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11. Continuarea procedurii de testare... 
 

9. Aruncați cu grijă conținutul lamelelor, după care scoateți ușor lamelele din 
suportul ramei pentru lamele și amplasați-le cu atenție în stația de spălare 
care conține 400 ml de apă distilată/deionizată timp de 2 minute.  NU 
AGITAȚI. 

 
10. Scoateți cu grijă lamelele și centrifugați în centrifuga pentru lamele timp de 

30 de secunde. Scoateți-le din centrifugă și lăsați-le timp de cel puțin 30 de 
minute înainte de scanare (> 30 de minute dacă > 60% RH). 

 
11. Scanați cu ajutorul scanerului plat de înaltă rezoluție. 
 
12. Prelucrați datele prin intermediul software-ului de raportare FoodPrint®, 

respectând manualul de utilizare furnizat. 
 

12. Controlul calității 
 

Micromatricele includ controale pozitive și negative, care sunt destinate 
monitorizării în vederea identificării eșecurilor substanțiale ale reactivilor. 
 

13. Interpretarea rezultatelor 
 

Rezultatele sunt obținute pe baza standardelor IgG interne incluse în matrice.   

 

Răspuns Interval (U/ml) 1 

Negativ < 24 

La limită 24 – 30 

Pozitiv > 30 
1 Unitățile sunt unități CNS arbitrare. 

 

Acestea sunt intervale sugerate bazate pe studii interne realizate în cadrul 

Cambridge Nutritional Sciences Ltd. Utilizatorii kitului trebuie să verifice aceste 

intervale în propriul laborator, în condiții locale, și să ajusteze după cum este 

necesar. 

 

14. Limitările procedurii  
 

1. Rezultatele trebuie întotdeauna corelate cu starea clinică a pacientului, 
întrucât nu este necesar ca un nivel crescut de IgG alimentari să se manifeste 
sub forma unor simptome specifice.   

2. Trebuie să se menționeze că rezultatele obținute în urma acestui kit nu oferă 
nicio informație despre alergia mediată de IgE. 

 

15. Reproductibilitate 
 

Sub limitele de precizie ale testului 

CV%: < 20% 

 

În limitele de precizie ale testului 

CV%: < 22% 

 

16. 222 IgG alimentari – Prezentarea antigenilor alimentari 
 

Consultați software-ul de raportare a alimentelor furnizat împreună cu kitul. 

 

 

17. Rezumatul metodei 
 

• Aplicați cu ajutorul unei pipete proba diluată în micromatrice. 

• Acoperiți și incubați timp de 30 de minute la temperatura camerei 

• Spălați micromatricele de două ori cu 120 l de soluție tampon de 
spălare.  

• Aruncați soluția tampon, după care adăugați 120 l de soluție 
tampon de spălare și incubați timp de 5 minute. Repetați o singură 
dată. Aruncați. 

• Distribuiți 100 l de conjugat în fiecare micromatrice. 

• Incubați la temperatura camerei timp de 30 de minute. 

• Spălați micromatricele de două ori cu 120 l de soluție tampon de 
spălare.  

• Aruncați soluția tampon, după care adăugați 120 l de soluție 
tampon de spălare și incubați timp de 5 minute. Repetați o singură 
dată. Aruncați. 

• Incubați cu 100 l de substrat TMB timp de 10 minute. 

• Încărcați lamelele într-o stație de spălare care conține apă și 
incubați timp de 2 minute. 

• Centrifugați lamelele într-o centrifugă timp de 30 de secunde. 

• Scoateți-le din centrifugă și lăsați-le timp de 30 de minute înainte 
de scanare. 

• Scanați micromatricea cu ajutorul unui scaner plat de înaltă 
rezoluție și aplicați software-ul asociat de identificare prin sondaj. 

• Prelucrați datele prin intermediul software-ului de raportare 
FoodPrint®, respectând manualul de utilizare furnizat 
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1. Materiale incluse în kit 
 

• [SLD] 4 x micromatrice alimentare cu 1 plăcuță: pe lamele din sticlă 
modificată într-o casetă de transport pentru lamele; sigilate într-o 
pungă de folie cu agent desicant. Fiecare micromatrice include 222 de 
extracte alimentare. 

