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Semikvantitatívne stanovenie prítomnosti rizikového materiálu (CNS)     
v mäse a v mäsových výrobkoch metódou ELISA 

1. Predmet a oblasť použitia

RIDSCREEN®Risk testovací materiál je určený pre semikvantitatívne stanovenie ri-
zikového materiálu v mäse a v mäsových výrobkoch sendvičovou enzymatickou metódou. 
BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie) sa prvý raz diagnostikovala v roku 1986 vo 
Veľkej Británii. Infekčný mechanizmus nie je doteraz presne objasnený, ale nedá sa 
poprieť, že veľkú úlohu hraje v prenose a vývoji tohto ochorenia mozgu patologicky zme-
nený priónový proteín (PrPsc). Skrmovanie nedostatočne tepelne spracovanej živočíšnej 
múčky viedlo ku rozšíreniu tohto ochorenia, následkom čoho bolo do konca roku  2000 
usmrtených viac ako 180.000 zvierat. Aplikáciou infekčného materiálu mozgov sa mohla 
indukovať infekcia u rôznych druhoch zvierat. Podobní pôvodci sú popísaní u oviec, kôz, 
mačiek a iných savcov. S pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou bola nová Varianta 
Creutzfeldt-Jacobovej nemoci (vCJK) vyvolaná konzumáciou infekčného mäsa a mäso-
vých výrobkov. Mortalita tohto ochorenia, na ktorú do konca roku  2000  zomrelo vo  Veľ-
kej Británii cez 80 ľudí, je 100 %. Ako ochranné opatrenia zakázala Európska únia 
skrmovanie živočíšnych múčok (2000/766/EG) a spracovanie špecifikovaného rizikového 
materiálu do potravín (2000/418/EG). 
S testom RIDASCREEN® Risk ELISA sa môže rýchlo a citlivo stanoviť prítomnosť 
tkaniva mozgu a miechy (CNS) v mäse a v mäsových výrobkoch.  

2. Princíp testu

Základom je reakcia antigén-protilátka. Dôkazom rizikového materiálu je stanovenie kys-
lého proteínu gliových vlákien (GFAP), bunečného markera, ktorý sa najmä v CNS vy-
skytuje vo vysokej koncentrácii. Jamky mikroplatničiek sú pokryté špecifickými protilát-
kami proti GFAP. V prípade prítomnosti materiálu CNS sa viaže obsiahnutý proteín na 
protilátky príjemcu. Protilátka proti GFAP spojená s peroxidázou (enzýmový konjugát) sa 
dokáže viazaným antigénom. Nenaviazaný enzýmový kojugát sa následne pri vymývaní 
odstráni. Naviazaný enzýmový konjugát zmení načervenalú farbu pridaného substrátu 
choromogénneho roztoku na modrú. Pridanie reagenčného činidla STOP zmení modrú 
farbu na žltú. Meria sa fotometricky pri 450 nm, extikcia roztoku je proporcionálna ku 
koncentrácii rizikového materiálu vo vzorke. 



 

3. Činidlá - Komponenty súpravy 
 
S reagenciami jednej súpravy sa môže vykonať 96 stanovení (vrátane 4 stanovení štan-
dardov).  
Súpravy obsahujú nasledovné komponenty: 
3.1  1 x mikroplatnička s 96 jamkami (12 prúžkov á 8 jednotlivých jamiek)  s protilátkou 

proti GFAP 
3.2   4 x štandardy ( po 1,3 ml) 
        0 % (nulový štandard), 0,2 %, 1,0 %, 2,0 % 
3.3   1 x konjugát (6 ml), ihneď na použitie 
        protilátky konjugované s peroxidázou proti GFAP .....................červený uzáver  
3.4   1 x extrakčný roztok (100 ml ako 10násobný koncentrát)  
         obsahuje 0,5 % SDS   ..................................................................biely uzáver 
3.5    premývací pufer (soľ) 
         na prípravu 10 mM fosfátového pufra (pH 7,4), 
         obsahuje 0,05 % Tween 20 
3.6   1 x substrát chromogénneho roztoku (12 ml), načervenalej farby, 
         obsahuje tetrametylbenzidín........................................................čierny uzáver 
3.7   1 x reagenčné činidlo STOP (14 ml)  
         obsahuje 1 N kyselinu sírovú........................................................žltý uzáver.        
 
