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Kvantitatívne stanovenie sójového proteínu v potravinách metódou ELISA 

1. Určenie metódy
Táto metodika určuje postup pre stanovenie sóje v potravinách metódou ELISA. 

2. Princíp metódy
Mikrotitračná  platnička (dno jamiek) je potiahnutá purifikovaným sójovým proteínom. Do jamky 
sa pridáva nariedený extrakt vzorky a špecifický králičí anti-sójový proteín. Pri zvýšenom obsahu 
sóje v extrakte sa znižuje množstvo špecifického králičieho anti-sójového proteínu naviazaného na 
dno jamky. Nenaviazaný materiál sa premývaním odstráni. Na naviazaný králičí proteín sa naviaže 
peroxidázový konjugát.  Po inkubácii a premytí sa pridáva substrát, pričom vzniká za prítomnosti 
peroxidázy modré zafarbenie. Po pridaní stop roztoku sa zafarbenie mení na žlté. Intenzita 
zafarbenia je nepriamo úmerná koncentrácii sójového proteínu v riedenom extrakte. Množstvo 
proteínu sóje vo vzorke sa odčítava z kalibračnej krivky zostrojenej podľa štandardov so známymi 
koncentráciami sójového proteínu. 

3. Pomôcky

3.1  Prístroje a  pomôcky 
50,100 µl mikropipeta, trepačka, laboratórne sklo, vodný kúpeľ, homogenizátor, spektrofotometer 
na mikrotitračné platničky 
3.2  Chemikálie 
- súčasť súpravy: mikrotitračná platnička potiahnutá sójovým proteínom, štandardy ( 5 kusov s 
obsahom 3,5,  7,  15,  35,  70 µg sójového proteínu/ml), kontrolný sójový proteín, králičí anti-
sójový proteín, peroxidázový konjugát, TMB substrát, stop roztok, koncentrovaný premývací a 
riediaci roztok 
 - potrebné dodať: urea, dithiothreitol, Tris, metylamín, L-cystín, chlorid sodný, 1,0 M hydroxid 
sodný, 1,0 M kyselina chlorovodíková 

4. Bezpečnosť pri práci

Súpravu je možné používať iba po dobu vyznačenej expirácie. Nepipetovať ústami. Pri práci 
dodržiavať zásady správnej laboratórnej praxe! Stop roztok obsahuje kyselinu – zabrániť požitiu a 
kontaktu s pokožkou a očami.  

5. Skladovanie, dodržanie stability

Súpravu skladujeme pri 2 -8 °C . Nesmie byť zmrazovaná. 
Všetky nepoužité stripy je nutné vrátiť do originálneho obalu aj s desikačnými sáčkami. 
Jednotlivé zložky súpravy sa nesmú používať medzi súpravami iného výrobného čísla. 



6. Pracovný postup 
 

6.1.  Príprava roztokov 
 
Extrakčné roztoky - pripravovať v deň použitia! ( na 4 stripy ) 
 
6.1.1 Zásobný roztok 0,25 M TRIS-HCl pH 8,6 (200 ml) 

• navážiť 6,06 g (± 0,06g) Tris (hydroxymetyl metylamín) do 250 ml nádoby 
• pridať 150 ml purifikovanej vody a premiešať, kým sa Tris nezozpustí 
• upraviť pH na 8,6 (± 0,2) pridaním 1,0 M HCl  (maximálne 11-13 ml) 
• kvantitatívne preniesť do 200 ml (± 2 ml) odmerného skla a doplniť purifikovanou vodou do 

objemu 200 ml. 
 
6.1.2  0,05 M TRIS tlmivý roztok pH 8,6 ( 600 ml) 
           riediť zásobný roztok 0,25 M Tris-HCl pH 8,6  purifikovanou vodou 1:4 (120ml zásobného    
           roztoku + 480 ml vody) 
 
6.1.3  Urea-DTT extrakčný tlmivý roztok (100 ml) 

• navážiť 80,0 g urei do 250 ml kónického skla 
• pridať 20 ml (± 0,2 ml) zásobného 0,25 M Tris-HCl a 20 ml (± 0,2 ml) purifikovanej vody 
• za stáleho miešania nad kahanom opatrne zohrievať, kým sa urea nerozpustí 
• do horúceho roztoku urei pridať 0,29 g (± 2 mg) DTT a miešať, kým sa nerozpustí 
• preniesť sklo do vodného kúpeľa zohriateho na 100°C a nechať v ňom 

       ( roztok nesmie pred a počas používania vykryštalizovať!) 
 
