
 

RIDA qLine
®
 Allergy 

 

 

 

Κωδ. είδους: A6142 Panel 1 (20 διαφορετικά αλλεργιογόνα) 

Κωδ. είδους: A6242 Panel 2 (20 εισπνεόµενα αλλεργιογόνα) 

Κωδ. είδους: A6342 Panel 3 (20 τροφικά αλλεργιογόνα) 

Κωδ. είδους: A6442 Panel 4 (20 παιδιατρικά αλλεργιογόνα) 

 

Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει για όλα τα άλλα ειδικά προγράµµατα 

που ισχύουν ανά χώρα. 

Ανατρέξτε στο σχετικό συνοδευτικό πιστοποιητικό που παρέχεται 

µε κάθε κιτ για τη σύνθεση των αλλεργιογόνων ουσιών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, D-64297 Darmstadt,  
Γερµανία, Τηλ.: +49 (0) 61 51 81 02-0 / Φαξ: +49 (0) 61 51 81 02-20  



2  RIDA qLine® Allergy 2017-06-01 

1. Προβλεπόµενη χρήση 

Για την διαγνωστική In vitro. Αυτή η δοκιµή είναι µια ανοσοενζυµική δοκιµή σε µια µεµβράνη 

νιτροκυτταρίνης (ανοσοστύπωση) για την ποσοτική ανίχνευση αντισωµάτων IgE συγκεκριµένων 

αλλεργιογόνων στον ανθρώπινο ορό και στο πλάσµα (µε κιτρικό). 

2. Περίληψη και επεξήγηση της δοκιµής 

Το έργο του ανοσοποιητικού συστήµατος είναι να προστατεύει τον οργανισµό από παθογόνα 

βακτήρια, ιούς και άλλους µικροοργανισµούς. Η αµυντική αντίδραση προστατεύει τον οργανισµό 

κατά την πρώτη επαφή µε τους παθογόνους παράγοντες, αλλά χρησιµεύει και στην 

ανοσοποίησή του σε περίπτωση επαναλαµβανόµενης έκθεσης. Πριν από όλες τις αλλεργικές 

αντιδράσεις προηγείται µια πρώτη επαφή χωρίς συµπτώµατα, κατά την οποία έχουν ήδη 

δηµιουργηθεί ειδικά αντισώµατα κλάσης Ε (αντισώµατα IgE). Κατά την επαναλαµβανόµενη 

επαφή µε τα αλλεργιογόνα που προκαλούν την αντίδραση, αυτά τα αντισώµατα IgE αντιδρούν 

µε το αλλεργιογόνο και προκαλούν την απελευθέρωση µεσολαβητών (συνήθως από 

µαστοκύτταρα), όπως είναι η ισταµίνη, τα λευκοτριένια, οι προσταγλανδίνες κ.λπ., τα οποία, µε 

τη σειρά τους, οδηγούν στα συµπτώµατα της αλλεργίας. Μέσω του εντοπισµού των 

συγκεκριµένων αντισωµάτων IgE στον ορό, εφόσον υπάρχουν αλλεργικές αντιδράσεις, είναι 

εφικτή η ταυτοποίηση των αλλεργιογόνων που τις προκαλούν. Μπορούν να ανιχνευτούν ακόµη 

και υφιστάµενες ευαισθητοποιήσεις χωρίς συµπτώµατα. 

3. Αρχή της δοκιµής  

Αυτή η δοκιµή βασίζεται στις αρχές της µεθόδου ανοσοστύπωσης. Στην επιφάνεια των 

µεµβρανών νιτροκυτταρίνης υπάρχουν προσκολληµένα διάφορα αλλεργιογόνα, σε ξεχωριστές 

σειρές, ανάλογα µε τη σύνθεση του πάνελ. Τα αντισώµατα IgE συγκεκριµένων αλλεργιογόνων 

αντιδρούν µε τα αντίστοιχα αλλεργιογόνα, εφόσον υπάρχουν στα δείγµατα των ασθενών. Σε 

δεύτερη φάση, αντιανθρώπινα αντισώµατα IgE συζευγµένα µε βιοτίνη δεσµεύονται στα 

συνδεδεµένα αντισώµατα. Κατά τη διάρκεια µιας τρίτης φάσης επώασης, η βιοτίνη δεσµεύεται 

σε ένα σύµπλοκο στρεπταβιδίνης-υπεροξειδάσης. Στην τελική φάση επώασης, η υπεροξειδάση 

µετατρέπει το άχρωµο υπόστρωµα τετραµεθυλβενζιδίνης (ΤΜΒ) σε ένα τελικό προϊόν µπλε-µωβ 

χρώµατος. Μετά από κάθε µεµονωµένη επώαση, ένα βήµα έκπλυσης αποµακρύνει το µη 

δεσµευµένο υλικό. Η ένταση της µπλε χρώσης είναι ανάλογη της ποσότητας των αντισωµάτων 

έναντι συγκεκριµένων αλλεργιογόνων που υπάρχει στον ορό του ασθενούς. Το δείγµα 

αξιολογείται µε το σαρωτή RIDA qLine® Scan (IVD) ή έναν κοινό έγχρωµο τρισδιάστατο επίπεδο 

σαρωτή (µη IVD) που έχει εγκριθεί από την R-Biopharm, σε συνδυασµό µε το λογισµικό RIDA 

qLine® Soft. Οι εντάσεις των χρωµάτων στις γραµµές των αλλεργιογόνων αξιολογούνται 

ποσοτικά µε βάση µια πρότυπη καµπύλη που υπάρχει στη µεµβράνη, για τον προσδιορισµό 

των αντίστοιχων τιµών IU/ml ή κλάσεων RAST.  
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Πρότυπη καµπύλη και θετικός έλεγχος 

Η δοκιµή RIDA qLine® Allergy είναι µια ποσοτική δοκιµή που χρησιµοποιεί µια πρότυπη 

καµπύλη η οποία έχει βαθµονοµηθεί σύµφωνα µε το πρότυπο του ΠΟΥ. Σε κάθε ταινία 

εφαρµόζονται 5 πρότυπα. Τα 5 πρότυπα αντιστοιχούν στις κλάσεις RAST 1-5, όπου η κλάση 

RAST 6 προεκβάλλεται στο λογισµικό. 

