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11. A Teszt Kivitelezés Folytatás... 
 

7. A lemezt hirtelen mozdulattal megfordítva annak tartalmát öntse le, adjon 

a teszthelyekhez 120 l mosópuffert, és a keret szélének ütögetésével 
rázza össze. Fedje le, és inkubálja 5 percig. Ismételje meg a 7. lépést még 
egyszer. A mosópuffert hirtelen mozdulattal a lemezről öntse le. A lemezt 
ne hagyja közben megszáradni. 

8. Egycsatornás pipetták adjon 100 l TMB szubsztrátot az egyes 
tesztmezőkhöz. Rázza össze, fedje le és inkubálja 10 percig. 

9. A lemez tartalmát gyors mozdulattal, de óvatosan öntse le, és a lemezeket 
óvatosan távolítsa el a lemeztartó keretből, majd 2 percre  óvatosan 
helyezze a mosótartályba, melyet előzőleg 400 ml 
desztillált/ionmentesített vízzel töltött fel. NE RÁZZA MEG! 

10. Óvatosan vegye ki a lemezeket, és centrifugálja lemez centrifugában 30 
másodpercig. Távolítsa el a lemezeket a centrifugából, és  beolvasás előtt 
hagyja levegőn száradni legalább 30 percig ( >60% RH esetén <30 percig). 

11. Szkennelje be nagy felbontású síkágyas lapolvasóval.  
12. Értékelje az adatokat a FoodPrint® szoftverrel a mellékelt használati leírás 

útmutatásai szerint. 
 

12. Minőségellenőrzés 
 

A chipek pozitív és negatív kontrollokat tartalmaznak a reagensek jelentősebb 
működési eltéréseinek ellenőrzésére  
 

13. Az Eredmények Interpretálása 
 

Az eredményeket a chipen található belső IgG standardok értékeihez 

viszonyítva kapjuk.   

 

Interpretálás Tartomány (U/ml) 1 

Negatív <24 

Kétes (határérték) 24 - 30 

Pozitív >30 
1 Az egységek önkényes egységek. 

 

A táblázatban szereplő javasolt értékelési tartományok a Cambridge Nutritional 

Sciences Ltd.  laboratóriumában végzett in-house vizsgálatok eredményein 

alapulnak. A kit felhasználójának a fenti tartományok érvényességét saját 

laboratóriumi körülményeik mellett igazolnia, szükség szerint módosítania kell. 

 

14. Az Eljárás Korlátai  
 

1. Az eredmények mindig a beteg állapotának ismeretében értékelendők, 
mivel az élelmiszer antigén elleni emelkedett IgG szintek nem feltétlenül 
járnak együtt klinikai tünetekkel.    

  
2. Megjegyzendő, hogy a a vizsgálattal kapott eredmények esetleges IgE 

mediált allergia fennállásáról nem adnak információt. 
 

15.  A teszt Jellemzői 
 

Teszten belüli variáció  

CV%: <20% 

 

Tesztek közöttii variáció  

CV%: <22% 

 

16. 222 Food IgG – Élelmiszer Antigének Elrendezése 
 

Lásd a teszthez mellékelt élelmiszerszenzitivitás értékelő szoftvert. 

 

17. Az Eljárás Rövid Összefoglalása 
 

• Adjon hígított mintát a chip tesztmezejéhez 

• Fedje le, és inkubálja 30 percig szobahőmérsékleten 

• Mossa a mikrochipeket kétszer 120 l mosópufferrel  

• Hirtelen mozdulattal öntse le a puffert, és adjon a tesztmezőkhöz 

120 l mosópuffert, majd inkubálja 5 percig. Ismételje egyszer az 
előbbi lépést. Öntse le a puffert.  

• Adjon mindegyik tesztmezőhöz 100 l konjugátumot   

• Inkubálja szobahőmérsékleten 30 percig 

• Mossa a mikrochipeket kétszer 120 l mosópufferrel  

• Hirtelen mozdulattal öntse le a puffert, és adjon a tesztmezőkhöz 

120 l mosópuffert, majd inkubálja 5 percig. Ismételje egyszer az 
előbbi lépést. Öntse le a puffert.  

