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11. Postup Pri Analýze Pokračuje 
 

7. Dôkladne otraste materiál zo sklíčka, pridajte 120 l preplachovacieho 
roztoku a otraste poklepávaním na bočnú stranu rámu. Otraste a inkubujte 
počas 5 minút. Zopakujte 7. krok ešte raz. Straste preplachovací pufor. 
Nenechajte sklíčko vyschnúť. 

 

8. Pomocou jednokanálovej pipety pridajte na každý štvorec 100 l substrátu 
TMB. Otraste, prikryte a inkubujte počas 10 minút.  

 
9. Dôkladne straste materiál zo sklíčka a jemne vyberte sklíčka z rámového 

držiaka a opatrne ich na 2 minúty umiestnite do preplachovacej stanice, ktorá 
obsahuje 400 ml destilovanej alebo deionizovanej vody. NEOTRIASAJTE. 

 
10. Opatrne vyberte sklíčka a odstreďujte ich v odstredivke na sklíčka počas 30 

sekúnd. Vyberte z odstredivky a pred skenovaním nechajte vysušiť na 
vzduchu minimálne 30 minút (> 30 minút, ak je relatívna vlhkosť >60 %)) 

 
11. Naskenujte pomocou stolového skenera s vysokým rozlíšením. 
 
12. Spracujte údaje pomocou hodnotiaceho softvéru FoodPrint® v súlade 

s dodanou používateľskou príručkou. 
 

12. Kontrola Kvality 
 

Mikroanalýzy sa dodávajú s pozitívnymi a negatívnymi kontrolami určenými na 
monitorovanie závažného zlyhania reagencií. 
 

13. Interpretácia Výsledkov 
 

Výsledky sa odvodzujú na základe celočíselných štandardných hodnôt IgG 

uvedených v analýze.  

 

Reakcia Rozsah (U/ml)1 

Negatívny nález <24 

Hraničné 24 – 30 

Pozitívny nález >30 
1 Jednotky sú ľubovoľné. 

 

Toto sú navrhované rozsahy uvedené v interných štúdiách spoločnosti 

Cambridge Nutritional Sciences Ltd. Používatelia súpravy majú overiť tieto 

rozsahy vo vlastnom laboratóriu v miestnych podmienkach a podľa potreby ich 

upraviť. 

 

14. Obmedzenia Postupu 
 

1. Výsledky musia byť vždy posudzované v súvislosti s klinickým stavom 
pacienta, pretože zvýšená hladina IgG v krvi sa nemusí prejaviť žiadnymi 
špecifickými príznakmi.  

2. Je potrebné uviesť, že výsledky z tejto súpravy neposkytujú žiadne 
informácie o alergii sprostredkovanej IgE. 

 

15. Charakteristiky Analýzy 
 

Nepresnosť v rámci analýzy  

CV%: <20% 

 

Nepresnosť pri porovnaní analýz  

CV%: <22% 

16. 222 IgG v Potravinách – Rozloženie Antigénov v Potravinách 
 

Ďalšie informácie získate v softvéri na vyhodnotenie potravín, ktorý sa dodáva 

so súpravou. 

 

17. Zhrnutie Metódy 
 

• Napipetujte zriedenú vzorku na mikroanalýzu. 

• Prikryte a inkubujte 30 minút pri izbovej teplote. 

• Prepláchnite mikroanalýzu dvakrát 120 l preplachovacieho pufra. 

• Straste pufor a pridajte 120 l preplachovacieho pufra a inkubujte 5 
minút. Zopakujte jedenkrát. Straste. 

• Na každú mikroanalýzu nadávkujte 100 l konjugátu. 

• Inkubujte 30 minút pri izbovej teplote. 

• Prepláchnite mikroanalýzu dvakrát 120 l preplachovacieho pufra. 

• Straste pufor a pridajte 120 l preplachovacieho pufra a inkubujte 5 
minút. Zopakujte jedenkrát. Straste. 

• Inkubujte so 100 l substrátu TMB 10 minút. 

• Vložte sklíčka do preplachovacej stanice s vodou a inkubujte 2 
minúty. 

• Odstreďujte sklíčka v odstredivke 30 sekúnd. 

• Vyberte z odstredivky a pred skenovaním počkajte 30 minút. 