6.1.4  Renaturačný roztok (1000 ml) 

• navážiť 1,8 g (± 0,02 g) L-cystínu do 50 ml skla 
• pridať  pipetou 20 ml (± 0,2 ml) 1,0 M NaOH a opatrným miešaním rozpustiť 
• navážiť 3,5 g  (± 0,03 g) NaCl a rozpustiť v 900 ml purifikovanej vody v 1 l nádobe 
• pri stálom miešaní pridať 20 ml (± 0,2 ml) roztoku L-cystínu do roztoku NaCl 
• za stáleho miešania pridať 8 ml (± 8 µl) 1,0 M roztoku HCl do roztoku L-cystín-NaCl 
• odmerať a upraviť pH na 9,0 pridaním 1,0 M HCl maximálne 1,5-3 ml 
• doplniť objem purifikovanou vodou do 1,0 litra. 

 
          
6.1.5 Roztoky ELISA setu 
Premývací roztok: pripraví sa riedením koncentrátu 1:10  v demineralizovanej vode.  
( Na  4 stripy –  30 ml koncentrátu + 270 ml vody.) 
  
6.1.6 Riediaci roztok: pripraví sa riedením koncentrátu 1:5  v demineralizovanej vode.  
( Na 1 platničku –  25 ml koncentrátu + 100 ml vody, na 4 stripy – 6,5 ml + 26 ml) 
 
 
6.2.  Príprava vzorky   

6.2.1 Navážiť 12,00 g vzorky (± 0,12 g) do miešacieho skla a zapísať skutočnú hmotnosť ako 
mvzorky. 
6.2.2 Navážiť 48,00 g (± 0,48 g) 0,05 M Tris-HCl tlmivý roztok pH 8,6 a zapísať skutočnú 
hmotnosť ako mtris. 
6.2.3 Miešať vzorku, kým nevznikne celkom homogénna zmes. 
6.2.4 Kvantitatívne preniesť do 100 ml nádoby tak, aby nezostali žiadne väčšia kúsky tkaniva. 
6.2.5 Miešať homogenizátorom, kým nevznikne hladká homogénna zmes, ktorú možno pipetovať. 



6.2.6 Pipetou navážiť 2,50 g homogenátu (± 0,02 g) do 50 ml varného skla (sklo je potrebné položiť  
priamo na váhu  a homogenát tesne pred pipetovaním miešať). Zapísať hmotnosť ako m2,50. 
6.2.7 Umiestniť sklo do  vodného kúpeľa vyhriateho na 50°C ± 2°C   – predhriať. 
Príprava kontrolného sójového proteínu: 
Navážiť 40 mg kontrolného sójového proteínu (± 0,4 mg) do 50 ml skla a zapísať skutočnú 
hmotnosť ako m0,040. Pridať 2,5 ml (± 25 µl) 0,05 M Tris-HCl tlmivý roztok pH 8,6,  miešaním 
rozpustiť a umiestniť sklo do 50°C* vodného kúpeľa. Predhriať rovnako ako  vzorku.    
6.2.8 Napipetovať 7,5 ml (± 0,1 ml) roztoku urea-DTT zohriateho na 100°C ± 2°C   a pridať do 
vzorky aj kontroly, ktoré sú umiestnené v 50°C vodnom kúpeli. ( Nechať pipetu v roztoku urea-
DTT, aby sa pri ochladení zabránilo vykryštalizovaniu urei v špičke pipety.) 
6.2.9 Sklo zazátkovať, opatrne premiešať (na dosiahnutie homogénnej suspenzie) a preniesť 
do100°C* vodného kúpeľa. 
6.2.10 Inkubovať 1 hodinu s častým premiešavaním. 
6.2.11 Po inkubácii preložiť sklá do 50°C ± 2°C  vodného kúpeľa.   
6.2.12 Pri stálom premiešavaní pomaly pridať do každého skla 20 ml renaturačného roztoku s   
teplotou 50°C ± 2°C. Stále premiešavať. 
6.2.13 Vybrať sklá z kúpeľa a kvantitatívne preniesť s použitím 3 x 10 ml renaturačného roztoku     
(50°C ± 2°C  ) do 100 ml skla. Premiešať a nechať ochladnúť pri laboratórnej teplote.  
6.2.14 Doplniť objem renaturačným roztokom do 100 ml pri laboratórnej teplote. Premiešať a 
prefiltrovať cez papierový filter (Whatman č.1). Odložiť prvých 10 ml (± 2 ml) filtrátu na     
vyšetrenie.(Filtráty je možné skladovať pri 2 - 8°C  do 48 hodín, alebo zmrazené pri -20°C      
niekoľko mesiacov.) 
 
