχοειδικό ή ολικό αίµα, ορό ή πλάσµα
επιλεκτικά και µε µεγάλο βαθµό ευαισθησίας. Κατά την εκκίνηση της
εξέτασης το δείγµα αναµιγνύεται µε το σύµπλοκο του χρωµοφόρου και
αρχίζει να µετακινείται διαµέσου της µεµβράνης. Αν το δείγµα περιέχει
αντιγόνο, αυτό θα αλληλεπιδράσει µε το προ-κεκαλυµµένο σύµπλοκο
του χρωµοφόρου, οπότε θα εµφανιστεί µια έγχρωµη (µωβ) γραµµή στη
Ζώνη Εξέτασης (Τ). Τόσο τα αρνητικά όσο και τα θετικά δείγµατα θα
πρέπει να δηµιουργήσουν µια έγχρωµη γραµµή (µωβ) στη Ζώνη
Ελέγχου (C), γεγονός που ενδεικνύει σωστή εκτέλεση της τεχνικής,
όγκο δείγµατος, και λειτουργία της εξέτασης.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ
Αποθηκεύστε το κιτ σε θερµοκρασία 2-30°C. Αν το κιτ ήταν
αποθηκευµένο στο ψυγείο, θα πρέπει να µεταφερθεί σε θερµοκρασία
δωµατίου πριν διεξαχθεί η εξέταση. Υπό αυτές τις συνθήκες το κιτ είναι
σταθερό ως την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Αρνητικά Αποτελέσµατα = 1 έγχρωµη γραµµή
Η εξέταση είναι αρνητική εφόσον (1) έγχρωµη γραµµή εµφανίζεται
στη Ζώνη Ελέγχου (C). Η ερµηνεία αρνητικού αποτελέσµατος
διασφαλίζεται στα 20 λεπτά.
Άκυρο = Απουσία έγχρωµης γραµµής στη Ζώνη Ελέγχου (C)
Το τεστ είναι άκυρο εφόσον µετά από 20 λεπτά δεν εµφανιστεί καµία
γραµµή στη Ζώνη Ελέγχου (C), ακόµα και αν µια έγχρωµη γραµµή
έχει εµφανιστεί στη Ζώνη Εξέτασης (T). Αν συµβεί αυτό
ξαναδιαβάστε τις οδηγίες και επαναλάβατε το τεστ χρησιµοποιώντας
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µια νέα συσκευή. Στην περίπτωση που το πρόβληµα επιµένει
επικοινωνήστε µε την Dyonmed S.A.

Κρεατινίνη, 20 mg/dl

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Αλβουµίνη, 20 mg/dl

Sodium Heparin, 3 mg/dl
Prostatic acid phosphatase,
1000mIU/ml

Λάβετε προφυλάξεις αναφορικά µε τη συλλογή, διαχείριση,
αποθήκευση και απόρριψη των δειγµάτων και χρησιµοποιηµένων
συστατικών του κιτ. Χειριστείτε όλα τα δείγµατα σαν να περιέχουν
µολυσµατικούς παράγοντες. Λάβετε προφυλάξεις ενάντια στους
µικροβιολογικούς κινδύνους σε όλη τη διαδικασία. Εφαρµόστε
τυποποιηµένες διαδικασίες για την κατάλληλη απόρριψη των
δειγµάτων. Η λειτουργία της συσκευής δεν επηρεάζεται από
γνωστούς περιβαλλοντικούς παράγοντες πλην της θερµοκρασίας.

Γεντασικό Οξύ, 20 mg/dl

Lithium Heparin, 3 mg/dl

Τριγλυκερίδια 500 mg/ml

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
American
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Emergency
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Clinical
Policies
Subcommittee on Critical Issues in the Evaluation and Management of
Adult Patients Presenting to the Emergency Department With Suspected
Pulmonary Embolism (2011). Critical issues in the evaluation and
management of adult patients presenting to the emergency department with
suspected pulmonary embolism. Ann Emerg Med. Jun;57(6):628-652.e75.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
1. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης DyonDimer® θα πρέπει να
συνεκτιµώνται µε άλλα συµπτώµατα, κλινικά ευρήµατα ή
διαγνωστικά αποτελέσµατα προκειµένου να τεθεί διάγνωση.
2. Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας ισχύουν µόνο εφόσον τα
περιεχόµενα της συσκευασίας είναι σε καλή κατάσταση.
3. H συσκευή DyonDimer® είναι για µια µόνο χρήση. Στην
περίπτωση που ένα διαλυτοποιηµένο δείγµα πρέπει να
επανελεγχθεί χρησιµοποιείστε µια άλλη συσκευή.
4. Η δοκιµασία DyonDimer® απευθύνεται αποκλειστικά σε
επαγγελµατίες υγείας.

