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11. Procedura Testu... 
 

8. Dodać 100 l roztworu zatrzymującego reakcję (odczynnik 5) do każdej 
studzienki. W celu umożliwienia jednakowego czasu reakcji roztwór 
zatrzymujący reakcję należy dodawać w tej samej kolejności co substrat TMB. 

9. W ciągu 10 minut odczytać gęstość optyczną w każdej studzience za pomocą 
czytnika mikropłytkowego przy długości fali 450 nm. Do uzyskania referencyjnej 
długości fali można zastosować filtr 620 nm. 

 

12. Kontrola Jakości 
 

Przewidywane wartości gęstości optycznej i zakresy akceptacji dla prób 
standardowych i kontroli dodatniej podano na certyfikacie załączonym do zestawu.  
Kontrola dodatnia jest przeznaczona do monitorowania pod kątem istotnego defektu 
odczynników.  
Studzienkę z wynikiem wyraźnie dodatnim w badaniu spektrofotometrycznym, ale bez 
widocznego zabarwienia należy oczyścić od spodu i powtórzyć odczyt. Jeśli 
odnotowane zostaną wartości gęstości optycznej poniżej zera należy sprawdzić 
zastosowaną długość fali, ponownie wyzerować czytnik i powtórzyć pomiary.  
 

13. Interpretacja Wyników 
 

Należy nakreślić wykres gęstości optycznych dwóch prób standardowych w zależności od 

stężeń. Wykreślić prostą linię pomiędzy punktami. Z tej linii można następnie odczytać 

przeciwciał IgG przeciwko każdemu rodzajowi pokarmu. 

Odpowiedź Zakres (AU/ml) 1 Stopień 

Wynik prawidłowy <8 0 

Wynik graniczny 8 - 12.5 1+ 

Łagodna reakcja 12.5 - 25.0 2+ 

Wynik dodatni  >25.0 3+ 
1 Jednostki laboratorium firmy 
 

Są to sugerowane zakresy ustalone na podstawie badań własnych firmy Cambridge 

Nutritional Sciences Ltd. Użytkownicy zestawu powinni zweryfikować te zakresy we 

własnych laboratoriach i warunkach miejscowych. 
 

14. Ograniczenia Metody 
 

Wyniki należy zawsze odnieść do stanu klinicznego pacjenta, ponieważ 
podwyższony poziom IgG nie musi wywoływać żadnych szczególnych objawów.  
Należy zwrócić uwagę, że wyniki uzyskane przy użyciu tego zestawu nie dostarczają 
danych na temat alergii zależnej od przeciwciał IgE. 
 

15. Charakterystyka Testu 
 

Nieścisłość pomiędzy płytkami < 20% 

 

16. Rozkład 40 Antygenów Pokarmowych w Teście 
 

Mikropłytka składa się z 12 pasków zawierających po 8 studzienek, które są oznaczone w 

następujący sposób: 

4 paski są oznaczone numerem 1 

4 paski są oznaczone numerem 2 

4 paski są oznaczone numerem 3 

 

Dla każdego pacjenta należy stosować zestaw pasków 1-2-3. Poniżej przedstawiono 

rozmieszczenie różnych antygenów pokarmowych. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasek 1 
Antygen 
żywności 

Pasek 2 Antygen żywności Pasek 3 Antygen żywności 

A1 
Próba 

standardo
w 0 U/ml 

A2 Mleko krowie A3 Gluten 

B1 
Próba 

standardo
w 25 U/ml 

B2 Białko jaja B3 Jabłko & gruszka 

C1 
Kontrola 
dodatnia 

C2 Żółtko jaja C3 
Mieszanka jagód 

(malina, truskawka, 
jeżyna) 

D1 Kukurydza D2 
Mieszanka białych 
ryb (dorsz, łupacz, 

flądra) 
D3 

Mieszanka owoców 
cytrusowych 
(pomarańcza, 

cytryna, grejpfrut) 

E1 Owies E2 

Mieszanka 
skorupiaków (krab, 
homar,  krewetka) 

 