 
6.3. ELISA 
 
1. Pred použitím všetky reagencie musia byť vytemperované na laboratórnu teplotu (19-23)°C 
2.  Pred ELISA testom je nutné nariediť vzorky a kontrolu (C) - filtráty riediacim roztokom 1:10 
       (pridaním 900 µl riediaceho roztoku do 100 µl filtrátu). 
3.  Napipetovať 50 µl riediaceho roztoku do jamky A2 – maximálna väzba (M), jamka A1 ostáva 
       prázdna – blank (B) 
4.  Napipetovať 50 µl kontrolného sójového proteínu (C) do jamiek B1 a B2 a štandardy (od 3,5 do 
       70 µg/ml) do jamiek – C1-G1, C2-G2. 
5.  Napipetovať 50 µl nariedenej vzorky vždy duplicitne – vz.č.1 (H1, H2), vz.č.2 (A3,B3), vz.č.3 
       (C3,D3) …. 
6.  Napipetovať 50 µl králičieho anti-sójového proteínu do všetkých jamiek okrem blanku (A1).  
7.  Obsah jamiek premiešať, zakryť platničku a inkubovať pri  laboratórnej teplote na miešačke 10 
        minút (alebo 20 minút za občasného premiešavania). 
8.  Obsah jamiek vytriasť a premyť 5-krát premývacím roztokom (zabrániť vzniku bublín). 
9.  Napipetovať 100 µl konjugátu do všetkých jamiek okrem blanku (A1).  
10.  Obsah jamiek premiešať, zakryť platničku a inkubovať pri  laboratórnej teplote na miešačke 10 
        minút (alebo 20 minút za občasného premiešavania). 
11.  Obsah jamiek vytriasť a premyť 5-krát premývacím roztokom (zabrániť vzniku bublín). 
12.  Napipetovať 100 µl substrátu do všetkých jamiek (aj do A1).   
13.  Obsah jamiek premiešať a inkubovať pri  laboratórnej teplote na orbitálnej miešačke 10 minút 
       (alebo 20 minút za občasného premiešavania). 
14.  Napipetovať 50 µl stop roztoku  do všetkých jamiek (zmení sa zafarbenie z modrého na žlté). 
15.  Obsah jamiek premiešať a do 30 minút odmerať absorbanciu pri 450 nm.



7. Vyhodnotenie výsledkov: 
Koncentrácia sójového proteínu vo vzorke (v µg/ml) sa odčítava z kalibračnej krivky zostrojenej 
podľa priemerných hodnôt všetkých 5 štandardov.  
 
Tab. č. 1 Hodnoty na zostrojenie kalibračnej krivky (príklad) 

Štandardy sójového proteínu 
µg/ml 

Absorbancia 
450 nm 

1.abs 2.abs Priemer 
3,5 1,596 1,706 1,651 
7,0 1,238 1,268 1,253 
15,0 0,897 0,954 0,926 
35,0 0,551 0,584 0,568 
70,0 0,361 0,377 0,369 

 

Obr. č. 1  Kalibračná krivka zostrojená z hodnôt uvedených v tab. č. 1  
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Percentuálne vyjadrenie obsahu sójového proteínu vo vzorke sa vypočíta podľa vzťahu: 