Douma et al (2011). Performance of 4 clinical decision rules in the diagnostic
management of acute pulmonary embolism: a prospective cohort study. Ann
Intern Med. 2011 Jun 7;154(11):709-18.
Bayes et al (2011). D-dimer assays--a help or hindrance in suspected
pulmonary thromboembolism assessment? J Postgrad Med. Apr-Jun;57(2):10914.
Cosmi et al (2009). Use of D-dimer testing to determine duration of
anticoagulation, risk of cardiovascular events and occult cancer after a first
episode of idiopathic venous thromboembolism: the extended follow-up of the
PROLONG study. J Thromb Thrombolysis. 2009 Nov;28(4):381-8. Epub 2009 Mar
14.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Cosmi et al (2010) Usefulness of repeated D-dimer testing after stopping
anticoagulation for a first episode of unprovoked venous thromboembolism: the
PROLONG II prospective study. Blood. Jan 21;115(3):481-8. Epub 2009 Nov 16.

Εσωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος: Η έγχρωµη γραµµή που εµφανίζεται
στη Ζώνη (C) είναι ένα εσωτερικό control της διαδικασίας. Βεβαιώνει
σωστό όγκο δείγµατος και σωστή τεχνική διαδικασίας. Ένα καθαρό
υπόβαθρο (φόντο) είναι το εσωτερικό αρνητικό control. Αν η
εξέταση δουλεύει σωστά το φόντο στη Ζώνη Ελέγχου θα πρέπει να
είναι άσπρο έως ελαφρά ροζέ και δεν θα πρέπει να δυσκολεύει την
ερµηνεία του αποτελέσµατος.

Chan et al (2010). D-dimer testing in pregnant patients: towards determining
the next 'level' in the diagnosis of deep vein thrombosis. J Thromb Haemost.
May;8(5):1004-11. Epub 2010 Jan 30.
Chang et al (2010). Evaluation of the value of rapid D-dimer test in
conjunction with cardiac troponin I test for early risk stratification of myocardial
infarction. J Thromb Thrombolysis. Nov;30(4):472-8.

Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος: Κάθε εργαστήριο που χρησιµοποιεί
το τεστ θα πρέπει να εξελίσσει τις δικές του οδηγίες ελέγχου και
πιστοποίησης της διαδικασίας του τεστ.

Geersing et al (2010). Diagnostic accuracy and user-friendliness of 5 point-ofcare D-dimer tests for the exclusion of deep vein thrombosis. Clin Chem.
Nov;56(11):1758-66. Epub 2010 Sep 15.
Lee-Lewandrowski et al (2009). Implementation of a rapid whole blood Ddimer test in the emergency department of an urban academic medical center:
impact on ED length of stay and ancillary test utilization. Am J Clin Pathol.
Sep;132(3):326-31.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
®

1. Επιδόσεις. H δοκιµασία DyonDimer
ελέγχθηκε για την
ικανότητά της να ανιχνεύει D-Dimers σε σύγκριση µε τον αναλυτή
D-Dimers Dade Behring Stratus CS (golden standard). Αρχικά όλα
τα δείγµατα ταυτοποιήθηκαν ως θετικά ή αρνητικά µε τον Dade
Behring Stratus CS. Στη συνέχεια τα ίδια δείγµατα υποβλήθηκαν στη
δοκιµασία DyonDimer®. Στις συνθήκες αυτές η απόδοση της
συσκευής DyonDimer® σε σχέση µε τον αναλυτή µε τον Dade
Behring Stratus CS ήταν:

Montaner et al (2011). A panel of biomarkers including caspase-3 and d-dimer
may differentiate acute stroke from stroke-mimicking conditions in the
emergency department. J Intern Med. Aug;270(2):166-74. doi: 10.1111/j.13652796.2010.02329.x. Epub 2010 Dec 27.
Pasha et al (2010). Safety of excluding acute pulmonary embolism based on
an unlikely clinical probability by the Wells rule and normal D-dimer
concentration: a meta-analysis. Thromb Res. Apr;125(4):e123-7. Epub 2009
Nov 26.

