Ellenanyag Reagens:
x
x
x

Szükséges, de a Kit-ben nem lévõ anyagok
x
CLA Eszköz Készlet, tartalma:
- Munkaállomás állvány, maximum 40 Teszt Kamrához
- Munkaállomás gyüjtõedény
- Mosópuffer Diszpenzer palack, 2 L
- Mikropipetta és hegyek
- Eldobható reagens csészék, 50 mL
- 3 cc fecskendõ
x
Merõhenger vagy palack, 1 L-es, Mosó Puffer készitéséhez
x
Ionmentes vagy desztillált viz
x
10 mL-es szérum szeparátor vagy piros tetejü csövek, minta vételhez
x
Centrifuga 2000-3000 g-vel vagy 2500-3600 rpm fordulatszámmal
x
Tiszta, müanyag tárolócsövek, minta preparáláshoz
x
Nedvszivó papirtörülközõk
x
Tiszta, nem szálasodó törlõk
x
CLA-1 Luminometer System

Használat elõtt hagyjuk, hogy az Ellenanyag Reagens
szobahõmérsékletre melegedjen.
Használat elõtt óvatosan forditsuk fel-le az Ellenanyag Reagens
palackját.
Az Ellenanyag Reagens a felhasználások között hütõszekrényben (28qC) tartva a lejárati dátumig használható.

MEGJEGYZÉS: Egy palack Ellenanyag Reagens húsz (20), 36allergénes Teszt-kamrára elegendõ.
Fotoreagens keverék:
A Fotoreagenst közvetlenül felhasználás elõtt készitsük el!
x
x

Melegitsük a Fotoreagens A, B, C és D-t szobahõmérsékletre.
Egyszer használatos pipettahegyeket használva mérjünk össze
azonos térfogat Fotoreagens A-t, B-t, C-t és D-t. Teszt Kamránként
minden egyes reagensbõl minimum 350 Pl szükséges, azaz 1.4 mL
Fotoreagens keverék Teszt Kamránként.

A Teszt Kamrák és a betegek mintáinak elõkészitése
1. Közvetlenül használat elõtt újra centrifugáljuk le a szérum mintákat,
10 -20 percig 2000-3000 g -vel illetve 2500-3600 rpm -el.

MEGJEGYZÉS: A reagensek szennyezõdését megelõzendõ, mindegyik
reagenshez használjunk új pipetta hegyet
x
Óvatosan keverjük össze az edény tartalmát.

Megjegyzés: A centrifuga fékezése a csapadék elmozdulását okozhatja
és magas háttér értékekhez, téves eredményekhez vezethet. Kapcsoljuk
ki a centrifuga fékjét a szérumminták fugálása elõtt.
2. Vegyük elõ a Teszt Kamrákat (mintánként egyet). Zárjuk vissza a
csomagot és helyezzük a nem használt Teszt Kamrákat a hütõbe.
3. Törüljük le a nedvességet a Teszt Kamrák külsejérõl.
4. Úgy, hogy a szines hálózat lefelé nézzen, jelöljük meg az egyes Teszt
Kamrákat a megfelelõ beteg-azonositóval.
5. Irjuk fel a kit és a panel gyártási számát, és a betegek azonositóját.
6. Óvatosan ütögessük a Teszt Kamrák csucsát egy nedszivó papirtörülközõhöz, hogy a Teszt Kamra belsejébõl minden folyadék- maradványt eltávolitsunk.

MEGJEGYZÉS: A Fotoreagens Keveréket az összekeveréstõl számitott
60 percen belül fel kell használni.

7
x
x
x

x
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Tárolási utasitás
A kit komponenseit 2-8qC-on kell tárolni. Az utasitás szerint tárolt
komponensek a cimkéikre nyomtatott lejárati idõpontig használhatók.
Ne fagyasszuk a kit komponenseit.
A Teszt Kamrák müanyag zacskóban vannak, nedves szivacs mellett.
Ellenõrizzük, hogy a zacskó a használat elõtt és után tökéletesen le
van-e zárva. Ha a szivacs kiszáradna, nedvesitsük meg Mosó Pufferrel, majd zárjuk le a zacskót. Lezárt csomagban 2-8qC-on tárolva a
Teszt Kamrák a rájuk nyomtatott lejárati dátumig használhatók fel.
Ne használjunk a kit komponenseit, ha a megromlásra utaló jeleket
mutatnak. A megromlás jelei közé tartozik pl. a szokatlan szag, zavarosság, vagy más, szennyezõdésre utaló jel.