4. Prístroje a pomôcky  
 
4.1  Mikroplatničkový (fotometer)odčítač (reader), filter: vlnová dĺžka 450 nm 
4.2  Mixér alebo mlynček na mäso 
4.3  Odstredivka, sklo pre odstreďovanie 
4.4  Horúci vodný kúpeľ  
4.5  Mikropipeta 50 µl, 100 µl a 1 000 µl 
4.6  Odmerné pipety   
Poznámka: Reagenčné činidlo stop obsahuje kyselinu sírovú. Je potrebné chrániť pokožku 
pred kontaktom. 
Extrakčný roztok a vzorkovací pufer obsahujú SDS. Je potrebné chrániť oči, pokoťžku a 
odev  pred kontaktom. 
Po uplynutí dátumu použitia (expirácia uvedená na etikete súpravy) sa nepreberá záruka 
kvality. 
Výmena jednotlivých reagencií medzi kitmi rôznych čísiel šarží nie je možná. 
 
5. Skladovateľnosť činidiel 
 
Identifikačná súprava by mala byť uskladnená pri teplote 2-8 oC. Nesmie v žiadnom 
prípade zamrznúť. 
Nepoužité jamky sa skladujú vo fóliových vreckách dobre uzavreté a pri uvedenej teplote. 
Test sa pri zodpovedajúcom skladovaní môže použiť až do doby spotreby (na etikete). 
Substrát chromogénneho roztoku je citlivý na svetlo, je potrebné chrániť pred priamym 
svetlom. 
 
 
 
 
 



 

6. Príznaky rozkladu reagenčných činidiel 
 
Modravé zafarbenie červeného substrátu chromogénneho roztoku pred pridaním do jamiek 
ukazuje na rozklad činidla. 
Extikcia menšia 0,8 (E450 nm < 0,8) pre štandard 4 (2,0 %) ukazuje tiež na rozklad činidla. 
 
 
7. Príprava a odber vzoriek 
 
7.1   Vzorka mäsa a mäsového výrobku sa  pripraví na vyšetrovanie mixovaním, zomletím 

alebo nasekaním.  
7.2   2 g homogenátu sa naváži do skla pre odstreďovanie, doplní sa 10 ml extrakčného 

roztoku (10.2) a trepe sa. 
7.3   Varí sa 15 min pri 100 oC. 
7.4  Vzorky sa ochladia, odstredia: 3 500 g/10min/10 oC. 
7.5  Odstrániť hornú vrstvu tuku (odsať, napr. Pasteurovou pipetou). 
7.6   Beztukový zvyšok sa zriedi 1:20 vzorkovacím pufrom (10.3) (napr. 50 µl vzorky + 

950 µl zriedeného pufru). 
7.7  V teste pre 1 jamku používať 50 µl.  
 
8. Pracovný postup 
 
8.1 Príprava testu 
 
8.1.1 Test sa nechá vytemperovať na laboratórnu teplotu. 
8.1.2  Nepoužité reagencie ihneď odložiť pri teplote 2-8 oC. 
8.1.3  Zabrániť vyschnutiu jamiek medzi pracovnými krokmi. 
8.1.4 Reprodukovateľnosť výsledkov testu veľmi závisí na rovnomernom premývaní 

jamiek. Je potrebné dodrživať časové postupy. 
8.1.5 Pri každej inkubácii chrániť pred priamym svetlom zakrývaním mikroplatničiek.  
 
8.2  Extrakčný roztok  
Extrakčný roztok je v 10 násobnej koncentrácii a preto sa pred použitím musí zriediť 
v pomere 1:10 destilovanou vodou. 
Prípadný výskyt kryšťálov v koncentráte sa odstráni zohriatím (vodný kúpeľ pri 37 oC). 
Odporúča sa extrakčný roztok zriediť naraz (to zn. 100 ml koncentrátu, ad 1 l destilovanej 
vody). 
Zriedený extrakčný roztok sa môže používať do uvedeného dátumu rozkladu. Na 
zabránenie novej kryštalizácie sa môže roztok uchovávať aj pri izbovej teplote. 
 
8.3 Vzorkovací pufer 
 
Vzorkovací pufer roztok je v 10 násobnej koncentrácii a preto sa pred použitím musí 
zriediť v pomere 1:10 destilovanou vodou. 
Prípadný výskyt kryšťálov v koncentráte sa odstráni zohriatím (vodný kúpeľ pri 37 oC). 
Odporúča sa extrakčný roztok zriediť naraz (to zn. 10 ml koncentrovaného pufru, ad 100 
ml destilovanej vody). 
Zriedený vzorkavací pufer sa uchováva do dátumu rozkladu v chladničke pri 2-8 oC. 
 
