
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEVEZETŐ 
 
A bromelin egy tiol endoproteáz, amelyet az ananász (Ananus 
comosus) szárából vonnak ki. Számos tényező járul hozzá 
ahhoz a mechanizmushoz, amely által a bromelin erősíti a 
hemagglutinációs reakciókat. Ebből a szempontból különösen 
nagy jelentősége van bizonyos membránhoz kötött struktúrák 
eltávolításának, ami jobban megközelíthetővé tesz bizonyos 
antigéneket (főleg az Rh-rendszerbelieket). Ezzel együtt jár a 
kölcsönösen taszító negatív töltések csökkenése, ami 
lehetővé teszi a szomszédos vörösvérsejteknek, hogy 
közelebb kerüljenek egymáshoz. 
 
A bromelin-készítmény fehérjebontó aktivitásától és az enzim-
kezelés fokától függően a vércsoport-antigének teljesen 
eltűnhetnek a membránból, reaktivitásuk csökkenhet, 
változatlan maradhat vagy felerősödhet. Általánosságban 
kijelenthető, hogy a vörösvérsejteket azért teszik ki bromelin 
hatásának, hogy felerősítsék agglutinációjukat az IgG 
(inkomplett) Rhesus rendszerbeli antitestek által, anélkül, 
hogy nem kívánt pozitív reakciók lépnének fel. Az a foka az 
enzimkezelésnek, amely ezt eredményezi, normális 
körülmények között eltávolítja a Fya, Fyb, M, N, S és s 
antigéneket a vörösvérsejt-membránról. 
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FELHASZNÁLÁSI CÉL 
 
A 0,5%-os bromelin reagens az indirekt módon agglutináló 
Rhesus-specifikus antitestek hemagglutinációs reakcióinak 
in vitro  felerősítésére szolgál. 
 
 
A REAGENS LEÍRÁSA 
 
Ebben a reagensben a bromelin koncentrációja 5,0g/L;  a 
reagens foszfát sókat tartalmaz amelyek a végső pH-t 5,4-re 
állítják be. Sem tartósítószert, stabilizátort vagy egyéb 
adalékanyagot nem tettek a készítményhez, azonban a 
reagenst 0,2µm-es szűrőn szűrték át. Ne használjuk, ha 
nyilvánvalóan szennyezett. 
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 
 
Tároljuk -20°C-on, vagy az alatti hőmérsékleten. A 
felolvasztástól számított 24 órán belül semmisítsük meg. Ne 
fagyasszuk le újra. Ha felolvasztottuk, írjuk a címkén erre a 
célra kialakított helyre a lejárat dátumát és időpontját és 
tároljuk 2-8°C között. Ne használjuk a -20°C-os tároláshoz 
megadott lejárati időn túl, vagy a felolvasztás utáni 24 órán 
túl. 
Ne használjuk, ha nyilvánvalóan szennyezett.Ne hígítsuk. 
 
 
 
 

ELŐVIGYÁZATOSSÁG A HASZNÁLAT ÉS 
MEGSEMMISÍTÉS SORÁN 
 
A bromelin gyulladást okoz, ezért mielőtt kezelnénk, fedjük be 
a nyílt sebeket vízhatlan kötéssel és borítsuk a kézen lévő 
horzsolt sérüléseket eldobható műanyag kesztyűvel. Gyártási szám 
Kis mennyiségeket ki lehet önteni a lefolyóba. 

 
       0,5% BROMELIN 

VÉRCSOPORT REAGENS 
 

 
Ez a tájékoztató a Z311 termékre vonatkozik 

A reagenst csak szakmai célra in vitro szabad használni. 
 

Felhasználható (év-hó-nap) MINTAVÉTEL ÉS ELŐKÉSZÍTÉS 
 
A vizsgálandó mintákat aszeptikus módon kell levenni, 
alvadásgátlóval, vagy anélkül. A mintát a levétel után minél 
hamarabb le kell vizsgálni. Ha a vizsgálat ideje elhúzódik, a 
mintát 2°C - 8°C között kell tárolni. Durva hemolízist mutató 
vagy fertőzött mintákat ne használjunk. Az alvadt vagy  
EDTÁ-ba vett vérmintákat a vételtől számított hét napon belül 
le kell vizsgálni. A citrát alvadásgátlóba vett donorvérek a 
zsák lejárati idejéig vizsgálhatók. 

