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11. Procedura Testu... 
 

7. Energicznie wyrzuć zawartość szkiełek, dodaj 120 l buforu płuczącego i 
energicznie mieszaj, opukując bok oprawki. Przykryj i inkubuj przez 5 
minut. Powtórz etap 7 jeszcze raz. Wyrzuć bufor płuczący. Nie dopuść, aby 
szkiełko wyschło. 

8. Korzystając z jednokanałowej pipety, dodaj 100 l substratu TMB do każdej 
podkładki. Energicznie mieszaj, przykryj i inkubuj przez 10 minut.  

9. Ostrożnie wyrzuć zawartość szkiełek i delikatnie wyjmij szkiełka z oprawki, 
a następnie ostrożnie umieść je w stacji płuczącej zawierającej 400 ml 
wody destylowanej/dejonizowanej i pozostaw w niej na 2 minuty. NIE 
MIESZAJ. 

10. Ostrożnie wyjmij szkiełka i odwiruj w wirówce do szkiełek przez 30 sekund. 
Wyjmij je z wirówki i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 30 minut 
przed rozpoczęciem skanowania (> 30 minut, jeżeli > 60%RH)). 

11. Skanuj za pomocą wysokiej rozdzielczości skanera płaskiego. 
12. Przetwórz dane za pomocą oprogramowania do tworzenia raportów 

FoodPrint® zgodnie z załączoną instrukcją dla użytkownika. 
 

12. Kontrola Jakości 
 

Mikromacierze zawierają kontrole dodatnie i ujemne przeznaczone do 
monitorowania pod kątem istotnego defektu odczynników. 
 

13. Interpretacja Wyników 
 

Wyniki pochodzą z wewnętrznych prób standardowych dla IgG zawartych w 

macierzy.  

 

Odpowiedź Zakres (U/ml) 1 

Negatywny < 24 

Graniczna 24 - 30 

Pozytywny > 30 
1 Jednostki są umownymi jednostkami. 

 

Są to sugerowane zakresy ustalone na podstawie badań własnych firmy 

Cambridge Nutritional Sciences Ltd. Użytkownicy zestawu powinni 

zweryfikować te zakresy w warunkach własnego laboratorium i dokonać 

wymaganych uzgodnień. 

 

14. Ograniczenia Metody 
 

1. Wyniki należy zawsze odnieść do stanu klinicznego pacjenta, ponieważ 
podwyższony poziom IgG nie musi wywoływać żadnych szczególnych 
objawów.  

2. Należy zwrócić uwagę, że wyniki uzyskane przy użyciu tego zestawu nie 
dostarczają danych na temat alergii zależnej od przeciwciał IgE. 

 

15. Charakterystyka Testu 
 

Nieścisłość w Ramach Testu  

CV%: <20% 

 

Nieścisłość Pomiędzy Testami  

CV%: <22% 

 

 

 

 

16. Rozkład 222 Antygenów Pokarmowych w Teście 
 

Patrz oprogramowanie tworzące raporty na temat żywności dołączone do 

zestawu. 

 

17. Podsumowanie Metody 
 

• Pipetą przenieść rozcieńczoną próbkę do mikromacierzy. 

• Przykryć i inkubować przez 30 minut w temperaturze pokojowej. 

• Przepłukać mikromacierze dwukrotnie z użyciem 120 l buforu 
płuczącego.  

• Wyrzucić bufor i dodać 120 l buforu płuczącego, po czym 
inkubować przez 5 minut. Powtórzyć jednokrotnie. Wyrzucić. 

• Umieścić 100 l koniugatu na każdej mikromacierzy. 

• Inkubować w temperaturze pokojowej przez 30 minut. 

• Przepłukać mikromacierze dwukrotnie z użyciem 120 l buforu 
płuczącego.  

• Wyrzucić bufor i dodać 120 l buforu płuczącego, po czym 
inkubować przez 5 minut. Powtórzyć jednokrotnie. Wyrzucić. 

• Inkubować z użyciem 100 l substratu TMB przez 10 minut. 

• Załadować szkiełka do stacji płuczącej zawierającej wodę i 
inkubować przez 2 minuty. 

• Odwirować szkiełka w wirówce przez 30 sekund. 

• Usunąć z wirówki i pozostawić na 30 minut przed rozpoczęciem 
skanowania. 

• Mikromacierz skanować za pomocą wysokiej rozdzielczości skanera 
płaskiego z zastosowaniem oprogramowania identyfikującego 
plamki. 

• Przetworzyć dane za pomocą oprogramowania do tworzenia 
raportów FoodPrint® zgodnie z załączoną instrukcją dla 
użytkownika. 
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Ilościowa metoda wykrywania nadwrażliwości na 

pokarmy zależnej od przeciwciał IgG 
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1. Materiały Zawarte w Zestawie 
 

• [SLD] 4 x 1 mikromacierze z podkładkami spożywczymi: na 
zmodyfikowanych szkiełkach w przenośniku szkiełek; szczelnie 
zamknięte w torebce foliowej z pochłaniaczem wilgoci. Każda z 
mikromacierzy zawiera 222 ekstraktów spożywczych. 