• Inkubálja 100 l TMB szubsztráttal 10 percig 

• Helyezze a lemezeket vízzel feltöltött mosótartályba, és inkubálja 
2 percig  

• Centrifugálja a lemezeket centrifugában 30 másodpercig  

• Vegye ki a centrifugából, és hagyja 30 percig száradni beolvasás 
előtt 

• Szkennelje a chipeket nagy felbontású síkágyas szkennerrel, és 
mérje le a mellékelt jeldetektáló szoftverrel  

• Értékelje az adatokat a FoodPrint® szoftverrel a mellékelt leírás 
útmutatásai szerint.  
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1. A kittel Szállított Anyagok  
 

• [SLD] 4 x 1 Pad Food chip (microarray) lemez: módosított üveg 
tárgylemezeken, lemeztartóban; fóliatasakba csomagolva, deszikkánssal 
szállítjuk. Mindegyik microarray chip 222 élelmiszer-extraktumot 
tartalmaz. 

• [DIL] Mintahígító (Sample Diluent): 10 mM Tris-pufferelt fiziológiás 
sóoldat, pH 7.2, 0.09% nátriumaziddal és proteinekkel kiegészítve; 
10 ml, használatra kész; kék kupakkal. 

• [WB] Mosópuffer (Wash Buffer) 10 mM mM Tris-pufferelt fiziológiás 
sóoldat, pH 7.2, detergenssel kiegésztve, 100 ml, használatra kész. 

• [CONJ] Konjugátum (Conjugate): Kecskében termelt anti-humán IgG 
tormaperoxidázzal konjugálva; 10 ml, használatra kész; piros kupakkal. 

• [SUBS] TMB szubsztrát (TMB Substrate): TMB és gyenge oxidáló ágens 
vizes oldata; 10 ml, használatra kész. 

• [MTP[COV] 1 X 96 lyukú mikrotitráló lemez. 

• Használati útmutató. 

• FoodPrint® Reporting Software - értékelő programcsomag. 
 
 

 

 

2. A Teszt Kivitelezéséhez Szükséges Egyéb Eszközök, Anyagok 
 

[IVD] 

Kiadás dátuma: 10/11/2017 



• egycsatornás pipetták és pipettahegyek 5 l – 250 l térfogat adagolására • 

desztillált vagy ionmentesített víz • púdermentes gumikesztyűk • 4 

reagenstartály • lemeztartó keret • lemez centrifuga • mosótartály • nagy 
felbontású síkágyas szkenner csatlakozó számítógéppel és spot detektáló 

szoftverrel• nagy teljesítményű (14,000 x g) centrifuga • Alkohol vagy izopropil -
alkohol. 
 

3. Alkalmazási Terület 
 

The CNS FoodPrint® Microarray 200+ Food IgG gyors,kolorimetriás, microarray 

(chip) elven működő ELISA teszt, amely alkalmas 222 különböző élelemiszer elleni 

IgG ellenanyag kimutatására. A teszt elvégezhető humán teljes vérből, szérumból 

vagy plazmából.  

 

4. A Teszt Célja 
 

Számos embernél alakul ki krónikus intolerancia bizonyos élelmiszer 

antigénekkel szemben. Az IgE által közvetített, azonnali allergiás reakciótól 

eltérően, az IgG által közvetített élelmiszerszenzitivitás a kiváltó étel 

fogyasztását követően több nap múlva, késleltetetten jelentkezhet. A 

problémát okozó élelmiszer kontrollált elhagyása az étrendből az esetek 

túlnyomó részében a beteg állapotának gyors javulásához vezet. Az élelmiszer-

hiperszenzitivitás gyakori tünetei az általános levertség, fogyás, bőrgyulladás és 

fáradékonyság. Az irritábilis bél szindróma szintén kapcsolatba hozható 

ételintoranciával.  