-Ειδικότητα & Ευαισθησία της συσκευής DyonDimer® : 93.4% και
97.8% αντίστοιχα*

Raj et al (2011). Prognostic Significance of Elevated D-Dimer for Survival in
Patients with Sarcoma. Am J Clin Oncol. Jun 4. [Epub ahead of print]

-Θετική Προγνωστική Αξία της συσκευής DyonDimer® : 95.6%*

Tokita et al (2009). Utility of rapid D-dimer measurement for screening of
acute cardiovascular disease in the emergency setting. J Cardiol. Jun;53(3):33440. Epub 2009 Feb 1.

-Αρνητική Προγνωστική Αξία της συσκευής DyonDimer®: 96.6%*
-Ακρίβεια της συσκευής DyonHpAb®triple σε σχέση µε τον αναλυτή
Dade Behring Stratus CS 96.0%*

Tripodi (2011). D-Dimer Testing in Laboratory Practice. Clin Chem. Jun 30.
[Epub ahead of print]

* αφορά διάστηµα εµπιστοσύνης CI=95%

Verhovsek et al (2008). Systematic review: D-dimer to predict recurrent
disease after stopping anticoagulant therapy for unprovoked venous
thromboembolism. Ann Intern Med. 2008 Oct 7;149(7):481-90, W94.

-∆ιακριτικό Όριο. Για τη µέτρηση του διακριτικού ορίου, διαλύµατα
µε συγκεντρώσεις D-Dimer από 0-3600 ng/ml ελέγχθηκαν µε τη
συσκευή DyonDimer® σε 5 επαναλήψεις ανά κατηγορία
συγκέντρωσης. Σις συνθήκες αυτές το διακριτικό όριο βρέθηκε στα
150 ng/ml.

van der Velde et al (2011). Comparing the diagnostic performance of 2 clinical
decision rules to rule out deep vein thrombosis in primary care patients. Ann
Fam Med. Jan-Feb;9(1):31-6.

2. Ειδικότητα. ∆είγµατα αίµατος από θετικούς ή αρνητικούς ασθενείς
σε D-Dimer επιµολύνθηκαν µε ινωδογόνο, µονοµερή ινώδους ή άλλα
παρεµφερή παράγωγα και αναλύθηκαν µε τη συσκευή DyonDimer®
σε 10 επαναλήψεις τη φορά. Όλα ανεξαιρέτως τα δείγµατα έδωσαν
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, δηλ. ήταν θετικά ή αρνητικά
ανεξαρτήτως του παρεµβάλλοντος παράγοντα.
3. ∆ιασταυρούµενη Αντίδραση. ∆είγµατα αίµατος από αρνητικούς
ασθενείς σε D-Dimer επιµολύνθηκαν µε τους παρακάτω λοιµωγόνους
παράγοντες και αναλύθηκαν µε τη συσκευή DyonDimer® σε 10
επαναλήψεις τη φορά. Όλα ανεξαιρέτως τα δείγµατα έδωσαν τα
αναµενόµενα αποτελέσµατα, δηλ. ήταν αρνητικά ανεξαρτήτως του
παρεµβάλλοντος παράγοντα.
Ακεταµινοφαίνη, 20 mg/dl

Γλυκόζη, 2000 mg/dl

Ασπιρίνη, 20 mg/dl

Αιµοσφαιρίνη 500 mg/dl

Ασκορβικό οξύ, 20 mg/dl

Κετόνη, 40 mg/dl

Ατροπίνη, 20 mg/dl

Μεστρανόλη 3 mg/dl

Χολερυθρίνη, 10 mg/dl

Νιτρικά, 20 mg/dl

Καφεΐνη, 20 mg/dl

Πενικιλίνη, 40.000 U/dl
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