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Informació clínica 

 

Utilitat diagnòstica: 

Prova que quantifica: 

 les cèl·lules negatives/low pel receptor de membrana CD45 (antigen 

leucocitari comú)  

 les cèl·lules positives pel receptor de membrana CD271 (present en 

cèl·lules mare mesenquimals no cultivades) 

i determina la viabilitat cel·lular.  

És una determinació que s’utilitza com control de qualitat de mostres 

procedents de medul·la òssia que no han estat en cultiu 

 

Mètode:  

Citometria de flux 

 

Valors de referència 

Els resultats són quantitatius. Les concentracions de CD271 i CD45 poden ser 

molt variables en funció del donant.  

Les cèl·lules CD271+ es troben presents entre 0.001%-0.01% en medul·la òssia 

 

Algoritme diagnòstic: 

No aplica. 

 

Temps de resposta: 

1 dia  

 

Informació sobre l’espècimen  

 

Mostra: Medul·la òssia i derivats  

Tub: Tub sense additiu (mostres anticoagulades) 

Volum mínim: 100 µL 

Estabilitat: 1 dia a temperatura ambient 

Instruccions de transport: Temperatura ambient 

Motiu de rebuig: Mostra amb coàguls 

 

Informació administrativa 

 

Codi BST: CEL019 

Descripció de la prova: Quantificació cèl·lules CD271+ viables 

Sinònims: CD271+ 

Secció: Laboratori Cel·lular 
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Tarifa BST: Consultar les tarifes actualitzades aquí. 

 

Perfils: Aquesta prova s’ha de demanar sempre conjuntament amb la prova 

CEL007 Quantificació i viabilitat de cèl·lules CD34 i CD45 pel mètode ISHAGE. 

També es realitza dins el següent perfil: 
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Qualitat 

El BST té les certificacions de qualitat ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18001 i el segell 
d’Excel·lència Europea 500+. El BST està acreditat per CAT, JACIE-FACT, FACT-NETCORD i EFI, 

compleix les directrius de les Normes de Correcta Fabricació i les Normes de Correcta Distribució.  

 

Nom del Perfil Codi Perfil 

CMO m3 CE40 

https://www.bancsang.net/professionals/productes-serveis/tarifes/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4369502/