 

5. A Teszt Működési Elve 
 

Az üveg mikroszkóp tárgylemezre rögzített nitrocellulóz párnákra (tesztmezőkre) 

222 különböző élelmiszerkivonatot vittünk fel és kötöttünk microarray (chip) 

technológiával, Az élelmiszer-kivonatokat a beteg mintahígítóban hígított teljes 

vérével, szérumával vagy plazmájával inkubáljuk. Miután a nem kötődött 

proteineket mosással eltávolítottuk, a nitrocellulóz párnákhoz  tormaperoxidázzal 

jelölt anti-humán IgG-konjugátumot adunk, amely az első inkubációs lépésben 

élelmiszer-extraktumhoz kötődött ellenanyagokhoz kapcsolódik. A nem kötődött 

konjugátumot mosással eltávolítjuk, majd a specifikus ellenanyagok kötődésének 

detektálására a rendszerhez 3,3’,5,5’-tetrametilbenzidint  (TMB) és 

enzimszubsztrátot tartalmazó oldatot adunk. Desztillált vízzel történő mosást 

követően, a szekkenlést megelőzően, a lemezeket centrifugálással szárítjuk. A 

standardok, pozitív és negatív kontrollok, valamint minták optikai denzitását nagy 

felbontású síkágyas szeknnerrel mérjük, és az ahhoz csatlakozó szoftverrel 

értékeljük.  

 

6. Biztonsági Intézkedések 
 

1. A tesztet kizárólag kellő tapasztalattal rendelkező laboratóriumi szakember 
használhatja. A használati útmutató utasításait szigorúan be kell tartani.  

2. A standard és pozitív kontroll humán IgG-t tartalmaz. A terméket HIV, HBsAg 
és HCV ellenanyagok jelenlétére megvizsgáltuk, és negatívnak találtuk. 
Fertőző ágens jelenléte azonban teljes bizonyossággal egyetlen teszttel sem 
zárható ki. A humán komponenseket tartalmazó reagensek potenciálisan 
fertőző anyagként kezelendők. A vizsgálatot kivitelező személynek a 
betegektől származó szérumminták feldolgozása és szérumtartalmú 
reagensekkel végzett munka teljes időtartama során púdermentes 
védőkesztyűt és védőruházatot kell viselnie. 

3. A mintahígító (Sample Diluent) 0,09% nátriumazidot tartalmaz.  Ügyeljen rá, 
hogy a reagens  bőrrel és szemmel ne érintkezzen. Amennyiben az mégis 
bőrre/szembe jutna, azt bő vízzel azonnal le kell mosni. Amennyiben a 

reagens a csatornába került, a mosogatómedencét vízzel alaposan le kell 
öblíteni. 

4. A hígított mintákat és minden, potenciálisan fertőző anyaggal érintkezésbe 
került folyadékot fertőtlenítőt tartalmazó tartályba kell összegyűjteni.  A 
hulladékot a helyi szabályozásnak megfelelően kell elhelyezni.  

5. A lemeztartó keretet használat után legfeljebb tíz percig alkoholba vagy 
izopropil-alkoholba történő merítéssel  kell fertőtleníteni. 

 

7. Figyelmeztetések a Teszt Technikai Kivitelezéséhez 
 

1. A chipet ne használja, ha a fólia védőatasak sérült, a folyadékok nem 
használhatóak, amennyiben tartályuk ereszt. 

2. Használat előtt a reagenseket hagyja szobahőmérsékletre melegedni.  
3. A chipeket kézzel soha ne érintse. 
4. A megadott inkubációs időket szigorúan be kell tartani. 
5. Ügyeljen rá, hogy a szomszédos nitrocellulóz mezők közt 

keresztkontamináció ne fordulhasson elő.   
6. A fel nem használt reagenseket az eredeti tartályba nem szabad 

visszaönteni. 
7. A chipet az inkubációs lépések közt ne hagyja kiszáradni.  
8. A leírt mosási eljárás útmutatásait szigorúan követni kell.  A nem megfelelő 

mosás magas háttérjelhez vezethet.   
9. Valamennyi inkubációs lépés során  kerülje a közvetlen napfényt, hőforrás 

közelségét, huzatot és légkondícionáló közvetlen légáramlatát.  
10. Elengedhetetlen, hogy a chipek porral való esetleges szennyeződésének 

megakadályozására kizárólag szöszmentes törlőkendőket használjon. 
11. Ügyeljen rá, hogy a színkódolt kupakokat a megfelelő tartályra tegye vissza 

a keresztkontamináció megakadályozása érdekében. 
12. A chipeket hordozó lemezekkel és betegmintákkal történő munkavégzés 

közben viseljen púdermentes nitril védőkesztyűt. 
 