Η πρότυπη καµπύλη είναι ορατή και τα κριτήρια εγκυρότητας πληρούνται µόνο αν η δοκιµή έχει 

διεξαχθεί ορθά και όλα τα αντιδραστήρια λειτουργούν σωστά. Τα κριτήρια εγκυρότητας της 

πρότυπης καµπύλης / του ελέγχου λειτουργίας πληρούνται, αν είναι ορατά και έχουν 

αναγνωριστεί από το λογισµικό και τα 5 πρότυπα, αν το µικρότερο πρότυπο έχει πετύχει 

τουλάχιστον την ένταση 10 και αν η ένταση του προτύπου 1 είναι < πρότυπο 2 < πρότυπο 

3 < πρότυπο 4 < πρότυπο 5.  

Ο θετικός έλεγχος ελέγχει το σύστηµα στο σύνολό του. Η αναµενόµενη τιµή µπορεί να εξαχθεί 

µόνο αν οι ταινίες έχουν υποστεί σωστή επεξεργασία, το σύστηµα µέτρησης ανιχνεύει σωστά τις 

γραµµές και το λογισµικό έχει εκτελέσει σωστά τον υπολογισµό. Ο θετικός έλεγχος πρέπει να 

πετύχει ελάχιστη κλάση RAST 4, προκειµένου να εξαχθεί ως έγκυρος.  

 

Γραµµή CCD 

Η γραµµή CCD αποτελείται από πλευρικές αλυσίδες κεκαθαρµένων υδατανθράκων που 

δεσµεύονται στη µεµβράνη νιτροκυτταρίνης. Η γραµµή CCD ανιχνεύει ειδικά αντισώµατα IgE 

έναντι προσδιοριστικών παραγόντων υδατανθράκων διασταυρούµενης αντίδρασης (CCD) στο 

δείγµα του ασθενούς.  

Το ανοσοποιητικό σύστηµα δηµιουργεί ειδικά αντισώµατα IgE έναντι γνήσιων αλλεργιογόνων, 

αλλά και έναντι των πλευρικών αλυσίδων υδατανθράκων αλλεργιογόνων (αντι-CCD-IgE) 

φυτικής προέλευσης ή από έντοµα, µαλάκια ή λατέξ. Αυτά τα αντι-CCD-IgE προκαλούν επίσης 

διασταυρούµενες αντιδράσεις µε µη σχετικές πρωτεΐνες και είναι, εποµένως, γνωστά ως 

προσδιοριστικοί παράγοντες υδατανθράκων διασταυρούµενης αντίδρασης (CCD). 

Περίπου το 25% όλων των ασθενών µε αλλεργία παράγει αντι-CCD-IgE. Ωστόσο, είναι 

εξαιρετικά απίθανο να προκαλέσουν αλλεργικά συµπτώµατα και, συνεπώς, δεν έχουν κλινική 

σηµασία. 

Αυτές οι διασταυρούµενες αντιδράσεις µπορούν να οδηγήσουν σε θετικά αποτελέσµατα σε 

συστήµατα δοκιµής In vitro, τα οποία πρέπει να θεωρούνται ψευδώς θετικά. Προκειµένου να 

γίνεται σωστή διάκριση ανάµεσα στα αληθώς θετικά και στα ψευδώς θετικά αποτελέσµατα, η 

δοκιµή θα πρέπει να επαναλαµβάνεται σε περίπτωση θετικού αποτελέσµατος για τη γραµµή 

CCD (≥ RAST 1) και ο ορός θα πρέπει να εµποδίζεται µε αναστολέα CCD (ZA0601) πριν από 

τη δοκιµή, προκειµένου να αποτρέπεται η δέσµευση µε CCD σε δοκιµές In vitro. 
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4. Περιεχόµενα συσκευασίας  

Πίνακας 1: Τα περιεχόµενα της συσκευασίας επαρκούν για 10 δοκιµασίες 

Membrane 10 τεµάχια 

Μεµβράνες δοκιµής RIDA qLine® Allergy (µεµβράνες 

νιτροκυτταρίνης), επιστρωµένες µε αλλεργιογόνο υλικό σε 

20 πεδία δοκιµών και 5 πρότυπα σε κοιλότητες αντίδρασης 

Wash 25x 5 ml 
Ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης, 25ακις συµπυκνωµένο, Tris / 

NaCl  

Antibody 5 ml 
Αντισώµατα ανίχνευσης, αντιανθρώπινα αντισώµατα IgE 

(αίγα) συζευγµένα µε βιοτίνη, έτοιµα προς χρήση 

Conjugate 5 ml 
Σύµπλοκο στρεπταβιδίνης, στρεπταβιδίνη συζευγµένη µε 

υπεροξειδάση, έτοιµο προς χρήση 

Substrate 5 ml 
Υπόστρωµα, TMB (τετραµεθυλβενζιδίνη), έτοιµο προς 

χρήση 

5. Οδηγίες αποθήκευσης αντιδραστηρίων 

Οι µεµβράνες δοκιµής πρέπει να φυλάσσονται σε δροσερό, ξηρό και σκοτεινό σηµείο, µέσα στη 

συσκευασία αλουµινίου τους. Το κιτ δοκιµής πρέπει να φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2-8 °C. Το 

διαλυµένο ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης έχει µέγιστη διάρκεια ζωής έως 4 εβδοµάδες, εφόσον 

φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2-8 °C. Να αποφεύγεται η µικροβιακή µόλυνση. Μετά την 

ηµεροµηνία λήξης, η εγγύηση ποιότητας παύει να ισχύει. 

