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употреба 

 
Комплект за елуиране на антитела от еритроцити 
 

 
Съхранявайте на тъмно 

 
Обща информация 

PeliStrip elution kit се използва за бързо киселинно елуиране на антитела от цели еритроцити. 
За определяне например на антителата при пациенти с положителен DAT (директен антиглобулинов тест) или антителата, изолирани от серум 
или плазма чрез покриването им in vitro върху избрани еритроцити. 
Елуатът може да се тества като серум или плазма за откриване и определяне на антителата. 
 
Части на комплекта 

Elution Solution 1: два флакона (бяла капачка) по 8 ml. Съхранявайте при 18-25°C. 
Neutralisation Solution 2: един флакон (черна капачка) от 12 ml. Този трис-неутрализиращ буфер съдържа BSA и е оцветен в синьо за 
определяне на pH и лесно разпознаване. Съхранявайте при 18-25°C на тъмно. 
 
Предпазни мерки  
За използване само при in vitro диагностика. 
Комплектът трябва да се съхранява при 18-25°C. Neutralisation Solution 2 трябва да се съхранява на тъмно. Продължителното съхранение 
на осветено място може да доведе до обезцветяване на Neutralisation Solution 2. Ако цветът на Neutralisation Solution 2 не е син, 
разтворът не трябва да се използва. 
Neutralisation Solution 2 съдържа 0,1% NaN3 (w/v) като консервант. Не замразявайте. 
Въпреки че тестът за инфекциозни заболявания на волския серумен албумин е отрицателен, не може да се приеме, че в реагента няма 
заразни вещества. Трябва да внимавате при използването и изхвърлянето на всеки контейнер и съдържанието му.  
Не използвайте разтворите, ако са помътнели – това може да указва микробиологично замърсяване. 
Не трябва да се използват протекли или повредени флакони. 
Комплектът не трябва да се използва след изтичане на срока на годност, който е отпечатан върху етикета. 
Трябва да внимавате при използването и изхвърлянето на всеки контейнер и съдържанието му. 
Изхвърлянето на отпадъците след завършване на изследването трябва да се извършва според правилата на лабораторията. 
 
Събиране на проби 
Кръвните проби трябва да се вземат асептично с добавяне на антикоагуланти, за предпочитане EDTA. Ако тестването на пробите не се 
извършва веднага, те трябва да се съхраняват при 2-8°C, за предпочитане в продължение на не повече от 72 часа. 
 
Тестов метод 

Сенсибилизираните еритроцити се промиват старателно със студен (2-8°C) PBS (натриево-фосфатен буфер) за отстраняване на всички 
свободни протеини и за намаляване на разпадането на свързаните с клетките антитела. 
Промитите клетки се смесват с Elution Solution 1 за разпадане на антителата. След центрофугиране елуатът трябва да се неутрализира с 
Neutralisation Solution 2. 
 
Тестови процедури 

Необходими, но непредоставени материали: 
- Необходими епруветки: стъклени епруветки със заоблено дъно; размер 75 x 10/12 mm. 
- Студен (2-8°C) PBS. 

 
1.  Центрофугирайте пробата и отстранете колкото може повече супернатант. 
2. Промийте поне 1 ml концентрирани сенсибилизирани еритроцити 5 пъти в студен (2-8°C) PBS, за да отстраните всички свободни антитела. 

Аликвотната част трябва да е достатъчна за получаване на 1 ml концентрирани клетки при завършване на промиването. Последната стъпка 
от центрофугирането трябва да е с такава скорост и време, че да се получат концентрирани клетки, напр. 5 минути при 3000 g или според 
протокола на лабораторията ви. Запазете част от последния промиващ разтвор за контрола. 

3. Използвайте стъклена епруветка 75 x 10/12 mm. 
За оптимални резултати трябва да работите БЕЗ ЗАБАВЯНЕ до неутрализирането (стъпка 6), като съкратите максимално времето за работа 
при ниско pH. Освен това е препоръчително да работите до центрофугата. 
Добавете 1 ml концентрирани еритроцити. 
Добавете 1 ml Elution Solution 1 (бяла капачка). 
Забележка: ако разполагате с по-малко от 1 ml концентрирани еритроцити, можете да приготвите елуата, като добавите съответно занижен 

обем Elution Solution 1. Трябва да се използват поне 500 µl концентрирани еритроцити, защото по-малкият обем може да доведе до грешни 
резултати. 
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4. ВЕДНАГА СЛЕД ДОБАВЯНЕТО на Elution Solution 1 разбъркайте внимателно епруветката, като я обърнете 5 пъти. 
ЦЕНТРОФУГИРАЙТЕ НЕЗАБАВНО в продължение на 1 минута при 1000 g или за време и скорост, подходящи за получаване на гранула от 
клетките и техните остатъци. 