E3 

Mieszanka orzechów 
(migdał,nerkowiec,o

rzech laskowy, 
orzech ziemny) 

F1 Ryż F2 Soja F3 
Drożdże 

(piekarnicze, 
piwowarskie) 

G1 Żyto G2 

Mieszanka roślin 
strączkowych 

(fasola 
szparagowa, fasola 
czerwona ,groszek) 

G3 
Mięso kurczaka & 

mięso indyka 

H1 Pszenica H2 

Mieszanka warzyw 
kapustnych 

(kapusta,brokuł, 
kalafior) 

H3 
Wieprzowina & 

wołowina 

 

17. Podsumowanie Metody 
 

• Dodać 10 l próbki do jednej fiolki rozcieńczalnika (odczynnik 1) 

• Umieścić próby standardowe, kontrolę dodatnią i rozcieńczoną próbkę w 
określonych studzienkach na mikropłytce. 

• Inkubować przez 30 minut w temperaturze pokojowej. 

• Wypłukać studzienki trzy razy. 

• Umieścić 100 l koniugatu (odczynnik 3) w każdej studzience 

• Inkubować w temperaturze pokojowej przez 30 minut 

• Wypłukać studzienki cztery razy. 

• Dodać 100 l substratu TMB (odczynnik 4) do każdej studzienki 

• Inkubować w temperaturze pokojowej przez 10 minut 

• Dodać 100 l roztworu zatrzymującego reakcję (odczynnik 5) do każdej 
studzienki 

• Odczytać gęstość optyczną przy długości fali 450 nm (jedna długość fali) lub 
450/620 nm (dwie długości fali). 
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Zestaw do oznaczania przeciwciał pokarmowych 

IgG (40 pokarmów) metodą ELISA 

Półilościowa metoda wykrywania nadwrażliwości na 

pokarmy zależnej od przeciwciał IgG 
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1. Materiały Zawarte w Zestawie 
 

• [MTP] Mikropłytka: mikropłytka o 96 studzienkach pokrytych różnymi 
antygenami pokarmowymi, w opakowaniu foliowym zawierającym środek 
pochłaniający wilgoć; paski są w zestawach po trzy i są oznaczone numerami 
1, 2, 3 

• [DIL] Rozcieńczalnik próbki, 4 fiolki zawierające roztwór soli fizjologicznej 
buforowany Tris 10 mM, pH 7,2 ze środkiem przeciwdrobnoustrojowym, 4,0 
ml, (barwy błękitnej), gotowy do użycia 

• [WB] Koncentrat buforu płuczącego (x 10), roztwór soli fizjologicznej 
buforowany Tris 100 mM, pH 7,2, 100 ml 

• [CONJ] Koniugat kozie przeciw-ludzkie przeciwciało IgG sprzężone z 
peroksydazą chrzanową w roztworze stabilizującym białka ze środkiem 
przeciwdrobnoustrojowym, 12 ml, (barwy czerwonej), gotowy do użycia 

• [SUBS] Substrat TMB wodny roztwór TMB i nadtlenku wodoru, 12 ml, 
gotowy do użycia 

• [STOP] Roztwór zatrzymujący reakcję kwas siarkowy 0,25 M, 12 ml, gotowy 
do użycia 

• [STD[1..2] Próby standardowe: 0 i 25 U/ml, roztwór soli fizjologicznej 
buforowany Tris 10 mM zawierający przeciwciała IgG surowicy ludzkiej, 1 ml, 
gotowy do użycia 

• [PC] Kontrola dodatnia: roztwór soli fizjologicznej buforowany Tris 10 mM 
zawierający przeciwciała IgG surowicy ludzkiej,1 ml, gotowy do użycia 

• Instrukcja użycia 
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2. Inny Wymagany Sprzęt 
 

Cylinder miarowy do przygotowania buforu płuczącego • precyzyjne pipety i końcówki 

jednorazowe do dostarczenia 25 l, 100 l, 1 ml • płuczka mikropłytkowa EIA lub 

wielokanałowa pipeta lub tryskawka • woda destylowana lub dejonizowana • bibuła 

absorbcyjna • czytnik mikropłytkowy EIA z filtrem 450 nm i opcjonalnie referencyjnym 
filtrem 620 nm. Alternatywnie, można użyć odpowiedniego systemu 
zautomatyzowanego.  
 