Η µόλυνση του υποστρώµατος µε σύµπλοκο πρέπει να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση, 

καθώς αυτό θα προκαλέσει αποχρωµατισµό του υποστρώµατος. Επιπλέον, πρέπει να 

αποφεύγεται η άµεση έκθεση του υποστρώµατος στην ηλιακή ακτινοβολία, προκειµένου να 

αποτρέπεται η µετουσίωση ή ο αποχρωµατισµός του λόγω αυτοοξείδωσης. Σε περίπτωση 

αποχρωµατισµού, το υπόστρωµα δεν µπορεί πλέον να χρησιµοποιηθεί. 

 

6. Πρόσθετα απαιτούµενα αντιδραστήρια και απαιτούµενος εξοπλισµός 

6.1. Αντιδραστήρια 

- Απεσταγµένο ή απιονισµένο νερό 

6.2. Εξαρτήµατα 

- Αναδευτήρας Vortex 

- ∆ιαβαθµισµένος κύλινδρος (200 ml) 

- Μικροπιπέτα, 1000 µl 
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- Βάση ταινιών για 10 ταινίες (µεµβράνες δοκιµής) 

- Cover Box για σκοτεινή επώαση (το σύστηµα µε τη βάση ταινιών και το Cover Box (= 

RIDA qLine® Incubation Set, κωδ. είδους ZG2701) διατίθεται από την R-Biopharm AG) 

- Ανακινητήρας ελλειψοειδούς κίνησης (300 σ.α.λ., ελλειψοειδής ακτίνα 3 mm, κωδ. είδους: 

ZG2601) 

- RIDA qLine® Scan (κωδ. είδους: ZG1109) και προσωπικός υπολογιστής µε θύρα USB 

- Έγχρωµος τρισδιάστατος επίπεδος σαρωτής που έχει εγκριθεί από την R-Biopharm AG 

(κωδ. είδους: ZG1106) και προσωπικός υπολογιστής µε θύρα USB 

- Λογισµικό RIDA qLine® Soft (κωδ. είδους: Z9995) 

7. Μέτρα προστασίας 

Αποκλειστικά για In vitro διαγνωστική χρήση. 

Αυτή η δοκιµή πρέπει να διεξάγεται µόνο από καταρτισµένο προσωπικό εργαστηρίου. Τηρείτε 

τις οδηγίες σχετικά µε την εργασία σε ιατρικά εργαστήρια. Τηρείτε πάντα στο ακέραιο τις οδηγίες 

χρήσης για τη διεξαγωγή αυτής της δοκιµής. 

Μην χρησιµοποιείτε το στόµα για τη λήψη δειγµάτων και αντιδραστηρίων µε πιπέτα και να 

αποφεύγετε την επαφή µε τραυµατισµένο δέρµα ή το βλεννογόνο. Κατά το χειρισµό των 

δειγµάτων φοράτε γάντια µίας χρήσης και πλένετε τα χέρια σας µετά τη δοκιµή. Μην καπνίζετε, 

τρώτε ή πίνετε σε χώρους όπου χρησιµοποιούνται δείγµατα ή αντιδραστήρια της δοκιµής. 

Τα αντισώµατα και το ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης περιέχουν αζίδιο του νατρίου ως 

συντηρητικό. Αυτή η ουσία δεν θα πρέπει να έρχεται σε επαφή µε το δέρµα ή το βλεννογόνο. Σε 

περίπτωση επαφής µε σωλήνες µόλυβδου ή χαλκού ενδέχεται να σχηµατιστούν εκρηκτικά 

αζίδια µετάλλου. 

Το υπόστρωµα περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου, καθώς και χλωροµεθυλισοθειαζολινόνη 

και µεθυλισοθειαζολινόνη σε υποτοξικές συγκεντρώσεις. 

Αν η εξωτερική συσκευασία έχει υποστεί φθορά, τα µεµονωµένα εξαρτήµατα θα πρέπει να 

ελεγχθούν για σηµάδια φθοράς πριν από τη χρήση. Τα εξαρτήµατα του κιτ δεν πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν, αν οι µεµονωµένες συσκευασίες τους έχουν υποστεί φθορά ή αν το 

περιεχόµενό τους παρουσιάζει διαρροή. 

Όλα τα εξαρτήµατα του πακέτου πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα από το χρήστη µετά τη 

χρήση. 

Όλα τα αντιδραστήρια και τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε δυνητικά µολυσµατικά δείγµατα 

πρέπει να απολυµαίνονται µε κατάλληλα µέσα απολύµανσης ή να τοποθετούνται σε 

αυτόκλειστο στους 121 °C για τουλάχιστον µία (1) ώρα. 
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8. Συλλογή και αποθήκευση των δειγµάτων 

Η δοκιµή αναπτύχθηκε για την εξέταση ανθρώπινου ορού και πλάσµατος (µε κιτρικό). Μετά τη 

συλλογή του δείγµατος αίµατος, ο ορός θα πρέπει να διαχωρίζεται το συντοµότερο δυνατόν από 

το αιµατόπηγµα, ώστε να αποφεύγεται η αιµόλυση. Τα δείγµατα θα πρέπει να διατηρούνται σε 

δροσερό σηµείο ή να καταψύχονται µέχρι τη χρήση τους. Η επανειληµµένη κατάψυξη και 

απόψυξη καθώς και η µικροβιακή µόλυνση του ορού πρέπει να αποφεύγονται. Η χρήση 

λιπαιµικών, αιµολυτικών, ικτερικών ή θολών ορών που έχουν αδρανοποιηθεί µε θέρµανση 

µπορεί να οδηγήσει σε στρεβλά αποτελέσµατα.  

Πίνακας 2:  Αποθήκευση δειγµάτων 

2-8 °C 1 εβδοµάδα 

-20 °C  > 1 εβδοµάδα 

9. ∆ιεξαγωγή της δοκιµής 

9.1. Γενικές πληροφορίες 

Επιτρέπεται η αντικατάσταση ή ο συνδυασµός εξαρτηµάτων από κιτ µε διαφορετικούς αριθµούς 

παρτίδας.  