• [DIL] 10 mM soluție tampon salină Tris, pH 7,2 cu 0,09% azidă de sodiu 
și proteine; 10 ml, gata de utilizare; capac albastru 

• [WB] 10 mM soluție tampon salină Tris, pH 7,2, cu 100 ml detergent; 
gata de utilizare 

• [CONJ] IgG de capră anti-uman conjugat cu peroxidază din hrean; 10 ml, 
gata de utilizare; capac roșu 

• [SUBS] soluție apoasă de TMB și agent de oxidare delicat, 10 ml, gata de 
utilizare 

• [MTP[COV] 1 x placă de microtitrare cu 96 godeuri 

• Instrucțiuni de utilizare 

• Software de raportare FoodPrint®  
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2. Alte echipamente necesare 

• Pipete cu un singur canal și vârfuri pentru dozarea a 5 l până la 250 l • Apă 
distilată sau deionizată • Mănuși de examinare nepudrate • 4 rezervoare cu 
reactivi • Suport al ramei pentru lamele • Centrifugă pentru lamele • Stație de 
spălare • Scaner plat de înaltă rezoluție cu computer asociat și software de 
identificare prin sondaj • Centrifugă de înaltă turație (14.000 x g) • Etanol sau 
alcool izopropilic   
 

3. Destinație de utilizare 

Kitul cu FoodPrint® Microarray 200+ Food IgG este un test ELISA colorimetric rapid 
bazat pe micromatrice pentru măsurarea anticorpilor IgG la 222 de alimente în 
sânge integral, ser sau plasmă umană.   
 

4. Explicarea testului 

Mulți oameni manifestă reacții cronice de sensibilitate alimentară la anumiți 
antigeni alimentari.  Spre deosebire de efectele imediate ale alergiei mediate de 
IgE, reacțiile de sensibilitate alimentară mediate de IgG pot apărea după mai 
multe zile. În multe cazuri, înlăturarea controlată a alimentelor problemă din 
alimentația pacientului va îmbunătăți rapid starea pacientului. Letargia generală, 
creșterea în greutate, dermatita, artrita și oboseala sunt asociate cu alergiile 
alimentare.  Sindromul de colon iritabil poate fi, de asemenea, asociat cu 
sensibilitatea alimentară.  
 

5. Principiul testului 

222 de extracte alimentare au fost dispuse sub formă de micromatrice pe o 
plăcuță de nitroceluloză, pe o lamelă de microscop din sticlă. Extractele 
alimentare sunt incubate cu sângele integral, serul sau plasma pacientului 
diluat(ă) în diluant pentru probe. După îndepărtarea prin spălare a proteinelor 
nelegate, pe plăcuțe se adaugă IgG anti-uman conjugat cu peroxidază din hrean, 
care se leagă de anticorpii legați de extractul alimentar în cadrul incubării primare. 
Conjugatul nelegat este îndepărtat prin spălare și se adaugă o soluție ce conține 
3,3’,5,5’-tetrametilbenzidină (TMB) și un substrat enzimatic pentru a urmări 
legarea specifică a anticorpilor. După spălarea cu apă distilată, lamelele sunt 
uscate prin centrifugare înainte de scanare.  Densitățile optice ale standardelor, 
ale controalelor pozitive și negative și ale probelor sunt măsurate cu ajutorul unui 
scaner plat de înaltă rezoluție cu software asociat.  
 

6. Precauții de siguranță 

1. Numai personalul de laborator cu experiență trebuie să utilizeze acest test.  
Protocolul testului trebuie respectat cu strictețe.   

2. IgG uman utilizat în prepararea standardului și a controlului pozitiv pentru 
acest produs a fost testat și determinat ca fiind negativ pentru anticorpii anti-
HIV, AgHBs și VHC. Totuși, nicio metodă de testare nu poate oferi pe deplin 
garanția că nu sunt prezenți agenți infecțioși.  Prin urmare, toți reactivii care 
conțin materiale umane trebuie manipulați ca fiind potențial infecțioși.  
Operatorii trebuie să poarte mănuși de examinare nepudrate și îmbrăcăminte 
de protecție atunci când manipulează orice seruri sau produse pe bază de ser 
de la un pacient și pe tot parcursul procedurii de testare. 

3. Diluantul pentru probe conține 0,09% azidă de sodiu.  Evitați contactul cu 
pielea și ochii.  Clătiți imediat cu apă din abundență dacă are loc orice 
contact.  Spălați chiuvetele cu cantități mari de apă după aruncarea acestor 
reactivi. 

4. Probele diluate și orice lichid care a intrat în contact cu material potențial 
infecțios trebuie aruncate într-un recipient cu un dezinfectant.  Eliminarea 
trebuie efectuată în conformitate cu legislația locală. 

5. Suportul ramei pentru lamele trebuie dezinfectat după utilizare prin 
scufundarea acestuia în etanol sau alcool izopropilic nu mai mult de zece 
minute. 

 

7. Precauții tehnice 

1. Micromatricele nu trebuie utilizate dacă punga de folie este deteriorată, iar 
soluțiile nu trebuie utilizate dacă lichidele s-au scurs. 