• Skenujte mikroanalýzu pomocou stolového skenera s vysokým 
rozlíšením a použite príslušný softvér na vyhľadávanie bodov. 

• Spracujte údaje pomocou hodnotiaceho softvéru FoodPrint® 
v súlade s dodanou používateľskou príručkou. 

 
18. Literatúra 

 

Atkinson et al. IgG antibodies in IBS, Gut 2004;53:1459-1464 

James M. Toward an understanding of allergy and in vitro testing.  Nat. Med. 

Journal, 1999; 2 (4): 7-15. 

Gaby AR.  The role of hidden food allergy/intolerance in chronic disease.  Alt. Med. 

Review, 1998; 3(2): 90-100. 

Hofman T.  IgE and IgG antibodies in children with food allergy.  Rocz. Akad. Med. 

Bialmyst, 1995; 40 (3): 468-473 

Sampson HA, Metcalfe DD.  Food allergies.  JAMA, 1992; 268 (20): 2840-2844. 

El Rafei A. et al.  Diagnostic value of IgG4 measurement in patients with food 

allergy.  Ann. Allergy, 1989; 62: 94-99. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analýza Microarray 200+ Food IgG 4pt

  

Kvantitatívna analýza na zisťovanie citlivosti na 

potraviny sprostredkovanej protilátkami IgG 
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1. Materiály, Ktoré Sú Súčasťou S-úpravy 
 

• [SLD] 4 x 1 štvorce na mikroanalýzu potravín: na modifikovaných 
sklíčkach uložených v stojane na sklíčka zabalenom vo fóliovom 
vrecku s vysušujúcou látkou. Každá mikroanalýza obsahuje 222 
extraktov z potravín. 

• [DIL] Rozpúšťadlo vzorky: 10 mM TRIS pufrovaný roztok, pH 7,2 
s 0,09 % azidu sodného a proteínmi, 10 ml, pripravený na použitie, 
modré viečko. 

• [WB] Preplachovací pufrovaný roztok: 10 mM TRIA pufrovaný roztok, 
pH 7,2, s detergentom, 100 ml, pripravený na použitie. 

• [CONJ] Konjugát: Kozia protilátka proti ľudskému IgG konjugovaná na 
peroxidáze chrenu, 10 ml, pripravená na použitie, červené viečko. 

• [SUBS] Substrát TMB: vodný roztok TMB a mierne oxidačné činidlo, 
10 ml, pripravené na použitie. 

• [MTP[COV] 1 X 96–miestna mikrotitračná platnička. 

• Návod na použitie. 

• Hodnotiaci softvér FoodPrint®. 

 

 

 

[IVD] 
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2. Ďalšie Požadované Vybavenie 
 

• Jednokanálové pipety a hroty na podávanie 5 l až 250l • destilovanej alebo 

deionizovanej vody • vyšetrovacie rukavice bez púdru • 4 nádržky reagencií • 

rámový držiak sklíčok • centrifúga na sklíčka • preplachovacia stanica • stolový 
skener s vysokým rozlíšením so súvisiacim počítačovým softvérom a softvérom 

na vyhľadávanie bodov • vysokorýchlostná (14 000 x g) centrifúga • etanol 
alebo izopropylalkohol 
 

3. Použitie 
 

Súprava CNS FoodPrint® Microarray 200+ Food IgG je metóda typu ELISA založená 

na rýchlej kolorimetrickej mikroanalýze na meranie protilátok IgG na 222 potravín 

v celej ľudskej krvi, sére alebo plazme.  

 

4. Vysvetlenie Testu 
Veľa ľudí trpí reakciami na určité protilátky v potravinách z dôvodu chronickej 

citlivosti na potraviny. Na rozdiel od okamžitých účinkov alergie 

sprostredkovanej protilátkami IgE sa môžu reakcie v rámci citlivosti na 

potraviny sprostredkovanej protilátkami IgG prejaviť až o niekoľko dní. 

Regulované vylúčenie problematických potravín zo stravy pacienta v mnohých 

prípadoch výrazne zlepší stav pacienta. S alergiami na potraviny súvisí 

všeobecná letargia, zvyšovanie hmotnosti, dermatitída, artritída a únava. S 

citlivosťou na potraviny môže súvisieť aj syndróm dráždivého čreva.  