Τα αναπαραγόµενα αποτελέσµατα εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από την τήρηση των χρόνων 

και των θερµοκρασιών επώασης, όπως και από την ορθή πλύση των µεµβρανών δοκιµής. 

Όλα τα εξαρτήµατα της δοκιµής πρέπει να βρίσκονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος (20-

25 °C) πριν από την έναρξη της δοκιµής.  

9.2. Προετοιµασία του ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης 

Μεταφέρετε 5 ml συµπυκνώµατος ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης Wash 25x σε έναν 

διαβαθµισµένο κύλινδρο και γεµίστε µε απεσταγµένο νερό µέχρι τα 125 ml (= ρυθµιστικό 

διάλυµα πλύσης). ∆ιαλύστε τυχόν κρυστάλλους στο συµπύκνωµα µε θέρµανση (υδατόλουτρο 

στους 37 °C). ∆ιατηρήστε το ρυθµιστικό διάλυµα πλύσης σε ένα δοχείο στο οποίο είναι εφικτή η 

πρόσβαση µε πιπέτες. 

9.3. Πρώτη επώαση 

Αφαιρέστε τις µεµβράνες δοκιµής Membrane από τη συσκευασία ανάλογα µε τον αριθµό των 

δοκιµών που θα διεξαχθούν. Οι κοιλότητες τοποθετούνται στη βάση των µεµβρανών δοκιµής 

για τη σταθεροποίηση των ταινιών κατά την ανακίνηση. Κάθε µεµβράνη δοκιµής επιστρώνεται 

µε 500 µl ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης και ανακινείται στον ανακινητήρα ελλειψοειδούς 

κίνησης (300 σ.α.λ., ελλειψοειδής ακτίνα 3 mm) για 1 λεπτό µέχρι να σταµατήσει πλήρως η 

ανάδυση φυσαλίδων. Κατόπιν, οι µεµβράνες δοκιµής Membrane εκκενώνονται µέσω 

τοποθέτησης πάνω σε απορροφητικό υλικό. Στη συνέχεια, οι µεµβράνες δοκιµής Membrane 

πληρώνονται µε 400 µl ορού ασθενούς και επωάζονται για 30 λεπτά σε θερµοκρασία δωµατίου 
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(20-25 °C) στον ανακινητήρα ελλειψοειδούς κίνησης. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το υγρό 

καλύπτει πλήρως τη µεµβράνη. Σε αντίθετη περίπτωση, µπορείτε να συµπληρώσετε 

προσεκτικά υγρό µε το ρύγχος µιας πιπέτας χωρίς να προκαλέσετε φθορά στη µεµβράνη. 

9.4. Πλύση  

Μετά την επώαση του ορού, οι κοιλότητες εκκενώνονται. Έπειτα, οι µεµβράνες δοκιµής 

Membrane εκπλένονται σε τρεις ξεχωριστές φάσεις µε 400 µl ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης η 

καθεµία για 1 λεπτό ανά πλύση στον ανακινητήρα ελλειψοειδούς κίνησης, υπό τις ίδιες 

συνθήκες µε την επώαση. Στη συνέχεια, εκκενώστε τις µεµβράνες δοκιµής και τοποθετήστε τις 

πάνω σε απορροφητικό υλικό. 

9.5. ∆εύτερη επώαση 

Χορηγήστε µε πιπέτα 400 µl αντισώµατος Antibody πάνω σε κάθε µεµβράνη δοκιµής 

Membrane. Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το υγρό καλύπτει 

πλήρως τη µεµβράνη. Στη συνέχεια, οι µεµβράνες δοκιµής Membrane επωάζονται για 45 λεπτά 

σε θερµοκρασία δωµατίου (20-25 °C) στον ανακινητήρα ελλειψοειδούς κίνησης. 

9.6. Πλύση 

Εκπλύνετε όπως περιγράφεται στο σηµείο 9.4. 

9.7. Τρίτη επώαση 

Χορηγήστε µε πιπέτα 400 µl συµπλόκου Conjugate πάνω σε κάθε µεµβράνη δοκιµής 

Membrane. Και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι το υγρό καλύπτει 

πλήρως τη µεµβράνη. Στη συνέχεια, οι µεµβράνες δοκιµής Membrane επωάζονται για 20 λεπτά 

σε θερµοκρασία δωµατίου (20-25 °C) στον ανακινητήρα ελλειψοειδούς κίνησης. 

9.8. Πλύση 

Η ποιότητα των αποτελεσµάτων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από αυτήν τη φάση 

πλύσης. Εκπλύνετε κάθε ταινία τρεις φορές µε 1000 µl ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης πάνω 

από νιπτήρα ή άλλο κατάλληλο δοχείο συλλογής. Κρατήστε την ταινία υπό γωνία και 

µετακινήστε την πιπέτα από το ανώτερο προς το κατώτερο τµήµα της µεµβράνης ενώ χορηγείτε 

το υγρό, χωρίς στην ουσία να αγγίζετε τη µεµβράνη. Έπειτα, εκπλύνετε τις µεµβράνες δοκιµής 

Membrane σε δύο ξεχωριστές φάσεις µε 400 µl ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης την καθεµία για 

1 λεπτό στον ανακινητήρα ελλειψοειδούς κίνησης, υπό τις ίδιες συνθήκες µε την επώαση. Στη 

συνέχεια, εκκενώστε τις µεµβράνες δοκιµής και τοποθετήστε τις πάνω σε απορροφητικό υλικό.  

