
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVEZETÉS 
 
Az ALBAcheck®-BGS egy termékcsoportnak a bejegyzett 
márkaneve, amelyet az Alba Bioscience gyárt a vércsoport-
szerológiai vizsgálatok kontrolljához. 
A vérminták szűrése irreguláris antitestekre meghatározó része 
a pretranszfúziós-, terhességi- és donor vizsgálatoknak. Ismert, 
hogy nincs olyan egyetlen eljárás, amely minden irreguláris 
vércsoport antitestet egyformán kimutatna. Az előírások 
általában több eljárást foglalnak magukba és gyakran 
tartalmazzák a kétfázisú enzim technikát. 
A kétfázisú enzim tesztben kapott negatív eredmények 
ellenőrzésére ajánlott egy pozitív kontroll használata annak 
bizonyítására, hogy, bár a címkézés egyértelmű, véletlenül sem 
kezeletlen sejtek kerültek a tesztbe. 
A Glycine soja lektin agglutinálja azokat a vörösvérsejteket, 
amelyeknek csökkent a membránhoz kötött sziálsav szintjük. 
Ilyen helyzet állhat elő 
. öröklötten, pl. az Mk és En(a-) fenotípusú személyeknél.  
. szerzetten, pl. a T poliagglutinabilitást mutató 

vörösvérsejtekkel rendelkező személyeknél.  
 mesterségesen előállítva in vitro a vörösvérsejtek 

enzimatizálásával. 
 
A Glycine soja reagens erősen agglutinálja az enzimkezelt 
vörösvérsejteket és nem agglutinálja a kezeletleneket, így 
lehetővé téve annak ellenőrzését, hogy a megfelelő terméktípust 
használták a kétfázisú enzim tesztben. 

A CÍMKÉN LÁTHATÓ IKONOK MAGYARÁZATA 
 

 

   

        

          
 

    
 

      
 
  Egészségre ártalmasl 
 
 
 
 
 
FELHASZNÁLÁSI CÉL 
 
Az ALBAcheck-BGS Enzyme Control készítménnyel a 
tesztsejtek enzimatizálását lehet kontrollálni.  
 
A REAGENS LEÍRÁSA 
 
Ezt a reagenst úgy állították elő, hogy Glycine soja lektint vontak 
ki szójababból és a kivonatot felhígították 7,0 pH-jú PBS-ben, 
amely 20g/l marha szérum albumint és 1g/l nátriumazidot 
tartalmaz. 
Az üvegcse cseppentője kb. 40µl térfogatnyit adagol.  Ezt szem 
előtt tartva kell biztosítani minden vizsgálati rendszerben a 
megfelelő savó:sejt arányt. 
Ez a reagens megfelel a 98/79/EK sz., az in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközökről szóló direktíva követelményeinek és 
az Egyesült Királyság Vértranszfúziós Szolgálatai Útmutatójában 
lévő ajánlásoknak. 
 
 
TÁROLÁSI FELTÉTELEK 
 
A  reagenst 2°C - 8°C. között kell tárolni. Ne használjuk, ha 
zavaros. Ne hígítsuk. A reagens a címkén feltüntetett lejárati 
időig stabil. 
 
ELŐVIGYÁZATOSSÁG A HASZNÁLAT ÉS MEGSEMMISÍTÉS 
SORÁN 
 
A reagens 0.1% nátrium azidot (EC No.247-852-1) tartalmaz és 
egészségre ártalmasnak (Xn) minősül.  R22  Lenyelve ártalmas. 

A nátriumazid robbanó elegyet képezhet az ólomból és rézből 
készült vízvezetékek anyagával. Ha lefolyóba öntjük, eresszünk 
utána nagymennyiségű vizet, hogy  az azid ne halmozódjék fel. 
A reagens használata és megsemmisítése során nagy gonddal 
kell eljárni. Gyártási szám A reagenst csak szakmai célra in vitro szabad használni. 
 
ELJÁRÁSOK 

   ALBAcheck® - BGS 
     ENZIM KONTROLL 
                           Glycine soja 
           
              

       Ez a tájékoztató a Z256 termékre vonatkozik 

Felhasználható (év-hó-nap)  
Általános tudnivalók 
 

  8°C Minden vizsgálatsorozatban és az egyes vizsgálatokban is, mint 
pl. egy sürgősségi keresztpróba, minden enzimkezelt 
vörösvérsejt-mintát le kell vizsgálni a Glycine soja reagenssel. 
Ha az eredmény negatív, a vizsgálatokat érvénytelennek kell 
tekinteni. 

