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Kizárólag professzionális 

használásra 

 
Antitestek vörösvérsejtekből való eluálására szolgáló készlet 
 

 
Sötétben tárolandó 

 
Általános információk 
A PeliStrip elution kit készlet antitestek intakt vörösvérsejtekből történő gyors, savas eluálására szolgál. 
Például pozitív DAT (direkt antiglobulin) tesztű pácienseknél antitestek azonosítására, vagy szérumból, illetve plazmából izolált antitestek 
azonosítására, kiválasztott vörösvérsejteken in vitro bevonattal látva el őket. 
Az eluátum szérumként vagy plazmaként vizsgálható az antitestek kimutatása és azonosítása érdekében. 
 
A készlet részei 
Elution Solution 1: két 8 ml-es fiola (fehér kupakos). 18-25°C-on tárolandó. 
Neutralisation Solution 2: egy 12 ml-es fiola (fekete kupakos). Ez a tris-neutralizáló puffer BSA-t tartalmaz, és a pH-jelzése és az 
egyszerű felismerhetőség érdekében kék színű. 18-25°C-on, sötétben tárolandó. 
 
Óvintézkedések 
Kizárólag in vitro diagnosztikai felhasználásra. 
A készlet 18-25°C-on tárolandó. A Neutralisation Solution 2 oldat sötétben tárolandó. Ha hosszú ideig fényben tárolja a Neutralisation 
Solution 2 oldatot, az annak elszíneződéséhez vezethet. Ha a Neutralisation Solution 2 színe nem kék, az oldat nem használható. 
A Neutralisation Solution 2 oldat tartósítószerként 0,1% NaN3-t (w/v) tartalmaz. Tilos lefagyasztani. 
Bár a szarvasmarha szérumalbumint vizsgálták fertőző betegségekre, és negatívnak találták, a reagens nem tekinthető kórokozóktól 
mentesnek. Minden tartály és a tartalmuk óvatosan kezelendő és ártalmatlanítandó. 
Ne használja az oldatot, ha zavaros, mert ez mikrobaszennyeződésre utalhat. 
Szivárgó vagy sérült fiolák használata tilos. 
A készlet nem használható a lejárati időtartamon túl. A lejárati időtartam a címkére van nyomtatva. 
Minden tartály és azok tartalma óvatosan kezelendő és ártalmatlanítandó. 
A vizsgálat befejezését követően a hulladékártalmatlanítást a laboratóriumi szabályozásnak megfelelően kell elvégezni. 
 
Mintavétel 
A vérmintát aszeptikusan, alvadásgátló – lehetőleg EDTA – hozzáadásával kell levenni. Ha a vérminták vizsgálatára később kerül sor, a 
mintákat 2-8°C-on kell tárolni, lehetőleg 72 óránál nem hosszabb ideig. 
 
A vizsgálat módszere 
A szenzitizált vörösvérsejteket hideg (2-8°C-os) PBS oldattal (foszfátpufferelt sóoldat) alaposan mossák, hogy kimossanak minden 
kötetlen fehérjét, és hogy minimálisra csökkentsék a sejthez kötődő antitestek disszociációját. 
Az antitestek disszociálásához a lemosott sejteket Elution Solution 1 oldattal keverik össze. Centrifugálás után az eluátumot 
Neutralisation Solution 2 oldattal semlegesíteni kell. 
 
Vizsgálati eljárás 
Szükséges, de nem biztosított anyagok: 
- A csővel szembeni követelmények: kerek aljú üvegcső; mérete: 75 x 10/12 mm. 
- Hideg (2-8 °C-os) PBS. 

 
1.  Centrifugálja a mintát, és távolítsa el a lehető legtöbb felülúszót. 
2. A kötetlen antitestek eltávolításához legalább 1 ml szenzitizált vörösvérsejt-koncentrátumot mosson hideg (2-8°C-os) PBS 

oldatban ötször. A mosás befejeztével az alikvot résznek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy 1 ml sejtkoncentrátumot adjon. Az 
utolsó centrifugálási lépésnek olyan sebességűnek és idejűnek kell lennie, hogy sejtkoncentrátumot eredményezzen, pl. 5 perc 
3000 g-n, vagy a laboratórium protokollja szerint. 
Az utolsó mosóoldat egy részét tartsa meg kontrollnak. 

3. Használjon 75 x 12 mm-es üveg kémcsövet. 
Az optimális eredmény elérése érdekében KÉSLEKEDÉS NÉLKÜL kell dolgozni a neutralizálásig (6. lépés), az alacsony pH-n végzett 
munka idejét, amennyire lehetséges, a lehető legrövidebbre csökkentve. Emellett javasoljuk, hogy a centrifuga mellett dolgozzon. 
Adjon hozzá 1 ml vörösvérsejt-koncentrátumot. 
Adjon hozzá 1 ml Elution Solution 1 oldatot (fehér kupak). 
Megjegyzés: ha 1 ml-nél kevesebb vörösvérsejt-koncentrátum áll rendelkezésre, az eluátumot elkészítheti úgy, hogy azonos 
mértékben csökkentett mennyiségű Elution Solution 1 oldatot ad hozzá. Legalább 500 µl vörösvérsejt-koncentrátum használandó, 
mert kevesebb mennyiség esetén hibás eredmények születhetnek. 
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4. AZ Elution Solution 1 OLDAT HOZZÁADÁSA UTÁN AZONNAL 5-ször megfordítva óvatosan keverje meg a kémcsövet. 
AZONNAL CENTRIFUGÁLJA 1 percig 1000 g-n vagy a centrifugához megfelelő ideig és sebességen a sejtek és sejttörmelék 
pelletezéséhez. 