9.9. Τέταρτη επώαση 

Προστίθενται 400 µl υποστρώµατος Substrate σε κάθε µεµβράνη δοκιµής Membrane, έτσι ώστε 

να καλυφθεί πλήρως η µεµβράνη. Στη συνέχεια, οι µεµβράνες δοκιµής Membrane επωάζονται 

για 15 λεπτά στο σκοτάδι σε θερµοκρασία δωµατίου (20-25 °C) στον ανακινητήρα 

ελλειψοειδούς κίνησης. 
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9.10. Πλύση 

Μετά την επώαση του υποστρώµατος, οι κοιλότητες εκκενώνονται. Τέλος, οι µεµβράνες δοκιµής 

Membrane εκπλένονται µία φορά µε 400 µl ρυθµιστικού διαλύµατος πλύσης και µία φορά µε 

400 µl απεσταγµένου νερού για 1 λεπτό η καθεµία στον ανακινητήρα ελλειψοειδούς κίνησης 

(300 σ.α.λ., ελλειψοειδής ακτίνα 3 mm), υπό τις ίδιες συνθήκες µε την επώαση. Στη συνέχεια, 

εκκενώστε τις µεµβράνες δοκιµής και τοποθετήστε τις πάνω σε απορροφητικό υλικό.  

Η δοκιµή µπορεί να αξιολογηθεί µετά το στέγνωµα της µεµβράνη µε αέρα για τουλάχιστον 

30 λεπτά ή όταν η µεµβράνη έχει στεγνώσει εντελώς. Συνιστάται η χρήση φυσητήρα ψυχρού 

αέρα για επίσπευση της διαδικασίας.  

10. Ποιοτικός έλεγχος – Ενδείξεις λήξης αντιδραστηρίου 

Η δοκιµή έχει διεξαχθεί ορθά, αν το φόντο έχει αποχρωµατιστεί πλήρως, η πρότυπη καµπύλη 

πέντε διαφοροποιηµένων γραµµών είναι ορατή και ο θετικός έλεγχος πληροί τις προδιαγραφές. 

 Πρότυπη καµπύλη  Γραµµές αλλεργιογόνων 

 

 

 Γραµµή CCD   θετικός έλεγχος 

Ένα θολό αντιδραστήριο ή µπλε αποχρωµατισµός του υποστρώµατος πριν από την προσθήκη 

στη µεµβράνη δοκιµής Membrane µπορεί να είναι σηµάδι λήξης του αντιδραστηρίου. 

Αν η πρότυπη καµπύλη δεν είναι ορατά διαφοροποιηµένη, ελέγξτε τα ακόλουθα προτού 

επαναλάβετε τη δοκιµή: 

- Ηµεροµηνία λήξης των χρησιµοποιούµενων αντιδραστηρίων 

- Ορθή λειτουργία του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού (π.χ. βαθµονόµηση) 

- Ορθή διεξαγωγή της δοκιµής 

- Οπτικός έλεγχος των συστατικών του κιτ για τυχόν µόλυνση ή διαρροή. Αν το διάλυµα 

υποστρώµατος έχει γίνει µπλε, δεν πρέπει να χρησιµοποιείται. 

Αν οι προϋποθέσεις εξακολουθούν να µην πληρούνται µετά την επανάληψη της δοκιµής, 

επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή ή τον τοπικό διανοµέα της R-Biopharm. 
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11. Αξιολόγηση και ερµηνεία 

11.1. ∆ιαµόρφωση µεµβρανών Membrane των RIDA qLine® Allergy Panel 1, 2, 3 και 4 

 Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4  

 20 αλλεργιογόνα 20 αλλεργιογόνα 20 αλλεργιογόνα 20 αλλεργιογόνα 

Πρότυπο 5 Πρότυπο 5 Πρότυπο 5 Πρότυπο 5 

Πρότυπο 4 Πρότυπο 4 Πρότυπο 4 Πρότυπο 4 

Πρότυπο 3 Πρότυπο 3 Πρότυπο 3 Πρότυπο 3 

Πρότυπο 2 Πρότυπο 2 Πρότυπο 2 Πρότυπο 2 

Πρότυπο 1 Πρότυπο 1 Πρότυπο 1 Πρότυπο 1 

Derm. pteronyssinus Derm. pteronyssinus Φουντουκιά Derm. pteronyssinus 

Derm. farinae Derm. farinae Αραχίδα Derm. farinae 

Κλήθρα Κλήθρα Καρύδι Σηµύδα 

Σηµύδα Σηµύδα Αµύγδαλο Μίγµα πρασινάδας 

Φουντούκι Φουντούκι Γάλα Γάτα 

Μίγµα πρασινάδας ∆ρυς Ασπράδι αυγού Σκύλος 

Σίκαλη (γύρη) Μίγµα πρασινάδας Κρόκος αυγού Alternaria alternata 

Αψίνθιο το κοινό Σίκαλη (γύρη) Καζεΐνη Γάλα 

Αρνόγλωσσο Αψίνθιο το κοινό Πατάτα  αλακταλβουµίνη 

Γάτα Αρνόγλωσσο Σέλινο  β-γαλακτοσφαιρίνη 

Άλογο Γάτα Καρότο Καζεΐνη 

Σκύλος Άλογο Τοµάτα Ασπράδι αυγού 

Alternaria alternata Σκύλος Μπακαλιάρος Κρόκος αυγού 

Ασπράδι αυγού Ινδικό χοιρίδιο Κάβουρας Αλβουµίνη βόειου ορού 

Γάλα Χάµστερ Πορτοκάλι Φασόλι σόγιας 

Αραχίδα Κουνέλι Μήλο Καρότο 

Φουντουκιά Penicillium notatum Σιτάλευρο Πατάτα 

Καρότο Cladospor. herbarum Αλεύρι σίκαλης Σιτάλευρο 

Σιτάλευρο Aspergillus fumigatus Σουσάµι Φουντουκιά 

Φασόλι σόγιας Alternaria alternata Φασόλι σόγιας Αραχίδα 

CCD CCD CCD CCD 

PosCo PosCo PosCo PosCo 

 

Οι διαµορφώσεις των µεµβρανών για όλα τα άλλα πάνελ ανάλογα µε τη χώρα για τα οποία 

ισχύει το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης είναι διαθέσιµες από την R-Biopharm AG ως 

συµπλήρωµα για κάθε πάνελ.  
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11.2. Αξιολόγηση µε το σαρωτή RIDA qLine® Scan ή µε έναν έγχρωµο τρισδιάστατο επίπεδο 

σαρωτή και το λογισµικό RIDA qLine® Soft.  

