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11. Test Prosedürü 

9. Lam içeriğini kuvvetle sallayıp dışarı atın ve lam çerçevesi tutucusundan 
lamları yavaşça çıkarın ve 400 ml distile/deiyonize su içeren yıkama 
istasyonuna dikkatlice yerleştirerek 2 dakika boyunca bırakın. 
ÇALKALAMAYIN. 
 

10. Lamları dikkatlice çıkarın ve 30 saniye boyunca lam santrifüjünde 
santrifüjleyin. Santrifüjden çıkarın ve taramadan önce en az 30 dakika 
bekletin (Bağıl Nem >%60 ise, >30 dakika). 

 
11. Düz yataklı, yüksek çözünürlüklü tarayıcıyı kullanarak tarama yapın. 
 
12. FoodPrint® raporlama yazılımını sağlanan kullanım kılavuzunu izleyerek 

kullanıp verileri işleyin. 
 

12. Kalite Kontrol 
 

Mikrodiziler, önemli reaktif hatalarını izlemesi amaçlanan pozitif ve negatif 
kontroller içerir. 
 

13. Sonuçları Yorumlama 
 

Sonuçlar, dizide bulunan dahili IgG standartlarından elde edilir. 

 

Tepki Aralığı (U/ml) 1 

Negatif <24 

Sınırda 24 - 30 

Pozitif >30 
1 Birimler, keyfi CNS birimleridir. 

 

Bunlar Cambridge Nutritional Sciences Ltd'deki kurum içi çalışmalara dayanarak 

önerilen aralıklardır. Kitin kullanıcıları bu aralıkları kendi laboratuvarlarında yerel 

koşullar altında doğrulamalı ve gerektiği şekilde ayarlamalıdır. 

 

14. Prosedürün Sınırlamaları 
 

1. Sonuçlar her zaman hastanın klinik durumuyla ilişkilendirilmelidir, çünkü 
yüksek bir gıda IgG seviyesinin spesifik semptomlar olarak ortaya çıkması 
gerekmez. 

2. Bu kitin sonuçlarının IgE aracılı alerji hakkında hiçbir bilgi vermediğine 
dikkat edilmelidir. 

 

15. Yeniden Üretilebilirlik 
 

Test İçi Kesinlik 

%CV: <%20 

 

Testler Arası Kesinlik 

%CV: <%22 

 

16. 222 Gıda IgG – Gıda Antijeni Düzeni 
 

Kitle birlikte verilen gıda raporlama yazılımına bakın. 

 

 

 

 

17. Yöntem Özeti 
 

• Seyreltilmiş numuneyi mikrodiziye pipetleyin. 
• Numuneyi kapatın ve oda sıcaklığında 30 dakika inkübe edin. 
• Mikrodizileri 120 µl yıkama tamponuyla iki kez yıkayın. 

• Tamponu sallayıp dışarı atın ve 120 µl yıkama tamponu ekleyin ve 
5 dakika inkübe edin. Tekrar edin. Sallayıp dışarı atın. 

• Her mikrodiziye 100 µl konjugat dağıtın. 
• Oda sıcaklığında 30 dakika inkübe edin. 
• Mikrodizileri 120 µl yıkama tamponuyla iki kez yıkayın. 

• Tamponu sallayıp dışarı atın ve 120 µl yıkama tamponu ekleyin ve 
5 dakika inkübe edin. Tekrar edin. Sallayıp dışarı atın. 

• 100 µl TMB substratıyla 10 dakika inkübe edin. 

• Lamları su içeren bir yıkama istasyonuna yükleyin ve 2 dakika inkübe 
edin. 

• Lamları 30 saniye boyunca bir santrifüjde santrifüjleyin. 
• Santrifüjden çıkarın ve taramadan önce 30 dakika bekletin. 

• Düz yataklı, yüksek çözünürlüklü bir tarayıcı kullanarak mikrodiziyi 
tarayın ve ilgili spot bulma yazılımını uygulayın. 