5. Tiszta (üveg)pipettával KÖZVETLENÜL VIGYE ÁT a felülúszót tiszta üveg kémcsőbe (a pelletet el kell dobni, a sejtek nem 
használhatók tovább). 

6. A savas eluátumot AZONNAL NEUTRALIZÁLNI KELL Neutralisation Solution 2 (fekete kupakos) hozzácsepegetésével, amíg a kék 
szín meg nem marad a csepp hozzáadása és elkeverése után. A kék szín megjelenése és fennmaradása jelzi, hogy az eluátum pH-
értéke a kívánt tartományhoz (6,6–7,4) igazodott. A szükséges Neutralisation Solution 2 mennyisége számos szemponttól 
függhet; a fő szempont a vörösvérsejtek feloldódásának mértéke az eluálás előtt vagy az eluálás során alacsony pH-értéken töltött 
hosszabb idő miatt. Ha a savas eluátum pirossá vagy barnává változik a vörösvérsejtek hemolízise miatt, az eluátum kék színű 
helyett zavarossá válik a Neutralisation Solution 2 hozzáadásával. 

7. Centrifugálja legalább 1 percig >1000 g sebességen, hogy eltávolítson minden csapadékot vagy sejttörmeléket, vagy annyi ideig 
és olyan sebességen, amely megfelel a centrifugának a csapadék és a sejttörmelék pelletezéséhez. 
Tiszta (üveg)pipettával vigye át az eluátumot tiszta üveg kémcsőbe. 
 

Az eluátum így készen áll polietilén-glikollal (PEG) végzett indirekt agglutinációs technikával történő antitestvizsgálatra. Az 
antitestvizsgálat alternatív eljárásait a felhasználónak kell jóváhagynia.  
Kontrollként az utolsó mosásnál félretett felülúszót használja. Ha a vizsgálat nem végezhető el azonnal, az eluátum 2-8°C-on tárolható, 
lehetőleg legfeljebb 72 óráig, de 7 napnál nem tovább. A zavarosság mikrobaszennyeződésre utalhat. 
 
Az eredmények értelmezése 
Az eluátum pozitív reakciója (pl. agglutináció) azt jelzi, hogy az eluátum (az eredeti vörösvérsejtből eluált) vörösvérsejt antitesteket 
tartalmaz a vizsgálati vörösvérsejteken lévő antigének ellen. 
Az eluátum negatív reakciója (pl. nincs látható agglutináció) azt jelzi, hogy az eluátum nem tartalmaz antitesteket a vizsgálati 
vörösvérsejteken lévő antigének ellen. 
Ha gyógyszer indukálta hemolitikus anemia gyanúja áll fenn, az eluátumot a megfelelő gyógyszerrel szenzitizált sejtekkel szemben kell 
vizsgálni. 
 
Korlátozások 
A félretett mosóoldat pozitív reakciója (pl. agglutináció) nem megfelelő mosás miatt jelen lévő antitestekre utalhat. Az antitestek jelenléte 
befolyásolhatja az eluátum antitest-aktivitását, ezért az elúciós eljárást a sejtek hideg (2-8°C-os) PBS oldattal történő még alaposabb 
mosása után meg kell ismételni. A félretett mosóoldat pozitív reakciója mindamellett a mosási eljárás során a sejtekből eluált alacsony 
affinitású antitestek jelenlétét is jelezheti. 
 
Amennyiben az eluátum negatív reakciót mutat (pl. nincs látható agglutináció), miközben a klinikai adatok bevonattal rendelkező 
antitestek jelenlétét mutatják, erősen javallott másik elúciós módszer alkalmazása. 
A 72 óránál régebbi vérminták kevésbé erős eluátumokat eredményezhetnek, mint a friss mintából készültek. 
Az Elution Solution 1 oldatban végzett hosszú ideig tartó inkubálás a vörösvérsejtek feloldódását és az eluált antitestek denaturációját 
okozhatja. 
Hamis pozitív vagy hamis negatív reakciók fordulhatnak elő a vizsgálati anyagok szennyeződése miatt, vagy a vizsgálati eljárástól, illetve 
a Használati útmutatóban leírt egyéb javasolt technikáktól való eltérés miatt. 
Az Elution Solution 1 és a Neutralisation Solution 2 oldatok felcserélése gyenge vagy hamis negatív eredményhez vezet. 
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A Sanquin termékek garantáltan az eredeti gyártó használati utasításában megadottaknak megfelelő teljesítményt nyújtják. Rendkívül 

fontos, hogy szigorúan betartsák az adott eljárásokat, a tesztek elrendezését, és ragaszkodjanak az ajánlott reagensek és berendezések 

használatához. A Sanquin az előzőekben leírtaktól történő bármilyen eltérés esetén minden felelősséget elhárít. 

 