Για αυτόν το σκοπό, οι µεµβράνες δοκιµής τοποθετούνται στη βάση στήριξης και η µέτρηση 

διεξάγεται µε τη χρήση µιας εκ των προαναφερθέντων συσκευών και του αντίστοιχου 

λογισµικού. Η τιµή IU/ml υπολογίζεται αυτοµάτως από τις τιµές µέτρησης και αντιστοιχίζεται στις 

κλάσεις RAST 0-6. Η αξιολόγηση βασίζεται στην πρότυπη καµπύλη που περιέχεται σε κάθε 

ταινία. Η ένταση της γραµµής κάθε αλλεργιογόνου συγκρίνεται µε αυτήν στην πρότυπη 

καµπύλη.  

Συµβουλευτείτε το κατάλληλο εγχειρίδιο για πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση των διάφορων 

συσκευών µέτρησης για την αξιολόγηση. 

Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι κατάλληλες δοκιµές αντιστοιχίστηκαν στα πάνελ 

αλλεργιογόνων προς δοκιµή.  

 

Πίνακας 3:  Σχέση µεταξύ της προσδιορισµένης κλάσης και της περιεκτικότητας IgE ανά 

αλλεργιογόνο του ορού του ασθενούς 

IU / ml Κλάση Περιεκτικότητα IgE ανά αλλεργιογόνο 

0,00 - 0,34 0 (0,0 - 0,9) µη ανιχνεύσιµη ή ίχνος 

0,35 - 0,69 1 (1,0 - 1,9) χαµηλή 

0,70 - 3,49 2 (2,0 - 2,9) αυξηµένη 

3,50 - 17,49 3 (3,0 - 3,9) σηµαντικά αυξηµένη 

17,50 - 49,99 4 (4,0 - 4,9) υψηλή 

50,00 - 99,99 5 (5,0 - 5,9) πολύ υψηλή 

≥ 100,00 6 εξαιρετικά υψηλή 

 

11.3. Τεκµηρίωση 

Τα δεδοµένα µέτρησης (φωτογραφία της µεµβράνης δοκιµής και αξιολόγηση) αποθηκεύονται 

στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σε έναν προεπιλεγµένο κατάλογο. Αυτή η βάση δεδοµένων 

χρησιµοποιείται για τη διαχείριση των δεδοµένων των ασθενών. Για κάθε ορό που έχει ελεγχθεί 

µπορεί να εκτυπωθεί ένα φύλλο δεδοµένων µε οποιονδήποτε κοινό εκτυπωτή που θα συνδεθεί 

στον υπολογιστή. 
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12. Περιορισµοί της µεθόδου 

Οι συγκεντρώσεις IgE που προσδιορίζονται µε το παρόν σύστηµα δοκιµής παρέχουν 

πληροφορίες για το βαθµό ευαισθησίας του ασθενούς αναφορικά µε τα ελεγµένα µεµονωµένα 

αλλεργιογόνα ή µείγµατα αλλεργιογόνων. 

∆εν µπορεί να συναχθεί συσχέτιση µεταξύ του επιπέδου της προσδιορισµένης συγκέντρωσης 

IgE και της εµφάνισης ή της σοβαρότητας των κλινικών συµπτωµάτων σε αυτήν τη βάση. Τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν πρέπει πάντα να αξιολογούνται σε συνδυασµό µε την πλήρη 

κλινική εικόνα. 

Λόγω έλλειψης εθνικών ή διεθνών προτύπων και εξαιτίας των πιθανών διαφορών ανάµεσα στις 

δερµατικές δοκιµασίες µέσω νυγµού και τα εκχυλίσµατα αλλεργιογόνων που χρησιµοποιούνται 

στις In vitro δοκιµές, υπάρχει πιθανότητα ασυµφωνίας µεταξύ των αποτελεσµάτων για τις 

δοκιµές In vivo και In vitro. Επιπλέον, οι τίτλοι IgE µπορεί να οδηγήσουν σε ψευδώς αρνητικά 

αποτελέσµατα ή υπερβολικά χαµηλές τιµές αµέσως µετά την εµφάνιση αναφυλακτικών 

αντιδράσεων. Η δοκιµή θα πρέπει να επαναλαµβάνεται µετά από 3-4 εβδοµάδες, σε περίπτωση 

διαφορών µεταξύ των αποτελεσµάτων In vivo και In vitro. Αν οι διαφορές συνεχιστούν, θα 

πρέπει να διεξαχθούν επιπλέον δοκιµές In vivo, όπως δοκιµές πρόκλησης από αλλεργιολόγο. 

Οι δοκιµές πρόκλησης ενδέχεται να προκαλέσουν αναφυλακτικό σοκ. 

Τα ψευδώς θετικά αποτελέσµατα µπορεί να οφείλονται στη διασταυρούµενη αντιδραστικότητα 

του ελεγχόµενου αλλεργιογόνου µε άλλα αλλεργιογόνα. 
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13. Χαρακτηριστικά απόδοσης 

13.1. Ακρίβεια Intra-Assay 

Η ακρίβεια Intra-Assay προσδιορίστηκε µε τη δοκιµή δύο ορών (ορός 1 και 2) µε 20 ταινίες 

δοκιµής ο καθένας και έναν ορό (ορός 3) µε 10 ταινίες δοκιµής από την ίδια παρτίδα.  