• [DIL] Rozcieńczalnik próbki: roztwór soli fizjologicznej buforowany Tris 
10 mM, pH 7,2 z azydkiem sodu 0,09% i białkami; 10 ml, gotowy do 
użycia; kapsel niebieski. 

• [WB] Bufor płuczący: roztwór soli fizjologicznej buforowany Tris 10 mM, 
pH 7,2 z detergentem; 100 ml, gotowy do użycia. 

• [CONJ] Koniugat: Kozie przeciwludzkie przeciwciała IgG sprzężone z 
peroksydazą chrzanową; 10ml, gotowy do użycia; kapsel czerwony. 

• [SUBS] Substrat TMB: wodny roztwór TMB i delikatny czynnik 
utleniający; 10 ml, gotowy do użycia. 

• [MTP[COV] 1 płytka z 96 studzienkami do mikromiareczkowania. 

• Instrukcja użycia. 

• FoodPrint® – oprogramowanie do tworzenia raportów. 
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2. Inny Wymagany Sprzęt 
 

• jednokanałowe pipety i końcówki do dostarczenia od 5 l do 250 l • woda 

destylowania lub dejonizowana • bezpudrowe rękawice do badań • 4 zbiorniki 

na odczynniki • oprawka na szkiełka • wirówka do szkiełek • stacja płucząca • 
wysokiej rozdzielczości skaner płaski z dedykowanym mu komputerem i 

oprogramowaniem identyfikującym plamki • wirówka wysokoobrotowa (14 000 

x g) • etanol lub alkohol izopropylowy 
 

3. Przeznaczenie Testu 
 

Zestaw CNS FoodPrint® Mikromacierz 200+ antygeny pokarmowe IgG jest szybkim, 

kolorymetrycznym testem ELISA opartym na mikromacierzy do wykrywania 

przeciwciał klasy IgG przeciwko 222 antygenom pokarmowym w ludzkiej pełnej 

krwi, surowicy lub osoczu. 

 

4. Wyjaśnienie Testu 
 

U wielu osób występują przewlekłe reakcje nadwrażliwości na określone 

antygeny zawarte w pokarmach. 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 i zmęczeniem. 

Także zespół jelita drażliwego może mieć związek z nadwrażliwością na 

pokarmy.  

 

5. Zasada Testu 
 

222 ekstraktów spożywczych poddano ocenie z użyciem mikromacierzy przez 

naniesienie ich na podkładki nitrocelulozowe na szkiełku mikroskopowym. 

Ekstrakty spożywcze są inkubowane z użyciem rozcieńczonej krwi pełnej pacjenta 

albo surowicy bądź osocza w rozcieńczalniku próbki. Po wypłukaniu niezwiązanych 

białek przeciwludzkie przeciwciała IgG sprzężone z peroksydazą chrzanową są 

dodawane do podkładek, następnie wiążą się one z przeciwciałami związanymi z 

ekstraktami w pierwotnej inkubacji. 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. Po przepłukaniu wodą destylowaną szkiełka suszy się przed 

skanowaniem poprzez wirowanie. Gęstości optyczne prób standardowych, 

kontrole dodatnie i ujemne oraz próbki mierzone są za pomocą wysokiej 

rozdzielczości skanera płaskiego wyposażonego w specjalne oprogramowanie.  

 

6. Środki Ostrożności Dotyczące Bezpieczeństwa 
 

1. Test może być wykonywany wyłącznie przez wykwalifikowanych 
pracowników laboratoriów. Należy ściśle przestrzegać protokołu testu.  

2. Ludzkie przeciwciała IgG wykorzystane do przygotowania prób 
standardowych i kontroli dodatniej dla tego produktu 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. 
Operatorzy powinni nosić bezpudrowe rękawice do badań i ubrania ochronne 
podczas wykonywania czynności na surowicy pacjenta lub na produktach na 
bazie surowicy, a także podczas całej procedury testowej. 

3. Rozcieńczalnik próbki zawiera azydek sodu 0,09%. Należy unikać kontaktu ze 
skórą i oczami. W przypadku kontaktu należy niezwłocznie spłukać odczynnik 
dużą ilością wody. Po usunięciu odczynników zlewy należy spłukać dużą 
ilością wody. 

4. Rozcieńczoną próbkę i wszelkie 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. 

5. Oprawkę na szkiełka należy dezynfekować po użyciu przez zanurzenie w 
etanolu lub alkoholu izopropylowym nie dłużej niż przez dziesięć minut. 