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

  2°C 

In vitro orvosi diagnosztikus eszköz 

 
 
ELJÁRÁSOK 
 Nézze meg a használati utasítást 
A reagenst az alább leírt technikákra standardizálták, ezért  
nem szavatolható, hogy más technikákra is alkalmas.  
 

 -20°C TOVÁBBI SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS REAGENSEK 
 

 
 
. PBS pH 7,0  0,2 
. LISS 
. A Rhesus vércsoport-meghatározó reagensek kontrolljához 

megfelelő tesztsejtek. 
. 12 x 75mm üveg kémcsövek 
. Pipetták 
. Centrifuga 
 
 
AJÁNLOTT TECHNIKÁK 
 
Az Alba Bioscience Rhesus vércsoport-meghatározó 
reagensek használati utasításai tartalmazzák az ajánlott 
technikák és minőségellenőrzés részleteit. 
 
AZ EREDMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE 
 
Agglutináció   = pozitív eredmény 
Nincs agglutináció = negatív eredmény 
 
 
 
MINŐSÉGELLENŐRZÉS 
 
A minőségellenőrzés alapvetően fontos, be kell iktatni minden 
vizsgálati sorozatba és fel kell tenni az egyenkénti 
meghatározások mellé is. Minimálisan egy pozitív és egy 
negatív kontrollt kell beállítani. 
 
 
 
 
 
 
 



A TELJESÍTŐKÉPESSÉG KORLÁTAI 
 
Ha a reagenst -20°C fölött tárolják, ez a fehérjebontó aktivitás 
elvesztéséhez vezethet. 
 
Az ajánlott módszerektől való eltérés hamis negatív vagy 
hamis pozitív eredményekhez vezethet. 
 
Nem ajánlott mikroszkópot használni a tesztek eredményének 
leolvasásához. 
 
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. 
 
Az Egyesült Királyságban lefolytatott körvizsgálatok 
bizonyították, milyen fontos reagens-kontrollt beiktatni azokba 
a vércsoport-meghatározási vizsgálatokba, amelyekben vagy 
a reagenshez adagolnak valamilyen reakció-erősítőt, vagy a 
felhasználónak kell azt hozzáadni. Kielégítő ennek a 
reagensnek a kontrollja, ha a beteg/donor savójához és 
vörösvérsejtjeihez azonos térfogatú bromelin reagenst adunk, 
amikor az ajánlott technikával dolgozunk. 
 
A reagens nem tartalmaz tartósítószert és 
mikroorganizmusokkal fertőződhet, aminek következtében 
hamisan negatív vagy hamisan pozitív eredmények jöhetnek 
létre. 
 
A bromelin reagens fehérjebontó aktivitását nehéz 
standardizálni, mert az változó lehet a különböző gyártási 
tételekben és változóan gyengülhet tárolás alatt. 
Következésképpen az ajánlott tárolási körülményekhez és 
felhasználási módokhoz szigorúan ragaszkodni kell.  
 
Szigorúan be kell tartani az ajánlott maximális inkubációs időt 
a Rhesus vércsoport-meghatározások során. A megnyújtott 
inkubáció az erősen aktív enzim-reagenssel az IgG antitest 
felhasításához és ennek következtében a reaktivitás 
elvesztéséhez vezethet. 
 
Bizonyos vörösvérsejt-antigének kifejeződésének erőssége 
gyengülhet a tárolás során, különösen az EDTÁ-s és a natív 
mintákban. Friss mintákkal jobb eredményeket kaphatunk. 
 
A csöves vizsgálatokat a ´döntsd meg és forgasd´ módszerrel 
kell leolvasni. A túl erős rázogatás szétrázhatja a gyenge 
agglutinátumot és ez hamis negatív eredményhez vezethet. 
 
A csöves metodikáknál fontos, hogy a centrifugálás az 
ajánlott g értéken történjék, mivel a túlcentrifugálás 
eredményeképpen megnehezül a sejtüledék 
reszuszpendálása, míg a nem megfelelő centrifugálás 
könnyen szétrázható agglutinátumokhoz vezethet. 
 
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 következtében. 
 
 
 

A KIADÁS DÁTUMA 
 
2007. február 23. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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