 

5. Princíp Testu 
 

222 extraktov potravín bolo podrobených mikroanalýze na štvorci nitrocelulózovej 

membrány na mikroskopickom sklíčku. Extrakty potravín sa inkubujú so zriedenou 

celou krvou pacienta, sérom alebo plazmou v rozpúšťadle vzorky. Po vyplavení 

neviazaných proteínov sa na štvorce pridá protilátka proti ľudskému IgG 

konjugovaná na peroxidáze chrenu, ktorá sa pri primárnej inkubácii viaže na 

protilátky viazané na extrakty potravín. Neviazaný konjugát sa odstráni premytím 

a pridá sa roztok obsahujúci 3,3’,5,5’-tetrametylbenzidín (TMB) a komplex enzým-

substrát na sledovanie viazania konkrétnych protilátok. Po premytí destilovanou 

vodou sa sklíčka pred skenovaním vysušia v centrifúge. Optická hustota 

štandardných, pozitívnych a negatívnych kontrol a vzoriek sa meria pomocou 

stolového skenera s vysokým rozlíšením a súvisiaceho softvéru.  

 

6. Bezpečnostné Opatrenia 
 

1. Tento test majú používať iba skúsení laboratórni pracovníci. Musí sa dôsledne 
dodržať testovací protokol.  

2. Ľudský IgG použitý pri príprave štandardných a pozitívnych kontrol pre tento 
výrobok bol testovaný a vyhodnotený ako negatívny na protilátky proti HIV, 
HBsAg a HCV. Žiadna metóda testovania však nedokáže úplne zaručiť 
absenciu infekčných látok. So všetkými reagenciami obsahujúcimi ľudský 
materiál sa má preto zaobchádzať ako s potenciálne infekčnými. Obsluha má 
pri manipulácii s akýmikoľvek sérami alebo produktmi na báze séra a počas 
celého procesu analýzy používať vyšetrovacie rukavice bez púdru a ochranný 
odev. 

3. Rozpúšťadlo vzorky obsahuje 0,09 % azidu sodného. Zabráňte kontaktu 
s kožou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite množstvom vody. 
Po likvidácii týchto reagencií prepláchnite odtoky veľkým množstvom vody.  

4. Zriedená vzorka a akákoľvek tekutina, ktorá prišla do kontaktu s potenciálne 
infekčným materiálom, sa musia zlikvidovať v nádobe s dezinfekčným 
prostriedkom. Likvidácia sa musí vykonať v súlade s miestnou legislatívou. 

5. Rámový držiak sklíčok sa má po použití vydezinfikovať ponorením do etanolu 
alebo izopropylalkoholu na maximálne desať minút. 

7. Technické Opatrenia 
 

1. Mikroanalýzy sa nemajú použiť, ak je fóliové vrecko poškodené, a roztoky 
sa nemajú použiť, ak došlo k úniku tekutín. 

2. Pred použitím nechajte všetky reagencie a mikroanalýzy zahriať na izbovú 
teplotu. 

3. Nedotýkajte sa mikroanalýz.  
4. Dôsledne dodržiavajte uvedené časy inkubácie. 
5. Zabezpečte, aby nedošlo ku krížovej kontaminácii medzi štvorcami.  
6. Nepoužité reagencie nikdy nenalievajte späť do pôvodných fliaš. 
7. Medzi jednotlivými krokmi inkubácie nenechajte mikroanalýzy vysušiť. 
8. Dôsledne dodržiavajte popísaný postup pri prepláchnutí. Nedostatočné 

prepláchnutie môže viesť k vzniku výrazného signálu na pozadí. 
9. Počas všetkých krokov inkubácie chráňte pred priamym slnečným svetlom, 

pôsobením tepelných zdrojov, prievanom a výstupmi z klimatizácie. 
10. V záujme zníženia rizika možnej kontaminácie analýz prachom je 

nevyhnutné používať utierky, z ktorých sa neuvoľňujú vlákna. 
11. Vráťte farebne kódované viečka na správne liekovky, aby nedošlo ku 

krížovej kontaminácii. 
12. Pri manipulácii so sklíčkami s mikroanalýzami a vzorkami pacientov 

používajte nitrilové rukavice bez púdru. 
 