Standard Eljárás
A.

Töltsük fel a Teszt Kamrákat Szérummal:
1. IIlesszük a 3cc fecskendõt a Teszt Kamra tetejére.
2. A Teszt Kamra alját helyezzük a szérumot tartalmazó csõbe. Kerüljük el az esetleges csapadékot és/vagy lipid réteget.
3
Lassan húzzuk fel a fecskendõ dugattyúját és szivjunk fel annyi
szérumot a Teszt Kamrába, hogy a felsõ fonalat takarja. Ellenõrizzük, hogy a szérum teljesen takarja a felsõ fonalat. Ez korlátozni fogja a buborék képzõdést, ami zavarhatná a teszt eredményeit.

B.

Dugaszoljuk be és inkubáljuk a Teszt Kamrákat:
1. A fecskendõt a Teszt Kamra tetején hagyva illeszünk egy fehér
dugaszt a Teszt Kamra aljába.
2. Távolitsuk el a fecskendõt és illesszünk egy fekete dugót a Tesztkamra tetejébe.

Mintagyüjtés és elõkészités

A betegektõl származó minden mintát és használt kit-komponenst úgy kezeljünk, ahogy az a potenciálisan fertõzõ humán szérum- és vérmintákra elõ
van irva. A betegektõl származó minták kezelésénél kövessük az Általános
Elõvigyázatossági szabályokat ("Universal Precautions") vagy más, az in9-11
tézménynél bevezetett irányelveket .
A minimum humán szérum mennyiség (egy Teszt-kamrára) a következõ:
Egy 36-allergénes Teszt-kamra: 1,4 mL szérum;
Egy 16-vagy-kevesebb-allergénes Teszt-kamra: 0,8 mL szérum.

Megjegyzés: A dugókat teljesen be kell nyomni hogy a kamra ne szivárogjon.
3. A szérummal töltött Teszt Kamrákat állitsuk a munkaállomás állványába.
4. Inkubáljuk õket szobahõmérsékleten 16 - 24 órán át, feljegyezve
az inkubálás kezdetének idõpontját.

A CLA allergia teszteléshez használandó szérum vételénél, elõkészitésénél
és tárolásánál az alábbiak szerint kell eljárni
1. Vegyünk vért vénából egy 10 mL szérum-szeparátor csõbe, vagy piros
tetejü csõbe. A betegnek nem szükséges éheznie. Nincs szükség
semmiféle különleges eljárásra.
Megjegyzés: Hemolizált vagy lipémiás szérum hátrányosan befolyásolhatja a CLA Allergén-Specific IgE Teszt müködését.
2. Hagyjuk a vért a csõben 1 óráig szobahõmérsékleten alvadni
3. Centrifugáljuk az alvadt vért 10 - 20 percig 2000-3000 g-vel vagy 25003600 rpm-mel.
4. Helyezzük a szérumot megfelelõen jelölt müanyag tároló csõbe.
5. A szérum mintákat 2-8qC –on maximum egy hétig lehet eltartani.
Hosszabb idõre tároljuk a mintákat fagyasztva, -20qC-on.
Megjegyzés: A szérum minták ismételt fagyasztása - olvasztása kerülendõ. A fagyasztott mintákat felolvasztás után, a centrifugálás elõtt
alaposan keverjük fel!
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C.

Készitsük el a Mosó Puffert, a 6. pont "Reagensek Készitése"
utasitásai szerint.

D.

Távolitsuk el a szérumot:
1. Vegyük ki az alsó dugót a Teszt Kamrákból és tegyük vissza a
kamrákat a munkaálllomás állványába.
2. Vegyük ki a felsõ dugót a Tesz Kamrákból, a szérumot a
gyüjtõedénybe folyatva. Irjuk fel az inkubálás végének idejét.

E.

Mossuk meg a Teszt Kamrákat:
1. Telitsük a Mosópuffer Diszpenzert, amig a buborékok eltávoznak.
2. Illesszük a diszpenzer nyitott csövét az elsõ Teszt Kamra tetejére.
3. Mossunk meg minden Teszt Kamrát egyszer 10 mL Mosó
Pufferrel, a diszpenzer pumpáját egyszer, mérsékelt erõvel lenyomva.

