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 Len na profesionalne použitie 
 

No. 037 010112 
 
BSA 22% (Bovine Serum Albumin)  K1106  
BSA 30% (Bovine Serum Albumin)  K1107  
 
Zosilňovacie diagnostiky na detekciu krvno-skupinových protilátok v ľudskom sére. 
 
Všeobecné informácie 
Hovädzí sérový albumín (BSA 22% a 30%) sú médiá, ktoré sa používajú ako zosilňovače v sérologických testoch. 
Pridaním BSA stúpa dielektrická konštanta reakčného média, s následnou redukciou zeta potenciálu červených 
krviniek. Táto redukcia negatívneho náboja znižuje minimálnu vzdialenosť, na ktorú sa erytrocyty navzájom 
približujú a dovoľuje IgG protilátkam ľahšie aglutinovať červené krvinky. 
Diagnostiky sú štandardizované na použitie v sérologických testoch v súlade s nižšie popísanými postupmi. Boli 
pripravené frakcionáciou hovädzieho séra. Diagnostiky sa používajú v kombinácii s polyšpecifickým anti-
globulínovým (AGH) sérom v testoch kompatibility, screeningu protilátok a v identifikačných testoch. Testovací 
postup zahrňuje tri fázy. Poskytuje tak cennú informáciu o sérologickej charakteristike protilátky. Napríklad Rhesus 
protilátky reagujú veľmi dobre v prostredí obsahujúcom BSA. Tieto diagnostiky spĺňajú požiadavky príslušných 
štandardov a doporučení. Ich parametre sú uvedené v certifikátoch, ktoré sú priložené ku každej dodávke. 
Princípom testu je aglutinačná technika, ktorá je založená na reakcii antigén / protilátka. Ako pozitívnu kontrolu s 
každou sériou testov sa doporučuje použiť Coombs Control Reagent (  K1192)  
 
Upozornenie 
Diagnostiky sú určené iba na použitie in vitro. Uchovávajú sa pri 2–8°C. Tečúce alebo inak poškodené fľaštičky 
sa nesmú používať. Diagnostiky (neotvorené alebo otvorené) by sa nemali používať po dátume expirácie, ktorý je 
uvedený na etikete fľaštičky. Ako konzervačný prostriedok sa používa azid sodný v koncentrácii 0,1% (w/v). 
Napriek tomu, že hovädzí sérový albumín bol testovaný na infekčné choroby a je považovaný za negatívny, 
nemožno u diagnostík úplne vylúčiť prítomnosť infekčného agens. Pozornosť musí byť venovaná pri použití a 
nakladaní s každým obalom a jeho obsahom. 
Zakalenie môže znamenať bakteriálnu kontamináciu. Aby sa rozpoznalo poškodenie diagnostiky, doporučuje sa ju 
testovať ako súčasť programu kontroly kvality v danom laboratóriu. Odstránenie odpadu po uskutočnenom 
testovaní sa vykonáva v súlade s postupmi daného laboratória. 
 
Odber a príprava vzoriek  
Vzorky krvi sa odoberajú asepticky s/alebo bez pridania antikoagulancií. V prípade, že je testovanie odložené, 
vzorky sa uskladňujú pri 2–8°C. Príprava vzoriek je popísaná v postupe testu. 
 
Postup testu 
Nepriamy antiglobulínový test s 22% alebo 30% BSA. 
Požadované skúmavky: sklenené skúmavky s guľatým dnom, rozmer 75 x 10/12 mm. 
 
1. Pripraví sa 3–5% suspenzia erytrocytov v izotonickom roztoku chloridu sodného. (Komerčné erytrocyty sa 

používajú v dodávanej podobe). 
2. Do testovacej skúmavky sa nakvapkajú: 

- 2 kvapky pacientovho séra 
- 1 kvapka 3–5% suspenzie erytrocytov 
- 2 kvapky 22% alebo 30% BSA  

 a všetko sa poriadne premieša. 
3. Skúmavky sa scentrifugujú 20 sekúnd pri 1000 rcf alebo pri inom vhodnom čase podľa kalibrácie 

centrifúgy. 
4. Sediment sa jemne pretrepe a aglutinácia sa odčíta makroskopicky. 
5. Erytrocyty sa resuspendujú a inkubujú 15–20 minút vo vodnom kúpeli pri 37°C. 
6. Skúmavky sa scentrifugujú 20 sekúnd pri 1000 rcf alebo pri inom vhodnom čase podľa kalibrácie 

centrifúgy. 
7. Sediment sa jemne pretrepe a aglutinácia sa odčíta makroskopicky. 
8. Erytrocyty sa kompletne resuspendujú a premyjú 3x v nadbytku izotonického roztoku chloridu sodného. Po 

poslednom premytí sa musí premývacia tekutina dôkladne odstrániť. 
9. Do každej skúmavky sa prikvapnú 2 kvapky Pelikloon polyspecific anti-human serum (  K1193 nebo 

K1194) a obsah sa dobre premieša. 



10. Skúmavky sa scentrifugujú 20 sekúnd pri 1000 rcf alebo pri inom vhodnom čase podľa kalibrácie 
centrifúgy. 

11. Sediment sa jemne pretrepe a aglutinácia sa odčíta makroskopicky. 
12. V prípade, že aglutinácia nie je viditeľná, pridá sa 1 kvapka Coombs kontrolných erytrocytov a postup sa 

opakuje podľa bodov 10 a 11 teraz by mala byť reakcia pozitívna. Ak test zostáva negatívny, výsledok je 
neplatný a test sa musí opakovať. 

 
Hodnotenie 
Pozitívna reakcia (tj. aglutinácia) indikuje, že v sére pacienta sú prítomné erytrocytárne protilátky proti jednému 
alebo viacerým špecifickým antigénom. Ak tieto protilátky nie sú prítomné, reakcia je negatívna. Pozornosť sa 
musí venovať objaveniu hemolýzy v akomkoľvek štádiu testu. Hemolýza znamená prítomnosť komplement 
viažucich protilátok, ktoré môžu byť zodpovedné za intravaskulárnu deštrukciu erytrocytov. 
 
Obmedzenia 
Neočakávané negatívne alebo slabo pozitívne výsledky môžu byť spôsobené: silným trepaním skúmavky v 
priebehu resuspendácie, prestávkami v priebehu testu alebo neefektívnym premytím erytrocytov (spôsobuje 
neutralizáciu polyšpecifického antiglobulínového séra proteínmi (IgG) a/alebo zložkami komplementu stále 
prítomnými v skúmavke). 
BSA 22% a 30% bolo optimalizované na použitie technikou doporučenou v tomto príbalovom letáku. Použitie v 
iných technikách musí byť overené užívateľom. 
Falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky môžu byť spôsobené kontamináciou testovaného materiálu 
alebo odchýlkou od doporučenej techniky. 
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