• Sağlanan kullanım kılavuzunu izleyerek ve FoodPrint® raporlama 
yazılımını kullanarak verileri işleyin. 
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IgG aracılı gıda duyarlılığının araştırılması için 
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1. Sete Dahil Olan Malzemeler 
 

• [SLD] 4 x 4 Ped Gıda mikrodizileri: Bir lam taşıyıcısının içindeki modifiye 
cam lamlar üzerinde; mühürlenmiş kurutuculu folyo torba. Her mikrodizi 
222 gıda özütünden oluşur. 

• [DIL] 10 mM Tris tamponlu salin, pH 7,2, %0,09 sodyum azit ve proteinler; 
10 ml, kullanıma hazır; mavi kapaklı. 

• [WB] 10 mM Tris tamponlu salin, pH 7,2, 100 ml deterjanlı; kullanıma 
hazır. 

• [CONJ] Bir yaban turpu peroksidazına konjüge edilmiş keçi anti-insan 
IgG’si; 10 ml, kullanıma hazır; kırmızı kapaklı. 

• [SUBS] Sulu TMB çözeltisi ve hafif oksitleyici ajan; 10 ml, kullanıma hazır. 

• [MTP[COV] 1 x 96 kuyucuklu mikrotitrasyon plakası. 

• Kullanım Talimatları. 

• FoodPrint® Raporlama Yazılımı. 
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2. Gerekli Diğer Ekipmanlar 
 

• 100 µl ve 120 µl dağıtmak için 8 kanallı pipet ve uçlar • 5 µl ila 250 µl dağıtmak 
için tek kanallı pipetler ve uçlar • Damıtılmış veya deiyonize su • Pudrasız 
muayene eldivenleri • 4 reaktif haznesi • Lam çerçevesi tutucu • Lam santrifüjü 
• Yıkama istasyonu • İlgili bilgisayar ve spot bulma yazılımlı, düz yataklı, yüksek 
çözünürlüklü tarayıcı • Yüksek hızlı (14.000 x g) santrifüj • Etanol veya izo-propil 
alkol 
 

3. Kullanım Amacı 
 

FoodPrint® Microarray 200+ Food IgG kiti, insan tam kan, serum veya plazmasında 

222 gıdaya karşı IgG antikorlarının ölçümü için hızlı bir kolorimetrik mikrodizi tabanlı 

ELISA'dır. 

 

4. Testin Açıklaması 
 

Birçok insan, spesifik gıda antijenlerine karşı kronik gıda duyarlılığı reaksiyonları 

sergiler. IgE aracılı alerjinin ani etkilerinin aksine, IgG aracılı gıda duyarlılığı 

reaksiyonlarının ortaya çıkması birkaç gün sürebilir. Sorunlu gıdaların hastanın 

diyetinden kontrollü bir şekilde uzaklaştırılması, çoğu durumda hastanın 

durumunu hızla iyileştirecektir. Genel uyuşukluk, kilo alımı, dermatit, artrit ve 

yorgunluk gıda alerjileriyle ilişkilidir. Ayrıca irritabl bağırsak sendromu da gıda 

duyarlılığına bağlı olabilmektedir.  

 

5. Test Prensibi 
 

222 gıda özütü, bir cam mikroskop lamı üzerinde nitroselüloz pedler üzerine mikro-

dizilenmiştir. Gıda özütleri, ya seyreltilmiş hasta tam kanı, serum ya da plazmayla 

numune seyreltici içinde inkübe edilir. Bağlanmayan proteinleri yıkayıp 

uzaklaştırdıktan sonra, yaban turpu peroksidazına konjüge edilmiş anti-insan IgG’si, 

pedlere ilave edilir ve bu, birincil inkübasyonda gıda özütüne bağlanmış antikorlara 

bağlanır. Bağlanmamış konjugat yıkamayla uzaklaştırılır ve spesifik antikor 

bağlanmasını izlemek için 3,3',5,5'-tetrametilbenzidin (TMB) ve enzim substratı 

içeren bir çözelti eklenir. Damıtılmış suyla yıkandıktan sonra, lamlar tarama 

öncesinde santrifüjle kurutulur. Standartların optik yoğunlukları, pozitif ve negatif 

kontroller ve numuneler, ilgili yazılıma sahip düz yataklı, yüksek çözünürlüklü bir 

tarayıcı kullanılarak ölçülür. 