 



 

8.4 Príprava premývacieho roztoku 
 
Testačná súprava  obsahuje vrecko pufrovacej soli. Na prípravu pufru sa celý obsah vrecka 
rozpustí v 1 litri destilovanej vody. Rozpustený premývací pufer je pri 4 oC použiteľný       
4 týždne. 
 
8.5  Mikroplatničky 
 
Vrecko pri uzávere narezať. Potrebné jamky odobrať spolu s upevňovacím rámikom. 
Ostatné jamky spolu s vysušovacím prostriedkom dobre uzavrieť a ďalej skladovať pri     
2-8 oC.  
 
8.6 Priebeh testu 
 
8.6.1 Odobrať toľko jamiek, koľko je potrebné pre štandardy a vzorky. Pozície štandartov a 

vzoriek protokolovať. 
8.6.2 Po 50 µl štandartného roztoku popr. roztok vzoriek pripravených podľa bodu 8. 

napipetovať do príslušných jamiek. 
8.6.3  Po 50 µl konjugátu (červený uzáver) napipetovať do príslušných jamiek a inkubovať 

30 min pri izbovej teplote (20-25 oC). 
8.6.4  Jamky  vyprázdniť vytrepaním a zbytkovú tekutinu odstrániť dôrazným odklepnutím 

(trikrát za sebou) na čistú, savú laboratórnu utierku. Jamky premyť 250 µl 
premývacieho roztoku (10.4). Tento postup opakovať 2 x. 

8.6.4 Do jamiek napipetovať po 100 µl substrátu chromogénneho roztoku. Zamiešať a 
inkubovať v tme 30 min pri izbovej teplote (20-25 oC). 

8.6.6 Do jamiek napipetovať po 100 µl reagenčné činidlo  STOP a zamiešať. Merať 
extikciu pri 450 nm počas 30 mni po pridaní reagenčného činidla  STOP. Porovnanie 
s nulovou hodnotou sa robí proti vzduchu. 

 
 
9. Vyhodnotenie výsledkov 
 
Získaná extikčná hodnota vzorky sa porovnáva s hodnotami extikcie použitých štandardov. 
Hodnotenie sa robí po zaradení reakcií do menších popr.väčších koncentrácí ako príslušný 
štandard.  
Ak je extikcia vzorky pod štandardom 2 (zodpovedá 0,2 %), tak obsahuje vzorka žiadny 
alebo menej ako 0,2 % rizikového materiálu. 
Ak je extikcia vzorky medzi  štandardom 2 (zodpovedá 0,2 %) a 3 (zodpovedá 1,0 %), tak 
obsahuje vzorka viac ako 0,2 % alebo menej ako 1,0 % rizikového materiálu. 
Ak je extikcia vzorky medzi  štandardom 3 (zodpovedá 1,0  %) a 4 (zodpovedá 2,0 %), tak 
obsahuje vzorka viac ako 1,0 % alebo menej ako 2,0 % rizikového materiálu. 
Ak je extikcia vzorky nad štandardtom 4 (zodpovedá 2,0 %), tak obsahuje vzorka viac ako 
2,0 % rizikového materiálu. 
 
 



 

 
obr.1  Krivka súpravy RIDASCREEN® Risk testu 
 
 
10. Citlivosť 
 
Detekčný limit RIDASCREEN® Risk testu je ≤ 0,2 % pre tkanivo CNS v mäsových 
výrobkoch. Pri vyhodnotení výsledkov treba zohľadniť, že obsah markerových proteínov 
v rizikovom materiáli (mozog,miecha) je rôzne vysoký a tkanivo miechy môže viesť 
v nízkych koncentráciách k pozitívnemu výsledku.  
Vzorky surovín môžu na základe nedenaturovaných markerových proteínov rovnako 
v nízkych koncentráciach dávať pozitívne výsledky. 
 
11. Špecifita 
 
S RIDASCREEN® Risk testom sa dokazujú tkanivá CNS hovädzieho dobytka, oviec, kôz 
a ošípaných. 
Vypovedať o druhu tkaniva (mozog, miecha) nie je možné. 
 
 
12. Protokol o skúške 
 
Protokol musí obsahovať: 
• druh a pôvod vzorky 
• dátum odobratia vzorky 
• dátum príjmu a skúšania vzorky 
• použitá metóda 
• výsledok skúšania  
Protokol o skúške musí obsahovať všetky informácie potrebné na úplnú identifikáciu 
vzorky. 
 
 
 