 

7. Techniczne Środki Ostrożności 
 

1. Nie stosować mikromacierzy, jeżeli torebka foliowa uległa uszkodzeniu; nie 
używać roztworów, jeśli wyciekły płyny. 

2. Wszystkie odczynniki i mikromacierze, zanim zostaną użyte, powinny 
uzyskać temperaturę pokojową. 

3. Nie dotykać mikromacierzy.  
4. Należy ściśle przestrzegać zalecanych okresów inkubacji. 
5. Należy dopilnować, aby nie doszło do wzajemnego zanieczyszczenia 

podkładek.  
6. Nigdy nie należy wlewać niezużytych odczynników z powrotem do 

oryginalnych butelek. 
7. Należy pilnować, aby nie doszło do wyschnięcia mikromacierzy w 

przerwach pomiędzy etapami inkubacji. 
8. Należy ściśle przestrzegać opisanej procedury płukania. Niedostateczne 

wypłukanie może wywołać mocny sygnał tła. 
9. Podczas wszystkich etapów inkubacji unikać bezpośredniego światła 

słonecznego, wystawienia na działanie źródeł ciepła, przeciągów i wylotów 
klimatyzacji. 

10. Zastosowanie chusteczek niepylących jest niezbędne dla ograniczenia 
potencjalnego zanieczyszczenia macierzy przez pył. 

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

12. Nosić bezpudrowe rękawiczki nitrylowe podczas czynności na szkiełkach 
mikromacierzy oraz podczas pracy nad próbkami pacjentów. 

 

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. Po otwarciu zużyć zestaw w ciągu 3 miesięcy. 

 

9. Pobieranie i Przechowywanie Próbek 
 

Można stosować surowicę, osocze lub próbki krwi pełnej. Surowicę i osocze 

należy przechowywać w temperaturze -20°C w razie długotrwałego 

przechowywania. Ponowne zamrożenie i rozmrożenie może zakłócić wyniki 

testu. Dodanie środków konserwujących do dowolnego typu próbki może 

mieć niekorzystny wpływ na wyniki. Nie należy używać próbek 

zanieczyszczonych drobnoustrojami, poddanych działaniu wysokich 

temperatur lub zawierających cząstki materii. Należy unikać mocno 

zhemolizowanych, żółtaczkowych lub lipemicznych próbek. 

 

10. Przygotowanie Próbek 
 

Próbki surowicy lub osocza należy delikatnie rozmrozić, jeśli to konieczne, i dobrze 

wymieszać – NIE WIROWAĆ – a następnie odwirować (14 000 x g) przez 10 minut. 

Jeśli próbka nie zostanie użyta natychmiast, należy powtórzyć mieszanie i 

wirowanie przed wykonaniem testu. 

Rozcieńczyć próbki w stosunku 1 : 49 w rozcieńczalniku próbki, dodając 5 l 

surowicy/osocza do 245 l rozcieńczalnika próbki. W przypadku krwi pełnej próbki 

rozcieńczać w stosunku 1 : 24, dodając 10 l krwi pełnej do 240 l rozcieńczalnika 

próbki. 

 

Próbki można rozcieńczyć bezpośrednio do 96-studzienkowej płytki do 

mikromiareczkowania lub mikroprobówek, a następnie w razie potrzeby 

przenieść do 96-studzienkowej płytki do mikromiareczkowania. Podczas 

przenoszenia próbek na płytkę do mikromiareczkowania należy zarejestrować 

pozycję każdej próbki, ponieważ od tego będzie zależeć położenie próbki na 

szkiełkach w mikromacierzy. Na przykład: studzienka A1 odpowiada szkiełku 1, 

podkładce 1. 

                            

 
 

Aktywna jest tylko jedna podkładka. Może to być podkładka 1, podkładka 

2, podkładka 3 lub podkładka 4 znajdująca się na szkiełku i nie oznaczona 

czarną kropką. Schemat znajdujący się na zewnętrznej częsci pudełka z 

zestawem wskazuje podkladkę aktywną. 

 

Podkładki oznaczone kropką nie są przeznaczone do użytku i nie należy 

przeprowadzać ich oznaczeń. 

 

11. Procedura Testu 
 

1. Załaduj szkiełka do ramki błoną do góry. Znak „X” lub kropka na slajdzie 
powinny znaleźć się na dole po lewej stronie.  

2. Korzystając z jednokanałowej pipety, dodaj 100 l rozcieńczonej próbki 
pacjenta (w rozcieńczalniku próbki) do każdej podkładki. Energicznie 
mieszaj, przykryj i inkubuj przez 30 minut. 

3. Energicznie wyrzuć zawartość szkiełek, dodaj 120 l buforu płuczącego i 
energicznie mieszaj, opukując bok oprawki. Powtórz etap 3 jeszcze raz. 

4. Energicznie wyrzuć zawartość szkiełek, dodaj 120 l buforu płuczącego i 
energicznie mieszaj, opukując bok oprawki. Przykryj i inkubuj przez 5 
minut. Powtórz etap 4 jeszcze raz. Wyrzuć bufor płuczący. Nie dopuść, aby 
szkiełko wyschło. 

5. Korzystając z jednokanałowej pipety, dodaj 100 l koniugatu do każdej 
podkładki. Energicznie mieszaj, przykryj i inkubuj przez 30 minut.  

6. Energicznie wyrzuć zawartość szkiełek, dodaj 120 l buforu płuczącego i 
energicznie mieszaj, opukując bok oprawki. Powtórz etap 6 jeszcze raz.  