Tárolási hőmérsékleti tartomány (2°C– 8°C) 
  2°C 

In vitro orvosi diagnosztikus eszköz A reagenst az alább leírt technikákra standardizálták, ezért  nem 
szavatolható, hogy más technikákra is alkalmas. 
 
 
TOVÁBBI SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS REAGENSEK 

Nézze meg a használati utasítást  
. PBS pH 7,0  0,2 
. LISS 
. Enzimkezelt tesztsejtek 

Xn 8°C . 12 x 75mm üveg kémcsövek 
. Pipetták 
. Centrifuga 
 
AJÁNLOTT TECHNIKÁK 
 
LISS/ NIS 37°C, kétfázisú enzim teszt 
 
. Adjunk 1 térfogat Glycine soja reagenst egy 12X75 mm-es 

üveg csőbe. 
. Adjunk hozzá 1 térfogat enzimkezelt 1,5-2%-osra (LISS) vagy 

2-3%-osra (NIS) szuszpendált vörösvérsejtet. 
. Keverjük alaposan össze és inkubáljuk 37°C-on 15-20 percig . 

. Centrifugáljuk le 1000g-vel 10 másodpercig, vagy egy más 
megfelelő g erővel megfelelő ideig.  

. Finoman rázzuk fel az üledéket a cső fenekéről és szabad 
szemmel vizsgáljuk meg, van-e agglutináció. 

 
LIS 37°C, centrifugálásos enzim teszt 
 
 Hígítsuk fel az enzim reagenst LISS-szel 1:2-re. 
. A címkére az enzim neve mellé írjuk rá, hogy LISS 1:2. 
. Ennek a munkaoldatnak a felhasználhatósági ideje 12 óra ; a 

címkén fel kell tüntetni a megfelelő időt és a lejárat idejét.  

. Egy 12X75 mm-es üveg csőbe mérjünk 2 térfogat LISS-ben 
1,5-2%-osra szuszpendált vörösvérsejtet.  

. Mérjünk hozzá 1 térfogat enzim/LISS munkaoldatot.  

. Keverjük alaposan össze és inkubáljuk 37°C-on 10 percig 
vízfürdőn vagy blokk termosztátban. 

. Adjunk 2 térfogat 37°C-ra előmelegített Glycine soja reagenst. 

. Keverjük alaposan össze és inkubáljuk 37°C-on további 3 
percig . 

. Centrifugáljuk le 1000g-vel 10 másodpercig, vagy egy más 
megfelelő g erővel megfelelő ideig.  

. Finoman rázzuk fel az üledéket a cső fenekéről és szabad 
szemmel vizsgáljuk meg, van-e agglutináció. 

  2°C   
 

Xn 



AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Agglutináció   = pozitív eredmény 
Nincs agglutináció = negatív eredmény 
 
MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
 
 
Ez egy minőségellenőrzési reagens. Ha az ajánlott technikák 
szerint alkalmazzák, akkor a kielégítő teljesítmény egyúttal a 
kontroll megfelelő szintjét is jelzi.  
 
A TELJESÍTŐKÉPESSÉG KORLÁTAI 
 
Ez nem érzékenységi kontroll reagens. 
 
Ez a reagens csak a fent leírt alkalmazásokra való és nem az 
enzimkezelési eljárás ellenőrzésére szolgál. 
 
A blokk-termosztátok és vízfürdők hatékonyan adják át a hőt, 
ezért ajánlott a használatuk a 37°C-os vizsgálatoknál, 
különösen, amikor az inkbálási idő 30 perc, vagy annál rövidebb. 
 
Nem ajánlott az enzim tesztek mikroszkópos vizsgálata. 
 
Hamis pozitív vagy negatív eredmények jöhetnek létre a 
vizsgálati anyagok befertőződése, a nem megfelelő 
reakcióhőmérséklet, a helytelen tárolás, a reagensek kihagyása 
és bizonyos betegségi állapotok következtébe 
 
A KIADÁS DÁTUMA 
 
2007. március 19. 
 
 
 
 
 
 
További információért vagy tanácsért forduljon a helyi 
terjesztőhöz. 
 
 
 
Gyártó: 
 
 
 
Alba Bioscience 
Ellen’s Glen Road 
Edinburgh 
Scotland, UK 
EH17 7QT 
 
Tel: +44 (0) 131 536 5907 
Fax: +44 (0) 131 536 5897 
E-Mail: customer.services@albabioscience.co.uk 
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