Megjegyzés: Hagyjuk, hogy minden Teszt Kamra tõkéletesen ki- ürüljön
mielõtt továbbmennénk a következõ lépésre.

A teszt kivitelére vonatkozó részletes útmutatásért forduljon a "Használati
Utasitás és Kivitelezési Kézikönyv"-höz.

4.

A Kit-ben lévõ anyagok
x
CLA Allergén-Specifikus IgE Teszt (lsd 4. pont,
REAGENSEK/KOMPONENSEK)

Ismételjük meg a 3. lépést még kétszer (összesen három mosás).

Megjegyzés: A Teszt Kamrákat mosás után azonnal fel kell tölteni
Ellenanyag Reagenssel, hogy a fonalak ki ne száradjanak.
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F.

Töltsük fel a Teszt Kamrákat Ellenanyag Reagenssel:
1. Óvatosan ütögessük a Teszt Kamrák alsó nyilását egy nedvszivó
papirtörülközõhöz, hogy a Mosó Puffer maradékát eltávolitsuk.
2. Illesszük a 3 cc fecskendõt a Teszt Kamra tetejére.
3. Helyezzük a Teszt-kamra alját az Ellenanyag Reagensbe. Az Ellenanyag Reagenst tartsuk egy eldobható reagens csészében.
4. Lassan húzzuk fel a fecskendõ dugattyúját és szivjuk fel az Ellenanyag Reagenst a Teszt Kamrába, hogy a legfelsõ szálat fedje.

1.
2.

Megjegyzés: A dugókat teljesen be kell nyomni, hogy a Kamra ne
szivárogjon.
3.

NOTE: Ellenõrizzük, hogy az Ellenanyag Reagens teljesen fedi a
legfelsõ szálat, ez korlátozni fogja a teszt eredményét zavaró buborékok
képzõdését.
G.

Dugaszoljuk be és Inkubáljuk a Teszt Kamrákat:
1. Miközben a fecskendõ még a Teszt Kamra tetején van, tegyük az
alsó, fehér dugót a Teszt Kamrába.
2. Távolitsuk el a fecskendõt és illesszük be a felsõ, fekete dugót.
3. Állitsuk a reagenssel töltött Teszt-kamrákat a munkaállomás
állványába. Inkubáljunk 4 órar15 percen keresztül szobahõmérsékleten, feljegyezve az inkubálás kezdetét.

H.

Távolitsuk el az Ellenanyag Reagenst:
1. Vegyük ki az alsó dugót a Teszt-kamrákból es tegyük vissza a
kamrákat a munkaálllomás állványába.
2. Vegyük ki a felsõ dugót a Teszt Kamrákból, folyassuk az oldatot a
gyüjtõedényébe. Jegyezzük fel az inkubálás végét.

I.

Mossuk meg három (3) -szor a Teszt Kamrákat, az E1- E4.
lépésekben leirtak szerint

4.
5.

H.

Készitsünk Fotoreagens keveréket a 6. pont," REAGENSEK
KÉSZITÉSE” utasitásai szerint.
Megjegyzés: A Teszt-kamrákat az utolsó mosás után azonnal fel kell
tölteni Fotoreagens Keverékkel, hogy a fonalak ki ne száradjanak.

L.

Hogy a szérum valamennyi szálat befedje, döntsük meg a Kamrát
45q szögben, és gyöngéden kopogtassuk a bedugaszolt Teszt
Kamra egyik végét, amig a szérum átfolyik az alsó végébe. Majd
forditsuk meg, és ismételjük meg az kopogtatást, amig a szérum a
kamra másik végébe folyik.
Helyezzük a Teszt Kamrákat a CLA Rotátor tartójába.
Forgassuk a Teszt Kamrákat az alábbiak szerint:
a. Állitsuk a Rotátor óráját 3 órára és kezdjük meg a forga- tást.
Jegyezzük fel a forgatás/inkubálás kezdetét és végét.
b. Figyeljük, hogy a szérum áramlik-e valamennyi kamrában
amikor a Rotátor mozog.
c. Ha a szérum nem folyik simán a Teszt-kamra egyik végé-bõl
a másikba:
i.
Állitsuk meg a Rotátort, vegyük ki a Teszt Kamrát és
ütögessük az asztal lapjához.
ii.
Helyezzük vissza a Teszt-kamrát a Rotátor tartójába.
iii. Folytassuk a forgatást, figyelve a szérum áramlását.
iv. Ismételjük szükség szerint.