8. Eltarthatóság és Tárolás 
 

A terméket átvételt követően 2 – 8C-on kell tárolni.   A kitet a lejárati időn 

túl nem szabad használni. A készlet összetevőit nem szabad lefagyasztani. 

Felbontás után a kit 3 hónapig használható. 

 

9. Mintagyűjtés és Tárolás 
 

A tesztben szérum, plazma vagy teljes vér minta használható. A szérum és 

plazmaminták hosszabb  tárolás esetén at -20C-ra fagyasztandók. A minták 

ismételt fagyasztása, olvasztása az eredményeket befolyásolhatja. 

Tartósítószer hozzáadása az eredményeket bármely minta esetében 

hátrányosan befolyásolhatja. Mikrobiálisan kontaminált, hőkezelt vagy 

szemcsés minták a tesztben nem használhatók. Nagymértékben hemolizált, 

icterusos vagy lipémiás minták vizsgálata nem ajánlott.  

 

10. A Minták Előkészítése 
 

A szérum- vagy plazmamintákat szükség szerint óvatosan olvassza fel, és keverje el 

– NE VORTEXELJE -, majd 14,000 x g-n vagy 10 percig centrifugálja. Amennyiben a 

mintát azonnal nem használja fel, a vizsgálat megkezdése előtt a keverést és 

centrifugálást meg kell ismételni.  

Hígítsa a mintákat 1:49 arányban mintahígítóban a következő módon: adjon 5 l 

szérumot/plazmát 245 l mintahígítóhoz. (Sample Diluent). Teljes vér minta 

esetén, hígítsa a mintát 1:24 arányban oly módon, hogy 10 l teljest vért ad 240 l 

mintahígítóhoz. 

A minták hígítása elvégezhető közvetlenül a 96 lyukú mikrotráló lemezen, vagy a 

hígítás végezhető mikrocsövekben, majd a hígított minták átvihetők a 96 lyukú 

mikrotráló lemezre. A minták lemezre történő bemérésénél ügyeljen arra, hogy 

feljegyezze az egyes minták pozícióját, mivel ez fogja meghatározni a chip 

lemezeken a minták pozícióját. Például, A1 megfelel az 1. lemezen az 1.  

tesztmezőnek (Pad1).  

 
 

Csak 1 chip aktív. Ez lehet az 1., 2., 3. vagy 4. chip a lemez felső részén és 

nincs rajta fekete pont. Az aktív chip helyzetét a doboz külsején található 

diagram jelzi. 

 

A pontozott chipek nem használatra készültek és ezért ezeken ne végezzenek 

vizsgálatot! 

 

11. A Teszt Kivitelezés 
 

1. Helyezze a lemezeket a lemeztartó keretbe oly módon, hogy a 
membránokat tartalmazó oldal felfele nézzen. Az “X” vagy pont a lemezen 
a bal alsó sarokban legyen.  

2. Egycsatornás pipetták adjon 100-100 l hígított betegmintát 
(mintahígtóban) az egyes nitrocellulóz párnákhoz. Rázza össze, fedje le és 
inkubálja 30 percig. 

3. A lemezt hirtelen mozdulattal megfordítva, annak tartalmát öntse le, adjon 

a teszthelyekhez 120 l mosópuffert, és a keret szélének ütögetésével 
rázza össze. A 3. lépést ismételje még egyszer.  

4. A lemezt hirtelen mozdulattal megfordítva annak tartalmát öntse le, adjon 

a teszthelyekhez 120 l mosópuffert, és a keret szélének ütögetésével 
rázza össze. Fedje le, és inkubálja 5 percig. Ismételje meg a 4. lépést még 
egyszer. A mosópuffert hirtelen mozdulattal a lemezről öntse le. A lemezt 
ne hagyja közben megszáradni. 

5. Egycsatornás pipetták adjon 100 l konjugátumot az egyes nitrocellulóz 
párnákhoz. Rázza össze, fedje le és inkubálja 30 percig. 

6. A lemezt hirtelen mozdulattal megfordítva, annak tartalmát öntse le, adjon 

a teszthelyekhez 120 l mosópuffert, és a keret szélének ütögetésével 
rázza össze. A 6. lépést ismételje még egyszer.  