8. Životnosť a Podmienky Skladovania 
 

Po dodaní uchovávajte súpravu pri teplote 2 – 8 C. Nepoužívajte súpravy po 

dátume exspirácie. Žiadnu súčasť súpravy nezmrazujte. Po otvorení použite 

súpravu do 3 mesiacov. 

 

9. Odber a Uskladnenie Vzoriek 
 

Možno použiť vzorky séra, plazmy alebo celej krvi. Sérum a plazma sa majú 

pri dlhodobom skladovaní uchovávať pri teplote –20 C. Opakované 

zmrazovanie a rozmrazovanie môže mať vplyv na výsledky. Pridanie 

konzervačných lázok do ktoréhokoľvek typu vzorky môže mať negatívny vplyv 

na výsledky. Nepoužívajte vzorky, ktoré sú mikrobiálne kontaminované, 

tepelne spracované alebo obsahujú čiastočky. Nepoužívajte vzorky, ktoré sú 

výrazne hemolyzované, ikterické alebo lipemické. 

 

10. Príprava Vzoriek 
 

Vzorky séra alebo plazmy sa majú podľa potreby mierne rozmraziť a dobre 

premiešať – NEVKLADAJTE DO VÍRIVKY – a odstrediť pri rýchlosti 14 000 x g počas 

10 minút. Ak vzorku hneď nepoužijete, pred testovaním zopakujte krok 

premiešania a odstredenia. 

 

Zrieďte vzorky v pomere 1:49 v rozpúšťadle vzorky pridaním 5 l séra/plazmy na 

245 l rozpúšťadla vzorky. V prípade celej krvi zrieďte vzorky v pomere 1:24 

pridaním 10 l celej krvi na 240 l rozpúšťadla vzorky. 

 

Vzorky možno riediť priamo do 96-miestnej mikrotitračnej platničky alebo do 

mikroskúmaviek a potom podľa potreby preniesť na 96-miestnu mikrotitračnú 

platničku. Pri prenose vzoriek na mikrotitračnú platničku zaznamenajte 

umiestnenie priehlbiny s každou vzorkou, pretože od toho bude závisieť 

umiestnenie vzorky na sklíčkach pri mikroanalýze. Priehlbina A1 napríklad 

zodpovedá sklíčku 1, štvorci 1. 

 
 

Iba 1 podložka je aktívna. Môže to byť podložka 1, podložka 2, podložka 3 

alebo podložka 4  v hornej časti sklíčka, na ktorej nie je čierny bod. Pre 

získanie prehľadu, ktorá podložka je aktívna, si pozrite diagram na vonkajšej 

strane balenia súpravy. 

 

Podložky s čiernym bodom nie sú určené na použitie, preto by nemali byť 

testované. 

 

11. Postup Pri Analýze 
 

1. Zasuňte sklíčka do rámového držiaka na sklíčka tak, aby bola membrána 
obrátená smerom nahor. Symbol X alebo bodky na sklíčku majú byť na 
dolnej časti vľavo.  
 

2. Pomocou jednokanálovej pipety pridajte na každý štvorec 100 l zriedenej 
(v rozpúšťadle vzorky) vzorky pacienta. Otraste, prikryte a inkubujte počas 
30 minút. 
 

3. Dôkladne otraste materiál zo sklíčka, pridajte 120 l preplachovacieho 
roztoku a otraste poklepávaním na bočnú stranu rámu. Zopakujte 3. krok 
ešte raz. 
 

4. Dôkladne otraste materiál zo sklíčka, pridajte 120 l preplachovacieho 
roztoku a otraste poklepávaním na bočnú stranu rámu. Otraste a inkubujte 
počas 5 minút. Zopakujte 4. krok ešte raz. Straste preplachovací pufor. 
Nenechajte sklíčko vyschnúť. 
 

5. Pomocou jednokanálovej pipety pridajte na každý štvorec 100 l 
konjugátu. Otraste, prikryte a inkubujte počas 30 minút.  
 

6. Dôkladne otraste materiál zo sklíčka, pridajte 120 l preplachovacieho 
roztoku a otraste poklepávaním na bočnú stranu rámu. Zopakujte 6. krok 
ešte raz.  

 