Για κάθε αλλεργιογόνο υπολογίστηκαν ξεχωριστά ο µέσος όρος τιµών (ΜΟ), οι τυπικές 

αποκλίσεις (ΤΑ) και οι συντελεστές διακύµανσης (Σ∆). Οι τιµές συνοψίζονται στον Πίνακα 4. Οι 

τιµές Σ∆ της τάξης του 15% είναι αποδεκτές για την ακρίβεια Intra-Assay για όλα τα 

αλλεργιογόνα µε πρόσηµα µεταξύ RAST 1 και RAST 2. Οι τιµές Σ∆ της τάξης του 10% είναι 

αποδεκτές για αλλεργιογόνα µε πρόσηµα ≥ RAST 2. ∆εν υπολογίστηκε Σ∆ για κανένα 

αλλεργιογόνο µε αρνητικά πρόσηµα (< RAST 1).  

Πίνακας 4:  Ακρίβεια Intra-Assay και των 43 αλλεργιογόνων στα πρότυπα πάνελ 1-4 

Ορός 1 Ορός 2 Ορός 3 

Αλλεργιογόνο 
ΜΟ 

(RAST) 
ΤΑ Σ∆ (%) 

ΜΟ 
(RAST) 

ΤΑ Σ∆ (%) 
ΜΟ 

(RAST) 
ΤΑ Σ∆ (%) 

Κλήθρα 4,2 0,1 2,9 5,4 0,1 2,6 5,9 0,1 2,1 

Αµύγδαλο 2,8 0,1 3,4 4,2 0,2 4,4 1,7 0,1 5,1 

Alternaria alternata 0,3 0,0 - 0,4 0,1 - 3,5 0,1 2,7 

Μήλο 2,8 0,1 5,0 2,8 0,2 5,3 2,2 0,1 5,2 

Aspergillus fumigatus 0,3 0,0 - 0,4 0,1 - 1,9 0,1 7,8 

Σηµύδα 5,5 0,1 2,0 6,0 0,0 0,0 1,7 0,1 4,9 

Αλβουµίνη βόειου ορού 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 5,2 0,1 2,2 

Καρότο 3,2 0,1 2,3 1,9 0,1 7,8 0,6 0,0 - 

Καζεΐνη 0,1 0,1 - 0,4 0,1 - 5,2 0,1 2,2 

Γάτα 2,5 0,1 4,3 4,4 0,1 2,7 6,0 0,1 1,2 

Σέλινο 3,4 0,1 3,7 2,4 0,2 6,5 3,4 0,1 3,5 

Cladosporium herbarum 0,3 0,0 - 0,4 0,1 - 3,7 0,1 2,6 

Μπακαλιάρος 0,1 0,0 - 0,3 0,1 - 5,2 0,1 2,1 

Κάβουρας 2,4 0,1 4,1 4,0 0,1 3,3 2,2 0,1 4,8 

D. farinae 2,1 0,1 2,6 6,0 0,0 0,0 2,9 0,1 3,8 

D. pteronyssinus 1,4 0,1 7,1 6,0 0,0 0,0 2,2 0,1 2,8 

Σκύλος 0,3 0,0 - 6,0 0,0 0,8 4,1 0,1 3,1 

Ασπράδι αυγού 0,4 0,1 - 1,0 0,1 - 3,5 0,1 2,8 

Κρόκος αυγού 0,1 0,1 - 0,5 0,1 - 3,2 0,1 2,9 

Μίγµα πρασινάδας 5,9 0,1 2,0 5,5 0,2 3,4 4,1 0,3 8,3 

Ινδικό χοιρίδιο 0,3 0,0 - 1,3 0,1 8,8 0,7 0,1 - 

Χάµστερ 0,6 0,1 - 1,8 0,1 6,9 0,7 0,1 - 

Φουντούκι 4,5 0,2 4,4 5,7 0,1 2,2 5,7 0,2 2,7 

Φουντουκιά 3,0 0,1 2,6 5,1 0,1 2,7 3,8 0,1 1,9 

Άλογο 0,3 0,1 - 0,3 0,1 - 0,3 0,1 - 

Γάλα 0,5 0,1 - 0,5 0,1 - 5,2 0,1 2,7 

Αψίνθιο το κοινό 2,5 0,1 3,9 4,3 0,1 3,3 1,4 0,2 13,8 
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∆ρυς 4,7 0,1 2,8 5,9 0,1 1,4 5,1 0,2 3,7 

Πορτοκάλι 2,3 0,1 5,1 1,2 0,1 11,2 1,2 0,1 10,7 

Αραχίδα 1,3 0,1 9,4 1,5 0,2 13,3 3,4 0,1 2,7 

Penicillium notatum 1,1 0,1 6,7 1,4 0,1 7,9 4,0 0,1 2,4 

Πεντάνευρο το λογχοειδές 2,8 0,1 3,7 4,5 0,1 3,0 2,0 0,1 5,1 

Πατάτα 3,4 0,2 4,6 2,2 0,2 8,5 1,7 0,2 9,1 

Κουνέλι 1,1 0,1 6,6 1,9 0,1 3,5 1,5 0,2 11,0 

Σίκαλη (γύρη) 5,5 0,2 3,9 4,4 0,2 4,5 5,2 0,2 3,9 

Αλεύρι σίκαλης 2,7 0,1 4,1 2,8 0,2 6,8 2,9 0,1 4,7 

Σουσάµι 3,0 0,1 4,0 2,9 0,2 6,1 2,7 0,1 5,5 

Φασόλι σόγιας 0,2 0,1 - 0,4 0,1 - 4,7 0,1 1,6 

Τοµάτα 3,7 0,1 2,5 2,3 0,1 6,0 2,7 0,1 4,3 

Καρύδι 0,9 0,1 - 3,7 0,2 4,5 0,2 0,0 - 

Σιτάλευρο 2,8 0,1 3,9 2,5 0,1 4,5 5,5 0,1 2,5 

α-λακταλβουµίνη  0,2 0,1 - 0,4 0,1 - 2,7 0,2 7,0 

β-γαλακτοσφαιρίνη 0,3 0,1 - 0,8 0,1 - 4,5 0,2 4,0 

CCD 2,2 0,1 4,1 0,3 0,1 - 3,1 0,1 4,3 
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13.2. Ακρίβεια Inter-Assay 

Για να προσδιοριστεί η ακρίβεια Inter-Assay, ελέγχθηκαν 3 οροί εις διπλούν για 10 διαδοχικές 

ηµέρες. Το πείραµα διεξήχθη από δύο διαφορετικά άτοµα.  