 

6. Güvenlik Önlemleri 
 

1. Bu testi sadece deneyimli laboratuvar personeli kullanmalıdır. Test 
protokolüne kesinlikle uyulmalıdır. 

2. Bu ürün için Standart ve Pozitif Kontrolün hazırlanmasında kullanılan insan 
IgG'si test edilmiş ve HIV, HBsAg ve HCV antikorları için negatif bulunmuştur. 
Bununla birlikte, hiçbir test yöntemi bulaşıcı ajanların bulunmadığına dair tam 
bir güvence veremez. Bu nedenle, insan materyali içeren tüm reaktifler 
potansiyel olarak bulaşıcı gibi kullanılmalıdır. Kullanıcılar, herhangi bir hasta 
serumu veya serum bazlı ürünü kullanırken ve tüm test prosedürü boyunca 
pudrasız muayene eldivenleri ve koruyucu giysiler giymelidir. 

3. Numune Seyreltici %0,09 sodyum azit içerir. Cilt ve gözlerle temasından 
kaçının. Herhangi bir temas olursa derhal bol suyla durulayın. Bu reaktifleri 
attıktan sonra lavaboları bol miktarda suyla yıkayın. 

4. Seyreltilmiş numuneler ve potansiyel olarak enfeksiyöz materyalle temas eden 
herhangi bir sıvı, dezenfektanlı bir kapta atılmalıdır. Atma işlemi yerel 
mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. 

5. Lam çerçeve tutucusu kullanımdan sonra, etanol veya izo-propil alkole on 
dakikadan uzun olmamak üzere batırılarak dezenfekte edilmelidir. 

 

7. Teknik Önlemler 
 

1. Folyo torba hasarlıysa mikrodiziler kullanılmamalıdır ve sıvı sızmışsa 
çözeltiler kullanılmamalıdır. 

2. Kullanmadan önce tüm reaktiflerin ve mikrodizilerin oda sıcaklığına 
ulaşmasını bekleyin. 

3. Mikrodizilere dokunmayın. 
4. Belirtilen inkübasyon sürelerine kesinlikle uyun. 
5. Pedler arasında çapraz kontaminasyon olmadığından emin olun. 
6. Kullanılmayan reaktifleri asla orijinal şişelere geri dökmeyin. 
7. Mikrodizilerin inkübasyon adımları arasında kurumasına izin vermeyin. 
8. Açıklanan yıkama prosedürünü kesinlikle uygulayın. Yetersiz yıkama yüksek 

arka plan sinyaline neden olabilir. 
9. Tüm inkübasyon adımları sırasında doğrudan güneş ışığından ve ısı 

kaynaklarına maruz bırakmaktan kaçının. 
10. Hav bırakmayan mendillerin kullanımı, dizilerin tozla kontaminasyonu 

olasılığını azaltmakta vazgeçilmez bir etkendir. 
11. Çapraz kontaminasyonu önlemek için renk kodlu kapakları kendi doğru 

şişelerinin üzerine yerleştirin. 
12. Mikrodizili lamları tutarken ve hasta numunelerini tutarken pudrasız nitril 

eldiven kullanın. 
 
 
 

8. Raf Ömrü ve Saklama Koşulları 
 

Elinize ulaştığında, kiti 2–8 °C'de saklayın. Kitleri son kullanma tarihlerinin 

ötesinde kullanmayın. Herhangi bir kit bileşenini dondurmayın. Açıldıktan 

sonra kiti 3 ay içinde kullanın. 

 

9. Numune Toplama ve Saklama 
 

Serum, plazma veya tam kan numuneleri kullanılabilir. Serum ve plazma uzun 

süreli saklama için -20 °C'de saklanmalıdır. Tekrarlanan dondurma ve çözme 

işlemleri sonuçları etkileyebilir. Herhangi bir numune tipine koruyucu ilave 

edilmesi sonuçları olumsuz etkileyebilir. Mikrobiyal olarak kontamine, ısıl işlem 

görmüş veya partikül madde içeren numuneler kullanılmamalıdır. Büyük 

oranda hemolize, ikterik veya lipemik numunelerden kaçınılmalıdır. 

