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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο τρόπος με τον οποίο κάθε κατασκευαστής εμπορικού πακέτου παράγει τα 

αντισώματα που ανιχνεύουν το εκάστοτε αλλεργιογόνο αλλά και το διαφορετικό 

είδος ELISA που χρησιμοποιείται σε κάθε εμπορικό πακέτο (συναγωνιστική 

ELISA, sandwich ELISA κτλ.) συχνά δημιουργούν προβλήματα στην ακριβή 

ποσοτικοποιήσης των αλλεργιογόνων σε κάποιο δείγμα. Η δημιουργία είτε 

πολυκλωνικών είτε μονοκλωνικών αντισωμάτων (κυρίως με ανοσοποίηση μικρών 

θηλαστικών) τα οποία αναγνωρίζουν ένα εύρος διαφορετικών αντιγονικών 

επιτόπων του εκάστοτε αλλεργιογόνου, αλλά και η διαφορετική λειτουργία τους σε 

κάθε πακέτο, ανάλογα το είδος της ELISA δημιουργούν προβλήματα στην ακριβή 

ποσοτικοποίηση αλλεργιογόνων, κάτι που γίνεται εμφανές και από τα 

αποτελέσματα διαφόρων διεργαστηριακών στα οποία συμμετέχουν εργαστήρια για 

την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των μετρήσεων τους. Συνήθως έχουμε 

διαφορετικές προσδιορισμένες τιμές αναφοράς (assigned values) ανάλογα με το 

εμπορικό κιτ που φτάνουν να είναι μέχρι και δεκαπλάσιες από κιτ σε κιτ.  Τα 

διάφορα Διεργαστηριακά Σχήματα (Fapas, DLA) ανάλογα με τους πελάτες τους 

και τις προτιμήσεις τους σε εμπορικά κιτς  δίνουν συχνά σημαντικά διαφορετικές 

τις assigned values, αφού τις υπολογίζουν από τους μέσους όρους των 

μετρουμένων τιμών από τα συμμετέχοντα εργαστήρια δοκιμών με αποτέλεσμα ένα 

από τα κριτήρια για την επιλογή διεργαστηριακού σχήματος να είναι και το 

εμπορικό κιτ που χρησιμοποιεί το εργαστήριο που θα συμμετέχει αλλά και η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων εργαστηρίων στο διεργαστηριακό σχήμα.  

 

 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η δυνατότητα της ανοσοχημικής τεχνικής ELISA (Enzymed Linked ImmunoSorbent 

Assay) να αξιολογεί αλλά και να ποσοτικοποιεί την παρουσία είτε αντιγόνου είτε 

αντισώματος σε ένα δείγμα, την καθιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση  

παρουσίας αντιγόνων - αλλεργιογόνων στα τροφίμα. Στο τομέα του ποιοτικού ελέγχου 

τροφίμων, η αρκετά υψηλή ευαισθησία, η επαναληψιμότητα των μετρήσεων, η ευκολία 

χρήσης, το χαμηλό κόστος αλλά και η αμεσότητα των αποτελεσμάτων έχουν εδραιώσει 

την ELISA σαν την κύρια τεχνική για την ανίχνευση των περισσοτέρων πιθανών 

αλλεργιογόνων τροφίμων όπως το γάλα, φιστίκι, καρύδι αμύγδαλο, αυγό κ.τ.λ.  Το κύριο 

είδος ELISA  που χρησιμοποιείται στην ανίχνευση αλλεργιογόνων είναι η μέθοδο της 

sandwich ELISA, στην οποία τα ακινητοποιημένα σε πιάτο αντισώματα, δεσμεύουν τα 

αντιγόνα – αλλεργιογόνα, τα οποία έχουν εκχυλιστεί από το τρόφιμο ή την πρώτη ύλη, και 

με τη δέσμευση τους στη συνέχεια με κάποιο ενζυμικά επισημασμένο δευτερεύων 

αντίσωμα, μας δίνουν ύστερα από τη τελική  προσθήκη  υποστρώματος, χρώμα του οποίου 

η οπτική πυκνότητα μετριέται και ανάγεται σε συγκέντρωση αντιγόνου. Η sandwich 

ELISA μας δίνει πλέον τη δυνατότητα ανίχνευσης των κύριων αλλεργιογόνων, 

χρησιμοποιώντας κάποιο από τη πληθώρα διαθέσιμων εμπορικών πακέτων ανίχνευσης 

αλλεργιογόνων σε τρόφιμα, από μεγάλες και μικρότερες εταιρίες του χώρου.   

 

 

ΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ  

Οι διεργαστηριακές εξετάσεις διακρίνονται σε τρεις (3) βασικές κατηγορίες : 

Διεργαστηριακές εξετάσεις όπου η συνεργασία των συμμετεχόντων εργαστηρίων έχει 

στόχο την επικύρωση αναλυτικής μεθόδου (collaborative studies). 

Διεργαστηριακές εξετάσεις για την πιστοποίηση υλικών αναφοράς (μία ή 

περισσότερες  ιδιότητες του οποίου είναι επαρκώς καθορισμένες για να 

χρησιμοποιηθούν για την βαθμονόμηση μιας συσκευής, για την αξιολόγηση μιας 

μεθόδου μετρήσεων ή για την απόδοση τιμών σε υλικά). 