Oprzyrządowanie, niezależnie od tego, czy jest manualne, czy zautomatyzowane 
powinno spełniać następujące kryteria: pipety o dokładności większej niż 3%, 
nieprzenoszące materiału pomiędzy kolejnymi etapami pipetowania, płuczki 
mikropłytkowe powinny zapewniać usunięcie 99% płynu, w urządzeniach 
zautomatyzowanych czas pomiędzy płukaniem, a dodaniem następnego odczynnika 
powinien być ograniczony do minimum. 
 

3. Przeznaczenie Testu 
 

Zestaw do oznaczania przeciwciał przeciwko antygenom pokarmowym jest szybkim 

testem ELISA do wykrywania przeciwciał z klasy IgG przeciwko antygenom pokarmowym 

w surowicy lub osoczu ludzkim. Wyniki należy zawsze odnieść do stanu klinicznego 

pacjenta, ponieważ podwyższony poziom przeciwciał nie musi dawać objawów. Należy 

zwrócić uwagę, że wyniki uzyskane przy użyciu tego zestawu nie dostarczają danych na 

temat alergii zależnej od przeciwciał IgE. Składniki zestawu służą wyłącznie do 

stosowania w diagnostyce in vitro. 
 

4. Wyjaśnienie Testu 
 

U wielu pacjentów występują przewlekłe reakcje nadwrażliwości na specyficzne alergeny 

pokarmowe. W przeciwieństwie do natychmiastowych skutków alergii zależnej od 

przeciwciał IgE, reakcje nadwrażliwości na pokarmy zależne od przeciwciał IgG mogą 

pojawiać się po upływie wielu dni. Kontrolowane usuwanie wywołujących problemy 

składników pokarmowych z diety pacjenta może w wielu przypadkach doprowadzić do 

szybkiej poprawy jego stanu zdrowia. Alergie pokarmowe mogą objawiać się ogólną 

sennością, przyrostem masy ciała, zapaleniem skóry, zapaleniem stawów, zmęczeniem 

oraz zespołami dolegliwości ze strony jelit.  
 

5. Zasada Testu 
 

Do wykonania testu używa się płytki z 96 studzienkami do mikromiareczkowania. Ścianki 

studzienek pokryte są wyciągami antygenów pochodzących z 40 różnych pokarmów albo 

pojedynczo, albo w mieszaninach. Próbkę (rozcieńczoną w stosunku 1:400) dodaje się do 

wszystkich pokrytych antygenami studzienek i inkubuje przez 30 minut w celu 

umożliwienia związania przeciwciał specyficznych dla pokarmów z antygenami w 

studzienkach mikropłytki. Po wypłukaniu niezwiązanych składników surowicy do 

studzienek dodawane są kozie przeciw-ludzkie przeciwciała IgG sprzężone z peroksydazą 

chrzanową, które w czasie drugiej inkubacji wiążą się z przeciwciałami związanymi na 

powierzchni. Niezwiązany koniugat usuwa się poprzez wypłukanie, po czym dodawany 

jest roztwór zawierający 3,3’,5,5’-tetrametylobenzydynę (TMB) i substrat enzymu w celu 

wykrycia specyficznych wiązań przeciwciał. Dodanie roztworu zatrzymującego reakcję 

kończy reakcję i zapewnia odpowiednie pH do pojawiania się zabarwienia. Gęstości 

optyczne prób standardowych, kontroli dodatniej i próbek mierzy się za pomocą czytnika 

mikropłytek przy długości fali 450 nm.  