 

10. Numuneleri Hazırlama 
 

Serum veya plazma numuneleri gerekirse nazikçe çözülmeli, iyice karıştırılmalıdır - 

VORTEKSLEMEYİN - ve 14.000 x g'de 10 dakika santrifüjlenmelidir. Numune hemen 

kullanılmazsa, testten önce karıştırma ve santrifüj adımını tekrarlayın. 

 

245 µl Numune Seyrelticiye 5 µl serum/plazma ekleyerek numuneleri numune 

seyrelticide 1:49 oranında seyreltin. Tam kan için, 240 µl Numune Seyrelticiye 10 µl 

tam kan ekleyerek numuneleri 1:24 oranında seyreltin. 

 

Numuneler doğrudan 96 kuyucuklu mikrotitrasyon plakasında seyreltilebilir veya 

mikrotüplerde seyreltilebilir ve ardından gerekirse 96 kuyucuklu mikrotitrasyon 

plakasına aktarılabilir. Numuneleri mikrotitrasyon plakasına aktarırken, her 

numune için kuyucuk pozisyonunu kaydedin, çünkü bu, numunelerin mikrodizilim 

lamları üzerindeki pozisyonlarını belirleyecektir. Örneğin, A1 kuyucuğu lam 1, 

Ped 1'e karşılık gelir. 
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4 Ped aktiftir, bunlar lamın en üstündedir ve üzerlerinde siyah noktalar yoktur. 

 

Noktalı Pedler kullanım için tasarlanmamıştır ve bu nedenle test edilmemelidir. 

 

11. Test Prosedürü 
 

1. Lamları, membran tarafı yukarı bakacak şekilde lam çerçevesi tutucusuna 
yerleştirin. Lam üzerindeki “X” veya nokta sol altta olmalıdır. 
 

2. Tek veya 8 kanallı bir pipet kullanarak, pede 100 µl seyreltilmiş hasta 
numunesi (Numune Seyrelticide) ekleyin. Çalkalayın, kapatın ve 30 dakika 
inkübe edin. 

 
3. Lam içeriğini kuvvetle sallayıp dışarı atın, 120 µl yıkama tamponu ekleyin ve 

çerçevenin kenarına hafifçe vurarak çalkalayın. 3. adımı bir kez daha 
tekrarlayın. 
 

4. Lam içeriğini kuvvetle sallayıp dışarı atın, 120 µl yıkama tamponu ekleyin ve 
çerçevenin kenarına hafifçe vurarak çalkalayın. Kapatın ve 5 dakika inkübe 
edin. 4. adımı bir kez daha tekrarlayın. Yıkama tamponunu dışarı atın. Lamın 
kurumasına izin vermeyin. 

 
5. Tek veya 8 kanallı bir pipet kullanarak, her bir pede 100 µl konjugat ekleyin. 

Çalkalayın, kapatın ve 30 dakika inkübe edin. 
 
6. Lam içeriğini kuvvetle sallayıp dışarı atın, 120 µl yıkama tamponu ekleyin ve 

çerçevenin kenarına hafifçe vurarak çalkalayın. 6. adımı bir kez daha 
tekrarlayın. 

 
7. Lam içeriğini kuvvetle sallayıp dışarı atın, 120 µl yıkama tamponu ekleyin ve 

çerçevenin kenarına hafifçe vurarak çalkalayın. Kapatın ve 5 dakika inkübe 
edin. 7. adımı bir kez daha tekrarlayın. Yıkama tamponunu dışarı atın. Lamın 
kurumasına izin vermeyin. 

 
8. Tek veya 8 kanallı bir pipet kullanarak, her bir pede 100 µl TMB substratı 

ekleyin. Çalkalayın, kapatın ve 10 dakika inkübe edin 