C - G. A Standard Eljárás szerint.

J.

K.

Miközben a Statpet még a Teszt Kamra tetején van, tegyük az
alsó, fehér dugót a Teszt Kamra aljába.
Távolitsuk el a Statpet-et és illesszük be a felsõ, fekete dugót.

Töltsük fel a Teszt Kamrákat Fotoreagens keverékkel:
1. Óvatosan ütögessük a Teszt-kamrák alsó nyilását egy nedvszivó
papirtörülközõhöz, hogy a Mosó Puffer maradékát eltávolitsuk.
2. Illesszük a fecskendõt a Teszt Kamra tetejére.
3. A Teszt Kamra alját helyezzük a Fotoreagens Keveréket tartalmazó eldobható csészébe.
4. Lassan húzzuk fel a fecskendõ dugattyúját, Fotoreagens keveréket
sziva a Teszt Kamrába, amig a kamra szinültig telik. Ez mérsékeli
a légbuborékok képzõdését, ami zavarhatja az eredményeket.

Dugaszoljuk be és inkubáljuk a Teszt Kamrákat:
1. Miközben a fecskendõ még a Teszt Kamra tetején van, tegyük az
alsó, fehér dugót a Teszt Kamrába.
2. Távolitsuk el a fecskendõt és illesszük be a felsõ, fekete dugót..
3. Tegyük a reagenssel töltött Teszt Kamrákat az állványba.
Inkubáljunk 3 órar15 percen keresztül, feljegyezve az inkubálás
kezdetét.

Megjegyzés: Az Ellenanyag Reagenssel való inkubálás alatt ne
forgassuk a Teszt Kamrákat!
I - N. A Standard Eljárás szerint végzendõ.
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Dugaszoljuk be a Teszt Kamrákat:
1. Miközben a fecskendõ még a Tesz Kamra tetején van, tegyük az
alsó, fehér dugót a Teszt Kamrába.
2. Távolitsuk el a fecskendõt és illesszük be a felsõ, fekete dugót.
3. Vizsgáljuk meg, hogy a Kamra nem szivárog-e.
4. Törüljük le a Teszt Kamrák külsejérõl a Fotoreagens keveréket egy
tiszta, nedves, szál-mentes törlõvel

A.

Belsõ Kontrol szálak
Minden Teszt Kamra tartalmaz egy Pozitiv "Procedurális" Kontrolt, és
egy "Negativ, Blank Kontrol”-t. Ezek a szálak, mint az egyes Teszt Kamrák belsõ indikátorai müködnek.
Pozitiv, Procedurális Kontrol: A Pozitiv Procedurális Kontrol a kit reagenseinek müködését ellenõrzi. A Pozitiv, Procedurális Kontrol 243
LUs vagy nagyobb értéket kell adjon a CLA-1 luminométeren.

M.

Hagyjuk a Teszt Kamrákat 10 percig állni, mielõtt leolvasnánk a
Luminometert. A fotoreagens hozzáadásától számitott 60 percen
belül valamennyi Teszt Kamrát le kell olvasni.

Negativ, Blank Kontrol: A Negativ, Blank Kontrol az esetleges nemspecifikus IgE-kötést kompenzálja. A Negativ, Blank Kontrol 33 LUs
vagy annál kisebb értéket kell adjon a CLA-1 luminométeren.

N.

Az eredmények leolvasásánál kövessük a "Használati Utasitás és
Kivitelezési Kézikönyv"-et.

Nem Elfogadható Belsõ Kontrol Kimenetel: Ha valamelyik belsõ kontrol eredménye nem esik a fent megadott elfogadható tartományba, akkor a következõket kell tenni:

Alternativ (Egy Napos) Eljárás

x

Megjegyzés: Saját vizsgálataink szerint az egynapos eljárás
érzékenysége szignifikánsan alacsonyabb. Minden laboratóriumnak
magának kel meghatároznia, hogy az Alternativ Eljárás mennyire felel
12
meg specifikus céljainak.

x

B. IgE-Pozitiv és -Negativ Kontrol Szérumok
A Hitachi Chemical Diagnostics azt javasolja, hogy minden új gyártási
számu CLA Allergen-Specifikus IgE Teszt reagenseit és Teszt Kamráit
vizsgáljanak le két különbözõ kontrol szérummal: CLA IgE Pozitive
Kontrol Szérummal és CLA IgE Negative Kontrol Szérummal. A
használati utasitás és az elfogadható eredmények a "MAST CLA IgEPozitiv és -Negativ Kontrol Szérumok" csomag betétjén találhatók. A
Szabályozó Hatóságok a Pozitiv és Negativ Kontrol Szérumok ennél
gyakoribb használatát is megkövetelhetik. A specifikus részletekért
forduljanak saját Szabályozó Hatóságaikhoz.

