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 Len na profesionalne použitie 
 

No. 039 010112 
 

Bromelin (liquid)  K1099  
Bromelin (lyophilized)  K1121  
 
Enzýmový roztok (0,5%) na použitie pre krvnú skupinovú sérologiu 
 
Všeobecné informácie 
Bromelín je pufrovaný extrakt pripravený z koreňov rastliny ananásu, ktorý je vhodný na použitie v 
sérologických metódach. 
Bromelín je roztok proteolytického enzýmu, ktorý hydrolyzuje peptidové väzby proteínov, prítomných v 
membránach erytrocytov. Výsledkom je zníženie povrchového napätia membrány, ktorá je týmto vhodná na 
sérologické testovanie, pretože vedie k zosilneniu niektorých interakcií antigén/protilátka a naopak k eliminácii 
iných. V obecnej platnosti, enzýmovou modifikáciou erytrocytov, sú zosilené reakcie protilátok systému Rh, 
ABO, Lewis a P. Denaturáciou Fya, Fyb, M, N, S, s a Xga antigénov by mohla enzýmová modifikácia oslabiť 
alebo eliminovať reakcie príslušných protilátok. Diagnostikum vyhovuje požiadavkám príslušných štandardov a 
odporúčaní. Parametre diagnostika sú uvedené v prepúšťacích dokumentoch, ktoré sú na vyžiadanie s 
produktom dodané. 
 
Upozornenie 
Diagnostikum je určené na in vitro. Bromelin (lyophilized)  K1121 sa uskladňuje pri 2–8°C a pred použitím 
sa rozpúšťa v 5 ml destilovanej vody. Rozpustený bromelín sa musí spotrebovať do 24 hodín. Na uskladňovanie 
až do dátumu použiteľnosti je určená teplota nižšia ako <–18°C. 
Bromelín (liquid)  K1099 sa uskladňuje pri menej ako <–18°C. Opakované zmrazovanie a rozmrazovanie sa 
nedoporučuje. Pretekajúce alebo inak poškodené fľaštičky sa nesmú používať. Diagnostikum (neotvorené alebo 
otvorené) sa nesmie použiť po čase použiteľnosti vyznačeného na etikete. Bromelín neobsahuje žiadnu 
konzervačnú látku. Venujte pozornosť pri každej manipulácii s obalom alebo jeho obsahom. Turbidita alebo 
zafarbenie do žlta indikuje, že bromelín nie je vhodný na ďalšie použitie. Aby sa rozpoznalo poškodenie 
diagnostika, odporúča sa ho testovať ako súčasť laboratórneho programu kontroly kvality s použitím príslušných 
kontrol. Odstránenie odpadu po testovaní sa prevádza v súlade s postupmi daného laboratória. 
 
Odbery a príprava vzoriek 
Vzorky krvi sa odoberajú asepticky s alebo bez pridania antioagulantov. Ak je testovanie vzoriek krvi časovo 
posunuté, uskladňujú sa pri 2–8°C. 
Príprava vzoriek je popísaná v postupe testu. 
 
Postup testu 
Enzýmové natrávenie 3% suspenzie erytrocytov: 
 
1. Erytrocyty sa jedenkrát premyjú v nadbytku izotonického roztoku NaCl a pripraví sa z nich 3% suspenzia v 

izotonickom roztoku NaCl. 
2. Do sklenenej testovacej skúmavky sa pridá: 

- 1 objem Bromelín (Sanquin) 
- 9 objemov 3% suspenzie erytrocytov 
a obsah sa dobre premieša. 

3. Skúmavka sa inkubuje vo vodnom kúpeli 10–15 min. pri 37°C. 
4. Enzýmovo natrávené erytrocyty sa 3x premyjú v nadbytku izotonického roztoku NaCl. 
5. Po poslednom premytí sa z nich pripraví 3% suspenzia. 
  
Test na detekciu protilátok: 
Požadované skúmavky: sklenené s guľatým dnom, veľkosť 75 x 10/12 mm. 
 
6. Do testovacej skúmavky sa pridá: 

- 2 kvapky pacientovho séra (nariedeného izotonickým roztokom NaCl 1:2) 
- 1 kvapka enzýmovo natrávených erytrocytov 
a obsah sa dobre premieša. 

7. Skúmavka sa inkubuje 15–20 min. vo vodnom kúpeli pri 37°C. 
8. Potom sa centrifúguje 20 sekúnd pri 1000 rcf alebo počas iného vhodného času podľa kalibrácie centrifúgy. 



9. Sediment sa jemne pretrepe a aglutinácia sa vyhodnotí makroskopicky. 
Poznámka: Ako negatívna kontrola by sa pri identifikácii protilátok mala použiť autokontrola (sérum 
pacienta + pacientove enzýmovo natrávené erytrocyty). 

 
Hodnotenie 
Pozitívne reakcie (aglutinácie) indikujú prítomnosť protilátky alebo protilátok v sére pacienta. Negatívne reakcie 
(bez aglutinácie) indikujú v sére neprítomnosť protilátok proti antigénom prítomným na povrchu enzýmovo 
natrávených krviniek. 
 
Obmedzenie 
Falošne pozitívne alebo falošne negatívne výsledky by mohli byť zapríčinené kontamináciou testovaného 
materiálu alebo odchýlkou od odporúčanej techniky. 
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