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PeliLISS  K1110  
 
potenciačné diagnostikum na detekciu erytrocytárnych v ľudskom sére 
 
Všeobecné informácie 
PeliLISS je modifikovaný roztok s nízkou molekulárnou silou, ktorý zosiľuje väzbu protilátok na erytrocyty. 
Aglutinácia erytrocytov má dva stupne. Prvý predstavuje väzbu protilátky na antigén na erytrocytoch  
(senzibilizácia), druhý aglutináciu senzibilizovaných krviniek. V niektorých antigén-protilátkových diagnostikách 
obidva stupne prebiehajú takmer súčasne, iné zas nepokračujú druhým stupňom. Viditeľná prítomnosť 
senzibilizácie krviniek, t.j. aglutinácia, vyžaduje pridnanie antiglobulínového séra. PeliLISS potencujúce médium s 
nízkou jónovou silou zvyšuje tvorbu antigén-protilátkových komplexov. Diagnostikum je štandardizované na 
použitie v sérologických testoch, popísaných nižšie. PeliLISS sa používa v kombinácii s polyšpecifickým 
antiglobulínovým (AGH) sérom v testoch kompatibility, skríningu protilátok a identifikačných postupoch. 
Tetovací postup zahŕňa dve fázy, ktoré poskytujú plnohodnotnú informáciu o sérologických vlastnostiach 
protilátky. Diagnostikum vyhovuje požiadavkam príslušných štandardov a odporúčaní. Jeho parametre sú 
uvedené v prepúšťacích dokumentoch, ktoré sú s produktom poskytnuté na vyžiadanie. Princípom testu je 
aglutinačná metóda, ktorá je založená na reakcii antigén/protilátka. S každou sériou testov sa odporúča ako 
pozitívnu kontrolu použiť Coombs Control Reagent (  K1192). 
 
Upozornenie 
Diagnostikum je určené výlučne in vitro. Uchováva sa pri 2–8°C. Tečúce alebo inak poškodené fľaštičky sa 
nesmú použiť. Diagnostikum (neotvorené alebo otvorené) sa nesmie použiť po uplynutí času expirácie, ktorá je 
uvedená na etikete. Ako konzervačný prípravok obsahuje 0,01% thiomersal. Venujte pozornosť pri práci s 
každým obalom a jeho obsahom. Turbidita by mohla znamenať mikrobiálnu kontamináciu. Aby sa rozpoznalo 
poškodenie diagnostika, odporúča sa testovať ho ako súčasť laboratórneho programu kontroly kvality s použitím 
príslušných kontrol. 
Odstránenie odpadu po testovaní sa prevádza podľa postupov v danom laboratóriu. 
 
Odber a príprava vzoriek 
Vzorky krvi sa odoberajú asepticky s alebo bez pridania antikoagulancií. Ak je testovanie vzoriek krvi odložené, 
uchovávajú sa pri 2–8°C. 
Príprava vzoriek je popísaná v postupe testu. 
 
Postup testu 
Nepriamy antiglobulínový test s PeliLISS 
Požadované skúmavky: sklenené s guľatým dnom, veľkosť 75 x 10/12 mm. 
 
1. Pripravý sa 3–5% suspenzia testovaných erytrocytov v izotonickom roztoku chloridu sódneho (komerčné 

erytrocyty sa použijú v dodávanej forme). 
2. Do testovacej skúmavky sa nakvapkajú: 

- 2 kvapky séra pacienta 
- 1 kvapka 3–5% suspenzie erytrocytov 
- 2 kvapky PeliLISS 
a obsah sa dobre premieša. 

3. Skúmavka sa inkubuje 10–30 minút vo vodnom kúpeli pri 37°C. 
4. Potom sa skúmavka centrifúguje 20 sekúnd pri 1000 rcf alebo podľa iného vhodného času daného 

kalibráciou centrifúgy. 
5. Sediment sa jemne pretrepe a aglutinácia sa odčíta makroskopicky. 
6. Erytrocyty sa dokonale resuspendujú a premyjú 3x v nadbytku izotonického roztoku chloridu sódneho. 

Premývacia tekutina po poslednom premytí sa musí úplne odstrániť. 
7. Do skúmavky sa nakvapkajú 2 kvapky polyšpecifického antigloublínového (AGH) séra a obsah sa dobre 

premieša. 
8. Skúmavky sa centrifúgujú 20 sekúnd pri 1000 rcf albo podľa iného vhodného času daného kalibráciou 

centrifúgy. 
9. Sediment sa jemne pretrepe a aglutinácia sa vyhodnotí makroskopicky. 



10. V prípade, že aglutinácia nie je viditeľná, pridá sa 1 kvapka Coombs kontrolných erytrocytov a postup sa 
opakuje podľa bodu 8. a 9.; reakcia by mala byť pozitívna. 
Ak je výsledok testu negatívny, potom je neplatný a test sa musí opakovať. 

 
Vyhodnotenie 
Pozitívna reakcia (t.j. aglutinácia) indikuje, že v sére pacienta sú prítomné protilátky proti jednému alebo 
viacerým špecifickým antigénom na erytrocytoch. Ak erytrocytárne protilátky nie sú prítomné, reakcia je 
negatívna. Venujte zvýšenú pozornosť prítomnosti hemolýzy v ktoromkoľvek štádiu testu. Indikuje totiž 
prítomnosť komplement viažucich protilátok, ktoré by mohli zapríčiňovať intravaskulárne poškodenie 
erytrocytov. 
 
Obmedzenie 
Neočakávane negatívne alebo slabo pozitívne reakcie by mohli byť zapríčinené: príliš intenzívnym pretrepávaním 
skúmaviek počas resuspendácie, prestávkami v priebehu testu, alebo neefektívnym premytím erytrocytov  
(čo zapríčiňuje neutralizáciu polyšpecifického aniglobulínového séra IgG proteínmi stále prítomnými v skúmavke). 
PeliLISS diagnostikum bolo optimalizované na použitie technikou odporúčanou v tomto príbalovom letáku. 
Použitie v iných technikách musí byť overené používateľom. 
Falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky by mohly byť zapríčinené kontamináciu testovaného 
materiálu, alebo odchýlku od odporúčanej techniky. 
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