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Potenciační diagnostikum pro detekci erytrocytárních protilátek v lidském séru 
 
Všeobecné informace 
PeliLISS je modifikovaný roztok s nízkou molekulární silou, který zesiluje vazbu protilátek na červené krvinky. Aglutinace erytrocytů má 
dva stupně. První stupeň přestavuje vazbu protilátky na antigen na erytrocytech (senzibilizace). Druhý stupeň zahrnuje aglutinaci 
senzibilizovaných krvinek. U některých antigen-protilátkových reakcí tyto dva stupně probíhají téměř současně. Jiné nepokračují druhým 
stupněm. Viditelná přítomnost senzibilizace krvinek, tj. aglutinace, vyžaduje přidání antiglobulinového séra. PeliLISS potencující médium 
s nízkou iontovou silou  zvyšuje tvorbu antigen-protilátkových komplexů. Diagnostikum je standardizováno pro použití v v serologických 
testech, tak jak je níže popsáno. PeliLISS se používá v kombinaci s polyspecifickým antiglobulinovým (AGH) sérem v testech 
kompatibility, screeningu protilátek a identifikačních postupech.  
Testovací postup zahrnuje dvě fáze, které poskytují plněhodnotnou informaci o serologických vlastnostech protilátky. Diagnostikum 
splňuje požadavky příslušných standardů a doporučení. Parametry diagnostika jsou uvedeny v propouštěcích dokumentech, které jsou 
poskytnuty na vyžádání. Principem testu je aglutinační metoda, která je založena na reakci antigen/protilátka. S každou sérií testů se 
doporučuje použít pozitivní kontrolu. 
 
Upozornění 
Diagnostikum je určeno pouze pro použití in vitro. Diagnostikum se skladuje při 2–8°C. Tekoucí nebo jinak poškozené lahvičky se nesmí 
použít. Diagnostikum (neotevřené nebo otevřené) se nesmí používat po uplynutí exspirační doby, která je uvedena na etiketě lahvičky. 
Jako konzervační přípravek obsahuje 0,01% thiomersal. Pozornost musí být věnována při užití a nakládání s každým obalem a jeho 
obsahem. Turbidita může být známkou mikrobiální kontaminace. Aby se rozpoznalo poškození diagnostika, doporučuje se testovat 
diagnostikum jako součást laboratorního programu kontroly kvality s použitím příslušných kontrol. Odstranění odpadu po provedeném 
testování se provádí v souladu s postupy dané laboratoře. 
 
Odběr a příprava vzorků 
Vzorky krve se odebírají asepticky s nebo bez přidání antikoagulancií. Jestliže je testování vzorků krve odloženo, uchovávají se při 2–
8°C. 
Příprava vzorků je popsána v postupu testu. 
 
Postup testu 
Neořímý antiglobulinový test s PeliLISS 
Požadované zkumavky: skleněné zkumavky s kulatým dnem; velikost 75 x 10/12 mm. 

 
1. Připraví se 3–5% suspenze testovaných erytrocytů v izotonickém roztoku chloridu sodného (komerční erytrocyty se použijí v 

dodávané formě). 
2. Do testovací zkumavky se nakapou: 

- 2 kapky séra pacienta 
- 1 kapka 3–5% suspenze erytrocytů  
- 2 kapky PeliLISS  

  a vše se řádně promíchá. 
3. Zkumavka se inkubuje 10–30 minut na vodní lázni při 37°C. 
4. Poté se zkumavka centrifuguje 20 sekund při 1000 rcf nebo při jiném vhodném čase dle kalibrace centrifugy. 
5. Sediment se jemně protřepe a aglutinace se odečte makroskopicky. 
6. Erytrocyty se dokonale resuspendují a promyjí se 3x v nadbytku izotonického roztoku chloridu sodného. Promývací tekutina po 

posledním promytí se musí zcela odstranit. 
7. Do zkumavky se nakapou 2 kapky polyspecifického antiglobulinového (AGH) séra a obsah se dobře promíchá. 
8. Zkumavky se centrifugují 20 sekund při 1000 rcf nebo při jiném vhodném čase dle kalibrace centrifugy. 
9. Sediment se jemně protřepe a aglutinace se odečte makroskopicky. 
10. V případě, že aglutinace není viditelná, přidá se 1 kapka Coombs kontrolních erytrocytů a opakuje se postup podle bodů 8 a 9; nyní 

by reakce měla být pozitivní. Jestliže test zůstává negativní, výsledek je neplatný a test se musí opakovat. 
 
Hodnocení 
Pozitivní reakce (tj. aglutinace) indikuje, že v séru pacienta jsou přítomny protilátky proti jednomu nebo více specifickým antigenům 
přítomným na erytrocytech. Jestliže erytrocytární protilátky nejsou přítomny, reakce je negativní. Zvýšená pozornost se musí věnovat 
přítomnosti hemolýzy v jakémkoliv stádiu testu. Hemolýza indikuje přítomnost komplement vázajících protilátek, které mohou být 
odpovědny za intravaskulární poškození erytrocytů. 
 
Omezení 
Neočekávané negativní nebo slabé reakce mohou být způsobeny: příliš intenzivním protřepáním zkumavek během resuspendace, 
přestávkami v průběhu testu nebo neefektivním promytím erytrocytů (které způsobuje neutralizaci polyspecifického antiglobulinového 
séra IgG proteiny stále přítomnými ve zkumavce). 
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PeliLISS diagnostikum bylo optimalizováno pro použití technikou doporučenou v tomto příbalovém letáku. Použití v jiných technikách 
musí být ověřeno uživatelem. 
Falešně pozitivní nebo falešně negativní výsledky mohou být způsobeny kontaminací testovaného materiálu, nebo odchylkou od 
doporučené techniky. 
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Sanquin zaručuje, že funkční charakteristiky jejích produktů budou takové, jaké jsou popsány v původních návodech k použití od 

výrobce. Je nezbytné přesně dodržovat postupy, rozvržení testů a doporučení k činidlům a vybavení. Nadace Sanquin se zříká veškeré 

zodpovědnosti v případě jakýchkoli odchylek od těchto postupů, rozvržení a doporučení. 

 
  