Διεργαστηριακές εξετάσεις με στόχο τον έλεγχο της ικανότητας του εργαστηρίου 

(δοκιμασίες ικανότητας – proficiency testing). Το Ε.ΣΥ.Δ αναγνωρίζει τους 

διοργανωτές εκείνους των οποίων τα προγράμματα δοκιμών ικανότητας ικανοποιούν 

τις απαιτήσεις του Οδηγού ΕΛΟΤ ISO/IEC 43-1 και του ILAC-G13:2000. Οι 

διοργανωτές τέτοιων προγραμμάτων θα πρέπει να εφαρμόζουν ένα σύστημα 

διασφάλισης της ποιότητας το οποίο να εξασφαλίζει την ικανοποίηση των απαιτήσεων 

των ανωτέρω τυποποιητικών εγγράφων. 



ΤΑ ΕLISA Kits 

Η δυνατότητα της ανοσοχημικής τεχνικής ELISA (Enzymed Linked ImmunoSorbent 

Assay) να αξιολογεί αλλά και να ποσοτικοποιεί την παρουσία είτε αντιγόνου είτε 

αντισώματος σε ένα δείγμα, την καθιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανίχνευση  

παρουσίας αντιγόνων - αλλεργιογόνων στα τρόφιμα Η sandwich ELISA μας δίνει 

πλέον τη δυνατότητα ανίχνευσης των κύριων αλλεργιογόνων, χρησιμοποιώντας κάποιο 

από τη πληθώρα διαθέσιμων εμπορικών πακέτων ανίχνευσης αλλεργιογόνων σε 

τρόφιμα, από μεγάλες και μικρότερες εταιρίες του χώρου. To 90% αυτών των κιτς 

έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 7 χρόνια και από αυτά έχουν καταφέρει να πάρουν 

έγκριση από AOAC είναι μόλις 4 από πάνω από 150 που κυκλοφορούν. 

TEST KIT 
NAME  

MANUFACTURER ANALYT
ES 

MATRICES 

BioKits Peanut 
Assay Kit 

Gen-Probe/Tepnel 
BioSystems, Ltd. 

peanuts Breakfast cereal, Cookies/Biscuits, Ice 
Cream, Milk Chocolate, Plain Chocolate, 
Milled Nuts  

Veratox® for 
Peanut Allergen 

Neogen Corporation peanuts Breakfast cereal, Cookies, Ice Cream, 
Milk Chocolate 

RIDASCREEN®F
AST  Peanut 

R-Biopharm AG peanuts Breakfast cereal, Cookies, Ice Cream, 
Milk Chocolate 

RIDASCREEN® 
Gliadin  

R-Biopharm AG Gliadin wheat, buckwheat, rice, corn, oats, syrup, 
and sausage 

 

ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΕ ΕLISA KITS 

Ο λόγος μπορεί  να αναζητηθεί στη δημιουργία είτε πολυκλωνικών είτε μονοκλωνικών 

αντισωμάτων (κυρίως με ανοσοποίηση μικρών θηλαστικών) τα οποία αναγνωρίζουν 

ένα εύρος διαφορετικών αντιγονικών επιτόπων του εκάστοτε αλλεργιογόνου, αλλά και 

η διαφορετική λειτουργία τους σε κάθε πακέτο, ανάλογα το είδος της ELISA. Συνέπεια 

είναι να  δημιουργούν προβλήματα στην ακριβή ποσοτικοποίηση αλλεργιογόνων, κάτι 

που γίνεται εμφανές και από τα αποτελέσματα διαφόρων διεργαστηριακών στα οποία 

συμμετέχουν εργαστήρια για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των μετρήσεων τους 

ΣΕ   ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΥ FAPAS ΕΙΧΑΜΕ διαφορετικές προσδιορισμένες τιμές 

αναφοράς (assigned values) για τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές κιτς ( Elisas, 

Tepnel, R-Biopharm) οι οποίες διέφεραν μεταξύ τους μέχρι και 100%, ενώ υπήρχαν 

εργαστήρια που δεν έλαβαν βαθμολογία γιατί το κιτ που χρησιμοποίησαν δεν 

προέρχετο από αυτές τις τρεις εταιρείες.  

Η παγκοσμιοποίηση και οι τάσεις συγχώνευσης κατασκευαστών ELISA  κιτς θα 

μετριάσει το πρόβλημα από τη μια αλλά θα αναδείξει και ολιγοπωλιακές καταστάσεις 

από την άλλη. Ηδη ανακοινώθηκε από τον περασμένο Δεκέμβριο η συγχώνευση 

NEOGEN-TEPNEL και αναμένονται και άλλες παρόμοιες κινήσεις.  

Τα διάφορα Διεργαστηριακά Σχήματα (Fapas, DLA) ανάλογα με τους πελάτες τους 

και τις προτιμήσεις τους σε εμπορικά κιτς  δίνουν συχνά σημαντικά διαφορετικές τις 

http://www.gen-probe.com/�
http://www.gen-probe.com/�
http://www.neogen.com/�
http://www.r-biopharm.com/�
http://www.r-biopharm.com/�


assigned values, αφού τις υπολογίζουν από τους μέσους όρους των μετρουμένων τιμών 

από τα συμμετέχοντα εργαστήρια δοκιμών με αποτέλεσμα ένα από τα κριτήρια για την 

επιλογή διεργαστηριακού σχήματος να είναι και το εμπορικό κιτ που χρησιμοποιεί το 

εργαστήριο που θα συμμετέχει αλλά και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

εργαστηρίων στο διεργαστηριακό σχήμα τι εμπορικά κιτς χρησιμοποιούν. 
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