Szükséges hozzá a CLA Rotátor Készlet, amelynek részei:
Fõ egység, elektromos vezetékkel
Teszt Kamra tartó
Használati utasitás
- Statpet, 750 PL
A.

Töltsük fel a Teszt Kamrákat szérummal:
1. Illesszük a Statpet-et (a Rotátor Kit-bõl) a Teszt Kamra tetejébe.
2. A Teszt Kamra alját heyezzük a beteg szérumát tartalmazó csõbe.
Kerüljük el a csapadékot és/vagy lipid réteget!
3. Nyomjuk le és lassan engedjük fel a Statpet dugattyúját, szérumot
sziva a Kamrába. A Kamrát csak félig töltsük meg.
Megjegyzés: A Statpet dugattyúja legyen lenyomva mielõtt a Teszt
Kamra végét a szérumba tennénk. A szérum mintába injektált levegõ
felkeverheti a mintacsõ alján levõ csapadékot.
B.

Helyezzük vissza a Teszt-kamrát a Pette kazettába (ügyeljünk a a
pontos illeszkedésre), és újra olvassuk le.
Ha az eredmény még mindig nem elfogadható, kövessük a
"Használati Utasitás és Kivitelezési Kézikönyv" 6. és 7. szekcióit

11 Eredmények
A CLA-1 Luminometer a Teszt Kamrákban lévõ fonalak által kibocsátott
fény mennyiségét méri. A luminométer a fénykibocsátást lumineszcencia
egységekben (LUs) méri. A beteg IgE válaszának kiszámitásához a müszer
a specifikus IgE szálak emissziójából automatikusan levonja a Negativ,
Blank Kontrol szál emisszióját. 0-tól 4-ig terjedõ CLA Osztály értékeket
határozunk meg a Teszt Kamrában található egyes szálak fénykibocsátása

Dugaszoljuk be a Teszt Kamrákat, helyezzük õket a Rotátorba, és
forgassuk õket:
3

alapján. Ezekbõl az értékekbõl áll össze a CLA Allergén-Specifikus IgE
Teszt CLA Osztály Allergia Pontrendszere. Az alábbi táblázat mutatja, hogy
mennyi IgE felel meg az egyes CLA Osztályoknak és a müszeren leolvasott
értékeknek.

CLA Osztály

Net LU

Allergén-Specifikus
IgE Koncentració

4
3
2
1
1/0
0

>242
143-242
66-142
27-65
12-26
0-11

Nagyon magas
Magas
Közepes
Alacsony
Nagyon alacsony
Nem kimutatható

A kimutathatóság határa a tesztben 10 LU.

x

x

x

x

x
x

x

Hemolizált vagy lipémiás szérum károsan befolyásolhatja a CLA Allergén-specifikus IgE Teszt-et.
Definitiv klinikai diagnózist és/vagy immounterápiás dozirozási programot sosem szabad egyetlen diagnosztikus teszt eredményére alapozni, hanem ezeket az orvosnak az összes klinikai és laboratóriumi
adat figyelembevételével kell megállapitania.
A CLA Allergén-Specifikus IgE Teszt szemikvantitativ eredményt ad. A
módszernek nincs abszolut standardja, az osztályok meghatározása
önkényes.
Mivel a specifikus IgE ellenanyag kötõképesség allergénenként eltérõ
lehet, a hasonló osztályba sorolt különbözõ allergének klinikai szempontból nem szükségszerüen egyenértéküek.
Élelmiszer allergiák vizsgálatakor elkerülhetik a kimutatást az olyan
keringõ IgE ellenanyagok, amelyek az allergén módositott (pl. fõtt, feldolgozott, vagy emésztett) formája ellen irányulnak, és ez a modositott
forma más, mint a tesztben használt. Élemiszer allergiára vizsgált
egyénnél a hamis pozitiv eredmény a diéta nem megfelelõ megszoritásához vezethet, mig élelmiszer-érzékeny egyénnél a hamis negativ
eredmény változó súlyosságú anafilaktikus reakciót okozhat.
Belégzett allergének vizsgálatakor a hamis pozitiv eredmények következménye a nem megfelelõ gyógyszerezés. Hamis negativ vizsgálati
eredmény a megfelelõ orvosi kezelés elmaradását okozhatja.
500 IU/ml-nél magasabb totál IgE érték mellett legyünk óvatosak az
alacsony allergén-specifikus IgE válasz értelmezésénél.
A termék használati utasitását tökéletesen betartva és jó minõség
ellenõrzési eljárásokhoz ragaszkodva az eredmények megbizhatóak
és reprodukálhatóak lesznek.
A Hypo szennyezés zavarja a tesztet. A hypo-val fertõtlenitett laboratóriumi edényeket alaposan ki kell öbliteni desztillált vagy ionmentesitett
vizzel.