2. Lăsați toți reactivii și micromatricele să atingă temperatura camerei înainte 
de utilizare.  

3. Nu atingeți micromatricele. 
4. Respectați cu strictețe timpii de incubare indicați. 
5. Asigurați-vă că nu are loc contaminarea încrucișată între plăcuțe.   
6. Nu turnați niciodată reactivi neutilizați înapoi în sticluțele originale. 
7. Nu lăsați micromatricele să se usuce între etapele de incubare. 
8. Respectați cu strictețe procedura de spălare descrisă.  Spălarea insuficientă 

poate cauza un semnal de fond puternic. 
9. Evitați lumina directă a soarelui și expunerea la surse de căldură în timpul 

tuturor etapelor de incubare. 
10. Utilizarea șervețelelor fără scame este esențială în reducerea potențialei 

contaminări cu praf a matricelor. 
11. Amplasați la loc capacele cu coduri de culori pe flacoanele corecte pentru a 

evita contaminarea încrucișată. 
12. Purtați mănuși de nitril nepudrate atunci când manipulați lamelele din 

micromatrice și când manipulați probele de la pacienți. 
 

8. Perioada de valabilitate și condiții de păstrare 

La sosire, depozitați kitul la temperaturi de 2-8°C. Nu utilizați kiturile după data lor 
de expirare.   Nu congelați nicio componentă a kitului. După deschidere, utilizați 
kitul în decurs de 3 luni.  
 

9. Prelevarea și depozitarea probelor 

Pot fi utilizate probe de ser, plasmă sau sânge integral.  Serul și plasma trebuie 
păstrate la temperaturi de -20°C pentru depozitare pe termen lung.  Congelarea și 
decongelarea repetate pot afecta rezultatele.  Adăugarea conservanților la orice 
tip de probă poate afecta negativ rezultatele. Nu trebuie utilizate probe 
contaminate cu microbi, tratate termic sau probe care conțin particule în 
suspensie.  Trebuie evitate probele intens hemolizate, icterice sau lipemice. 
 

10. Pregătirea probelor 

Probele de ser sau de plasmă trebuie decongelate încet, dacă este necesar, 
omogenizate bine - NU TURBIONAȚI - și centrifugate la 14.000 x g timp de 
10 minute.  Dacă proba nu este utilizată imediat, repetați etapa de omogenizare și 
centrifugare înainte de testare. 
 
Diluați probele în proporție de 1:49 în diluant pentru probe, adăugând 5 l de 
ser/plasmă la 245 l de diluant pentru probe.  Pentru sângele integral, diluați 
probele în proporție de 1:24, adăugând 10 l de sânge integral la 240 l de diluant 
pentru probe. 
 
Probele pot fi diluate direct în placa de microtitrare cu 96 godeuri sau în 
microeprubete și apoi transferate în placa de microtitrare cu 96 godeuri, dacă 
este necesar.  Atunci când transferați probele în placa de microtitrare, 
înregistrați poziția în godeu pentru fiecare probă, deoarece acest lucru va dicta 
poziția probei pe lamelele din micromatrice.  De exemplu, godeul A1 corespunde 
lamelei 1, plăcuța 1. 
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Doar 1 plăcuță este activă, aceasta poate fi plăcuța 1, plăcuța 2, plăcuța 3 sau 
plăcuța 4 din partea de sus a lamelei și nu are un punct negru pe ea.  Consultați 
diagrama de pe partea exterioară a cutiei kitului pentru a identifica plăcuța activă. 
 
Plăcuțele cu puncte nu sunt destinate utilizării și, prin urmare, nu trebuie testate. 
 

11. Procedura de testare 

1. Încărcați lamelele în suportul ramei pentru lamele cu partea membranei 
orientată în sus. „X”-ul sau punctul de pe lamelă trebuie să se afle în partea 

din stânga jos.  

2. Cu ajutorul unei pipete cu un singur canal, adăugați pe plăcuță 100 l de 
probă diluată (în diluantul pentru probe) de la pacient. Agitați, acoperiți și 
incubați timp de 30 de minute. 

3. Înlăturați energic conținutul lamelei, adăugați 120 l de soluție tampon de 

spălare și agitați, lovind ușor latura ramei.  Repetați încă o dată etapa 3. 

4. Înlăturați energic conținutul lamelei, adăugați 120 l de soluție tampon de 
spălare și agitați, lovind ușor latura ramei. Acoperiți și incubați timp de 
5 minute.  Repetați încă o dată etapa 4.  Aruncați soluția tampon de spălare.  
Nu lăsați lamela să se usuce. 

5. Cu ajutorul unei pipete cu un singur canal, adăugați 100 l de conjugat pe 

fiecare plăcuță. Agitați, acoperiți și incubați timp de 30 de minute.   

6. Înlăturați energic conținutul lamelei, adăugați 120 l de soluție tampon de 

spălare și agitați, lovind ușor latura ramei. Repetați încă o dată etapa 6.  

7. Înlăturați energic conținutul lamelei, adăugați 120 l de soluție tampon de 
spălare și agitați, lovind ușor latura ramei. Acoperiți și incubați timp de 
5 minute.  Repetați încă o dată etapa 7.  Aruncați soluția tampon de spălare. 
Nu lăsați lamela să se usuce. 

8. Cu ajutorul unei pipete cu un singur canal, adăugați 100 l de substrat TMB 
pe fiecare plăcuță.  Agitați, acoperiți și incubați timp de 10 de minute.   

 