 

6. Środki Ostrożności Dotyczące Bezpieczeństwa 
 

1. Wszystkie składniki zestawu służą wyłącznie do stosowania w diagnostyce in vitro.  
2. Test może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników 

laboratoriów. Należy ściśle przestrzegać protokołu testu.  
3. Wszystkie materiały pochodzenia ludzkiego wykorzystane do przygotowania prób 

standardowych i kontroli dodatniej zostały zbadane i nie stwierdzono w nich 
obecności przeciwciał przeciwko HIV, HbsAg i HCV. Jednakże, żadna metoda 
badania nie jest w stanie zagwarantować, że brak jest czynników zakaźnych. 
Dlatego z wszystkimi odczynnikami zawierającymi materiał ludzki należy 

postępować tak, jakby były potencjalnie zakaźne. Osoby wykonujące test powinny 
zakładać rękawice i ubranie ochronne podczas pracy z surowicami pacjentów lub 
produktami opartymi na surowicy. 

4. Odczynniki zawarte w zestawie zawierają środki przeciwdrobnoustrojowe, a 
roztwór substratu TMB zawiera 3,3’,5,5’-tetrametylobenzydynę. Należy unikać 
kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu należy niezwłocznie spłukać 
odczynnik dużą ilością wody. 

5. Roztwór zatrzymujący reakcję zawiera kwas siarkowy 0,25 M. Należy unikać 
kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku kontaktu należy niezwłocznie spłukać 
odczynnik dużą ilością wody. 

6. Wszystkie płyny, które miały kontakt z potencjalnie zakaźnym materiałem należy 
usuwać do pojemnika zawierającego środek dezynfekcyjny. Podczas usuwania 
należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym miejscu przepisami. 

 

7. Techniczne Środki Ostrożności 
 

1. Nie należy używać mikropłytki i roztworów jeśli opakowanie foliowe jest 
uszkodzone lub stwierdzi się wyciek płynów. 

2. Odczynniki i mikropłytka, zanim zostaną użyte, powinny uzyskać temperaturę 
pokojową.  

3. W każdym teście należy przeprowadzać kontrolę dodatnią w celu sprawdzenia 
trwałości odczynnika i prawidłowości wyników testu. 

4. Należy ściśle przestrzegać zalecanych okresów inkubacji i temperatury. 
5. W przypadku stosowania procedury zautomatyzowanej należy uwzględnić 

dodatkową objętość roztworów potrzebną do ustawienia urządzenia i objętość 
martwą pipety automatu. 

6. Należy dopilnować, aby nie doszło do wzajemnego zanieczyszczenia studzienek. 
Wszystkie pipety i inny sprzęt używany z koniugatem należy przetrzymywać w 
całkowitym oddzieleniu od substratu TMB. 

7. Należy pilnować, aby nie doszło do wyschnięcia mikrostudzienek w przerwach 
pomiędzy etapami inkubacji. 

8. Należy ściśle przestrzegać opisanej procedury płukania. Niedostateczne 
wypłukanie może wywołać mocny sygnał tła. 

9. Na wszystkich etapach inkubacji należy unikać bezpośredniego narażenia na 
światło słoneczne i źródła ciepła. 

10. W celu uniknięcia wzajemnego zanieczyszczenia należy zakładać kapsle o 
odpowiednich kolorach na odpowiednie fiolki. 

11. Ważne jest umieszczenie wszystkich próbek i kontroli w studzienkach bez 
niepotrzebnej zwłoki. Dlatego należy dopilnować, aby wszystkie próbki były 
gotowe do naniesienia.  

 

8. Okres Ważności i Warunki Przechowywania 
 

Po dostarczeniu zestaw przechowywać w temperaturze 2-8C. Nie używać zestawów po 

upływie terminu ważności. Nie zamrażać żadnych składników zestawu.  
 

9. Pobieranie i Przechowywanie Próbek 
 

Można używać próbek surowicy lub osocza, które w przypadku długotrwałego 

przechowywania należy zamrażać w temperaturze -20C. Zamrożone próbki po 

rozmrożeniu należy dobrze wymieszać zanim zostaną poddane badaniu. Ponowne 

zamrożenie i rozmrożenie może zakłócić wyniki testu. Dodanie środków 

konserwujących do próbki surowicy mieć niekorzystny wpływ na wyniki testu. Nie 

należy używać próbek zanieczyszczonych drobnoustrojami, poddanych działaniu 

wysokich temperatur lub zawierających cząstki materii. Należy unikać mocno 

shemolizowanych, żółtaczkowych lub lipemicznych próbek. 
 