5. ПРЕХВЪРЛЕТЕ ДИРЕКТНО супернатанта с чиста (стъклена) пипета в чиста стъклена епруветка (гранулата трябва да се изхвърли, защото 
клетките не могат повече да се използват). 

6. Киселият елуат ТРЯБВА ВЕДНАГА ДА СЕ НЕУТРАЛИЗИРА чрез внимателно добавяне на Neutralisation Solution 2 (черна капачка) на капки, 
докато синият цвят започне да се запазва след добавяне и разтваряне на капката. Появата и запазването на синия цвят указва, че pH на 
елуата е достигнало желания диапазон (6,6-7,4). Необходимият обем Neutralisation Solution 2 може да варира в зависимост от няколко 
фактора. Основният е степента на хемолиза на еритроцитите преди елуирането или поради продължителен престой на ниско pH по време 
на елуирането. Ако киселият елуат е оцветен в червено или кафяво поради хемолиза на еритроцитите, при добавяне на Neutralisation 
Solution 2 той ще помътнее, вместо да стане син. 

7. Центрофугирайте поне 1 минута при >1000 g, за да отстраните цялата утайка или всички остатъци от клетки, или за време и скорост, 
подходящи за получаване на гранула от утайката или клетъчните остатъци.  
Прехвърлете елуата с чиста (стъклена) пипета в чиста стъклена епруветка. 

 
Елуатът вече е готов за тестване на антитела чрез техника с индиректно аглутиниране с PEG. Алтернативните процедури за тестване трябва да 
бъдат проверени от потребителя.  
Използвайте запазения супернатант от последното промиване като контрола. Ако тестването не може да се извърши веднага, елуатът може да 
се съхранява при 2-8°C за предпочитане до 72 часа, но не повече от 7 дни. Помътняването може да указва микробиологично замърсяване.  
 
Интерпретиране на резултатите 

Положителна реакция (напр. аглутиниране) на елуата означава, че той съдържа антитела (елуирани от първоначалните еритроцити) срещу 
антигените в тестовите еритроцити. 
Отрицателна реакция (напр. липса на видимо аглутиниране) на елуата означава, че той не съдържа антитела срещу антигените в тестовите 
еритроцити. 
Ако се предполага хемолитична анемия, причинена от лекарство, елуатът трябва да се тества спрямо клетки, сенсибилизирани със съответното 
лекарство. 
 
Ограничения  
Положителна реакция (напр. аглутиниране) на запазения промиващ разтвор може да означава наличие на антитела поради недостатъчно 
промиване, което да взаимодейства с активността на антителата в елуата. Затова елуирането трябва да се повтори след по-щателно 
промиване на клетките със студен (2-8°C) PBS. Положителната реакция на запазения промиващ разтвор обаче може да означава и наличие 
на нискоафинитетни антитела, елуирани от клетките при промиването. 
В случай че елуатът покаже отрицателна реакция (напр. липса на видимо аглутиниране), когато клиничните данни сочат наличие на 
покриващи антитела, силно се препоръчва използване на алтернативен метод на елуиране. 
Кръвните проби, взети преди повече от 72 часа, могат да произведат по-слаби елуати от пресните проби. 
Продължителното инкубиране в Elution Solution 1 може да причини хемолиза на еритроцитите и денатуриране на елуираните антитела. 
Грешно положителни или грешно отрицателни резултати могат да възникнат поради замърсяване на тестовите материали или отклонения от 
тестовата процедура и други препоръчителни техники, описани в инструкциите за употреба. 
Размяната на Elution Solution 1 и Neutralisation Solution 2 ще доведе до слаби или грешно отрицателни реакции. 
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Гарантира се ефективност на продуктите Sanquin като тази, описана в инструкциите за употреба на първоначалния производител. От 

съществено значение е строгото спазване на процедурите, тестовите постановки и препоръчителните реагенти и оборудване. Sanquin не 

поема никаква отговорност при отклонение от горепосоченото. 