 

 

 

x  obsah sójového proteínu vo vzorke v  %
y absorbancia pri 450 nm 
a,b parametre logaritmickej závislosti absorbancie od koncentrácie sójového proteínu 
mvzorka hmotnosť navážky vzorky v g
mtris hmotnosť tlmivého roztoku v  g
m2,50 hmotnosť homogenátu vzorky v g
V100 objem, do ktorého sa  homogenát doplnil v ml
V10/ V1 riedenie 
106 prepočet g na g 
100 prepočet na %
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Percentuálne vyjadrenie obsahu sójového proteínu v kontrole (výťažnosť) sa vypočíta podľa 
vzťahu: 
 
 
 
 
cKSP  obsah kontrolného sójového proteínu (výťažnosť)  %
y absorbancia pri 450 nm 
a,b parametre logaritmickej závislosti absorbancie od koncentrácie sójového proteínu 
m 0,040 hmotnosť navážky kontrolného sójového proteínu v g
V100 objem, do ktorého sa  homogenát kontrolného sójového proteínu doplnil v ml 
V10/V1 riedenie 
0,84 proteínová hodnota kontrolného sójového proteínu
106 prepočet g na g 
100 prepočet na % 
 
 
 
Tab. 2 Pracovný list (príklad) 

  1. abs. 2. abs. Priemer m vzorka mtris m2,50 m 0,040 x (%) cKSP  (%)

C 
Sój.kontrola 
( =0,84) 0,363 0,354 0,359    0,040  92,3 

M Max. väzba 1,555     

1 Vzorka č.1 0,326 0,296 0,311 12,06 48,06 2,535  8,02 

2 Vzorka č.2 0,658 0,637 0,648 11,92 48,08 2,502  1,83 

3 Vzorka č.3 0,994 1,010 1,002 11,95 48,22 2,524  < 0,70 

 

ELISA je vhodná na vyšetrenie vzoriek s obsahom sóje od 1 do 10 % hmotnosti vzorky. Vzorky, 
ktoré majú obsah sóje mimo tento rozsah, sa pripravujú nasledovne: 
Nad rozsah (2-20 %)  - použiť 5 g vzorky a 45 g 0,05M Tris-HCl tlmivý roztok 
Pod rozsah (0,5 – 5 %) -  použiť 24 g vzorky a 36 g 0,05 M Tris-HCl tlmivý roztok 
Vzorky, ktoré majú absorbanciu väčšiu ako hodnota štandardu 3,5  µg/ml - výsledok sa interpretuje 
ako obsah sóje < 0,70 % ak sa použilo 12 g vzorky, alebo < 0,35 % ak sa použilo 24 g vzorky. 
 
7. Validácia testu 
 
1. Maximálna väzba ( nulový štandard) 

Pri optimálnej laboratórnej teplote (19-23°C) je hodnota nulového štandardu >1,4. 
Pomer priemernej hodnoty absorbancie štandardu 3,5 µg/ml a maximálnej väzby je medzi  
0,5 – 0,67. 

2. Pri laboratórnej teplote nad 23°C sa zvyšujú absorbančné hodnoty, ale test je správny, ak 
hodnota štandardu 3,5  neprevýši 1,8 a pomer priemernej hodnoty štandardu 7 µg/ml a 
štandardu 3,5 µg/ml je medzi 0,6 – 0,85. 

3. Blank 
Blank jamka musí byť bez viditeľného zafarbenia. Zafarbenie jamky svedčí o kontaminácii 
substrátu konjugátom alebo o prsknutí konjugátu do jamky pri práci. 
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4. Kontrolný sójový proteín 
Výťažnosť kontrolného sójového proteínu (c %) sa má pohybovať medzi 75-105 %. (Výrobca  
udáva výťažnosť 95 %.) Ak sú hodnoty výťažnosti mimo tento rozsah, proces extrakcie je 
nesprávny. 

 
9. Špecifita 

 
ELISA súprava je špecifická pre sójový proteín a je štandardizovaná na čistú sóju Purina PP500E. 
 
10. Literatúra 
 
Návod na použitie výrobcu – TEPNEL BioSystems, UK 
 
 


