
Instructions for use  
 

1|2 

Sanquin Reagents B.V. 
Plesmanlaan 125  
1066 CX Amsterdam 
The Netherlands 

Phone: +31 20 5123599 
Fax: +31 20 5123570 
Reagents@sanquin.nl 
www.sanquin.org/reagents 

Bromelin (lyophilized)  K1121                 

039_v03 01/2017 (cs)  Pouze pro profesionální použití 

 
Enzymatický roztok (0,5%) pro použití v krevně skupinové serologii 
 
Všeobecné informace 
Bromelin je pufrovaný extrakt připravený zkořenů rostliny ananasu, který je vhodný pro použití v serologických metodách. Bromelin je 
roztok proteolytického enzymu, který hydrolyzuje peptidické vazby proteinů, které jsou přítomny v erytrocytární membráně. Výsledkem je 
snížení povrchového napětí membrány. Tato modifikace membrány je vhodná pro serologické testování, protože vede ke zesílení 
některých interakcí antigen- protilátka a naopak k eliminaci jiných.V obecném slova smyslu enzymatickou modifikací erytrocytů jsou 
zesíleny reakce protilátek systémů Rhesus, ABO, Lewis a P. Denaturací Fya, Fyb, M, N, S, s a Xga antigenů může enzymatická 
modifikace oslabit nebo eliminovat reakce odpovídajících protilátek. Diagnostikum splňuje požadavky příslušných standardů a doporučení. 
Parametry diagnostika jsou uvedeny v propouštěcích dokumentech, které jsou poskytnuty na vyžádání. 
 
Upozornění 

Diagnostikum je určeno pouze pro použití in vitro. Bromelin (lyophilized)  K1121 se skladuje při 2–8°C a před použitím se rozpouští 
v 5 ml destilované vody. Rozpuštěný bromelin se musí spotřebovat do 24 hodin. 
Pro dlouhodobější skladování až do data exspirace se rozpuštěný bromelin skladuje při <–18°C. Opakované zmražování a rozmražování 
se nedoporučuje. Tekoucí nebo jinak poškozené lahvičky se nesmí používat. Diagnostikum (neotevřené nebo otevřené) se nesmí používat 
po uplynutí exspirační doby, která je uvedena na etiketě lahvičky. Bromelin neobsahuje žádný konzervační přípravek. Pozornost musí být 
věnována při užití a nakládání s každým obalem a jeho obsahem. 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 
Enzymatické natrávení 3% erytrocytární suspenze: 
 
1. Erytrocyty, které mají být enzymaticky natráveny, se jednou promyjí v nadbytku izotonického roztoku chloridu sodného a připraví se 

z nich 3% suspenze v izotonickém roztoku chloridu sodného. 
2. Do skleněné testovací zkumavky se přidá: 

- 1 objem Bromelin (Sanquin) 
- 9 objemů 3% erytrocytární suspenze  

  a obsah se dobře promíchá. 
3. Zkumavka se inkubuje na vodní lázni 10–15 minut při 37°C. 
4. Enzymaticky natrávené erytrocyty se 3x promyjí v nadbytku izotonického roztoku chloridu sodného. 
5. Po posledním promytí se z nich připraví 3% suspenze. 
 
Test na detekci protilátek: 
Požadované zkumavky: skleněné zkumavky s kulatým dnem; velikost 75 x 10/12 mm. 
 
6. Do testovací zkumavky se přidají: 

- 2 kapky pacientova séra (naředěného izotonickým roztokem chloridu sodného 1:2)  
- 1 kapka enzymaticky natrávených erytrocytů 
a obsah se dobře promíchá. 

7. Zkumavka se inkubuje 15–20 minut na vodní lázni při 37°C. 
8. Poté se centrifuguje 20 sekund při 1000 rcf nebo při jiném vhodném čase dle kalibrace centrifugy. 
9. Sediment se jemně protřepe a aglutinace se odečte makroskopicky. 

Poznámka: Jako negativní kontrola by se při identifikaci protilátek měla použít autokontrola (sérum pacienta + pacientovy 
enzymaticky natrávené erytrocyty). 

 
Hodnocení 

Pozitivní reakce (tj.aglutinace) indikuje přítomnost protilátky (nebo protilátek) v séru pacienta. Negativní reakce (tj.bez viditelné 
aglutinace) indikuje, že sérum neobsahuje protilátky proti antigenům přítomným na povrchu enzymaticky natrávených krvinek. 
 
Omezení 
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. 

 
 
 