10. Przygotowanie Próbek i Buforu Płuczącego 
 

1. Rozcieńczyć bufor płuczący (odczynnik 2) w stosunku 1:9 w wodzie 

destylowanej w celu przygotowania dostatecznej ilości buforu do 

przeprowadzenia badania, np. dodać 50 ml koncentratu buforu płuczącego do 

450 ml wody. 

2. Dodać 10 l surowicy pacjenta do jednej z fiolek zawierającej rozcieńczalnik 

próbki (odczynnik 1) dostarczony w zestawie. 
 

11. Procedura Testu 
 

Test można równocześnie przeprowadzić na próbkach 1 do 4 pacjentów. Na mikropłytce 

znajdują się paski oznaczone numerami 1, 2 i 3. Paski należy ułożyć w odpowiednim 

porządku, tzn. od lewej do prawej 1 - 2 - 3. Dla każdego pacjenta stosowany jest jeden 

zestaw pasków. Na stronie 2 znajduje się wykaz antygenów pokarmowych. Niektóre 

studzienki zawierają mieszanki antygenów pokrewnych pokarmów. Niezużyte paski 

można przechowywać w torebce z folii ze środkiem chroniącym przed wilgocią do czasu 

gdy będą potrzebne. 

 

Ważne:  

Przed rozpoczęciem rozmieszczania próbek należy sprawdzić, czy paski są prawidłowo 

ułożone w ramce. Wyżłobione końce pasków powinny znajdować się na górze ramki jak 

pokazano poniżej. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Umieścić 100 l każdego kalibratora na pasku 1 w następujący sposób: 

Studzienka Próba standardowa /Kontrola 

A1 0 U/ml  

B1 25 U/ml  

C1 Kontrola dodatnia 

2. Umieścić 100 l rozcieńczonej próbki od pacjenta na: 

Pasek 1: studzienki D, E, F, G i H 

Pasek 2: studzienki A, B, C, D, E, F, G i H 

Pasek 3: studzienki A, B, C, D, E, F, G i H 

3. Inkubować przez 30 minut w temperaturze pokojowej. 
4. Po 30 minutach wylać lub zaaspirować zawartość studzienki i wypłukać studzienki 3 

razy, stosując metodę manualną lub zautomatyzowaną (patrz niżej). Dokładne 

płukanie jest bardzo istotne do uzyskania dobrych wyników. Nie dopuścić, aby 

studzienki wyschły.  

Manualna Metoda Płukania 
Opróżnić studzienki, odwracając je do góry dnem. Za pomocą pipety 
wielokanałowej lub tryskawki napełnić studzienki buforem płuczącym. Opróżnić 
poprzez odwrócenie i osuszyć studzienki bibułą absorbcyjną. Powtórzyć proces 
płukania jeszcze 2 razy. Przed podjęciem dalszych działań osuszyć studzienki 
bibułą absorbcyjną. Nie dopuścić, aby studzienki wyschły. 

5. Umieścić 100 l koniugatu (odczynnik 3) w każdej studzience. Inkubować 
studzienki przez 30 minut w temperaturze pokojowej. 

6. Po 30 minutach usunąć zawartość studzienki i 4 razy dokładnie wypłukać 
buforem płuczącym. Dopilnować, aby studzienki były puste, ale nie dopuścić do 
ich wyschnięcia.  

7. Za pomocą dozownika wielokrotnego szybko umieścić 100 l substratu TMB 
(odczynnik 4) w każdej studzience. Inkubować płytkę przez 10 minut. Uważnie 
obserwować pojawianie się zabarwienia. Pojawianie się zabarwienia powinno 
być jednorodne w całej studzience. Jeśli w jakimś punkcie którejś studzienki 
zabarwienie pojawia się szybko, może to być wynikiem niecałkowitego 
wypłukania koniugatu enzymatycznego. Takie wyniki należy interpretować z 
ostrożnością. 