Technikai segitségért kérjük, forduljon a Hitachi Chemical Diagnostics- hoz. Az Egyesült Államokon kivül kérjük, lépjen kapcsolatba a Hitachi
Chemical Diagnostics helyi képviselõjével.
Egyesült Államokbeli Iroda
Hitachi Chemical Diagnostics, Inc.
630 Clyde Court
Mountain View, California 94043
Tel. (650) 961-5501
Fax (650) 969-2745

A gyártást a következõ szabadalmak valmelyike védi: United States Patent Nos. 3,941,876, 4,031,197,
4,459,360 (és az ezeknek megfelelõ kanadai, ausztrál, japán, spanyol, francia, német, olasz, svéd, és brit
szabadalmak), 4,510,393, 4,558,013, 5,567,149 (és az ezeknek megfelelõ kanadai, ausztrál, japán,
spanyol, francia, német, olasz, svéd, svájci, osztrák, belga, holland, luxembourgi, és brit szabadalmak),
4,568,184, 285,485, 4,743,541 (és az ezeknek megfelelõ kanadai, ausztrál, japán, francia, német, svéd
svájci, és brit szabadalmak), és 5,082,768 (és az ennek megfelelõ japán szabadalom).

Javasoljuk, hogy minden laboratórium állapitson meg az érintett populációra
érvényes saját vonatkoztatási tartományt.

A Standard Eljárás jellemzõi
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Pontosság
Egy vizsgálaton belül: Négy szérummal egyszerre öt-öt párhuzamos
reakciót végeztünk. Az átlagos közepes szórástényezõ valamennyi vizsgált allergénre, LU-ban számitva: 11.7%
Vizsgálatok között: Négy szérummal öt-öt párhuzamos reakciót végeztünk négy különbözõ napon. Az átlagos közepes szórástényezõ valamennyi vizsgált allergénre, LU-ban számitva: 11.6%
Érzékenység
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A CLA osztályok eredeti meghatározása olyan tudományos vizsgálatokkal
történt, amelyek során kalibrációs görbéket vettünk fel nyirfára specifikus IgE-t
tartalmazó szérummal. A pozitiv és negativ eredmények közötti küszöböt statisztikailag a normál populáció átlagánál két standard deviáció-val magasabb
6
értékben határoztuk meg.
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13 Várható értékek
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Más in vitro allergia módszerekkel összehasonlitva
A CLA allergén és egy alternativ in vitro teszt közt a konkordancia
átlagosan kb. 95% (hatékonyságot számitva); a konkordanciák 86% és
100% közé esnek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MEGJEGYZÉS: Alkohol tartalmu oldatok használata a munkaállomás
fertõtlenitésére a müanyag repedezését és a munkaállomás idõ elõtti
tönkremenetelét okozza.

A.

D.

15 Irodalom

12 Az eljárás korlátai
x

Specificitás
Normál fiziológiás szintü IgA-val, IgM-mel, IgG-vel vagy IgD-vel nincs kimutatható keresztreakció.

MEGJEGYZÉS: Sem a módszerek közötti összehasonlitáshoz, sem pedig
a klinikai szempontból releváns allergének túlnyomó többségének
esetében nem áll rendelkezésre standardizált referencia allergén.

Az 1/0 vagy annál magasabb osztály értékek progressziven növekvõ
allergén-specifikus ellenanyag koncentrációnak felelnek meg. A 0 CLA
osztály az allergén-specifikus ellenanyag hiányát vagy nem kimutatható
szintjét jelenti.

x

12

C.

12

4