Για κάθε αλλεργιογόνο υπολογίστηκαν ξεχωριστά ο µέσος όρος τιµών (ΜΟ), οι τυπικές 

αποκλίσεις (ΤΑ) και οι συντελεστές διακύµανσης (Σ∆). Οι τιµές συνοψίζονται στον Πίνακα 5. Οι 

τιµές Σ∆ της τάξης του 20% είναι αποδεκτές για την ακρίβεια Inter-Assay για όλα τα 

αλλεργιογόνα µε πρόσηµα µεταξύ RAST 1 και RAST 2. Οι τιµές Σ∆ της τάξης του 15% είναι 

αποδεκτές για αλλεργιογόνα µε πρόσηµα ≥ RAST 2. ∆εν υπολογίστηκε Σ∆ για κανένα 

αλλεργιογόνο µε αρνητικά πρόσηµα (< RAST 1).  

Πίνακας 5:  Ακρίβεια Inter-Assay 

Ορός 1 Ορός 2 Ορός 3 

Αλλεργιογόνο 
ΜΟ 

(RAST) 
ΤΑ Σ∆ (%) 

ΜΟ 
(RAST) 

ΤΑ Σ∆ (%) 
ΜΟ 

(RAST) 
ΤΑ Σ∆ (%) 

Κλήθρα 5,4 0,2 3,6 2,2 0,2 9,1 5,9 0,1 2,0 

Αµύγδαλο 1,6 0,2 13,5 1,1 0,2 16,1 1,4 0,2 15,2 

Alternaria alternata 2,4 0,2 8,4 1,7 0,2 13,5 3,5 0,2 6,3 

Μήλο 2,2 0,1 6,4 0,2 0,1 - 3,3 0,3 7,7 

Aspergillus fumigatus 0,2 0,1 - 0,2 0,1 - 2,0 0,2 10,4 

Σηµύδα 1,0 0,2 - 2,7 0,3 9,8 5,9 0,1 1,4 

Αλβουµίνη βόειου ορού 4,9 0,2 3,7 2,0 0,3 14,4 0,1 0,1 - 

Καρότο 2,4 0,2 7,7 0,4 0,1 - 0,9 0,1 - 

Καζεΐνη 5,1 0,2 3,6 0,1 0,1 - 0,3 0,1 - 

Γάτα 4,4 0,2 3,7 2,9 0,2 7,4 5,9 0,2 2,7 

Σέλινο 3,5 0,2 5,0 0,8 0,1 - 2,2 0,2 7,1 

Cladosporium herbarum 0,5 0,1 - 0,4 0,1 - 3,8 0,2 4,7 

Μπακαλιάρος 5,2 0,2 3,1 1,3 0,3 26,0 0,4 0,1 - 

Κάβουρας 2,9 0,2 6,6 2,6 0,2 6,4 1,4 0,3 18,3 

D. farinae 4,6 0,2 4,9 5,1 0,3 5,5 2,3 0,2 7,1 

D. pteronyssinus 1,6 0,2 14,5 5,4 0,2 3,2 1,5 0,2 14,1 

Σκύλος 0,7 0,1 - 0,3 0,1 - 3,8 0,2 4,8 

Ασπράδι αυγού 3,5 0,1 4,2 0,2 0,0 - 0,5 0,1 - 

Κρόκος αυγού 3,3 0,2 4,8 0,1 0,0 - 0,2 0,1 - 

Μίγµα πρασινάδας 4,9 0,3 5,3 3,1 0,2 5,3 5,9 0,1 1,6 

Ινδικό χοιρίδιο 2,3* 0,3 10,8 0,4 0,1 - 0,5 0,1 - 

Χάµστερ 1,8 0,2 11,2 0,4 0,1 - 0,6 0,1 - 

Φουντούκι 5,0 0,2 4,5 2,0 0,2 11,8 5,6 0,2 3,8 

Φουντουκιά 3,8 0,2 5,1 3,2 0,2 7,2 3,7 0,2 5,4 

Άλογο 1,4 0,2 15,2 0,2 0,1 - 0,3 0,1 - 

Γάλα 5,3 0,2 4,3 0,1 0,1 - 0,3 0,1 - 

Αψίνθιο το κοινό 2,7 0,4 13,6 0,3 0,1 - 1,1 0,3 22,9 

∆ρυς 3,9 0,2 5,1 0,9 0,1 - 4,4 0,3 6,4 

Πορτοκάλι 1,2 0,1 10,2 0,2 0,1 - 0,8 0,1 - 

Αραχίδα 3,7 0,2 4,9 0,3 0,1 - 1,8 0,2 11,8 
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Penicillium notatum 1,0 0,2 - 1,5 0,2 10,5 4,0 0,2 5,4 

Πεντάνευρο το λογχοειδές 2,6 0,3 10,2 0,7 0,1 - 1,7 0,3 15,1 

Πατάτα 1,6 0,3 18,9 0,7 0,1 - 1,5 0,2 12,9 

Κουνέλι 1,3 0,2 12,2 0,5 0,1 - 0,6 0,1 - 

Σίκαλη (γύρη) 5,8 0,2 4,2 2,0 0,3 13,7 4,8 0,4 7,6 

Αλεύρι σίκαλης 2,9 0,2 6,3 1,0 0,2 14,8 3,3 0,1 3,9 

Σουσάµι 2,7 0,2 8,5 1,1 0,2 16,9 3,0 0,2 5,9 

Φασόλι σόγιας 4,9 0,2 3,8 0,3 0,1 - 2,5 0,3 12,5 

Τοµάτα 2,7 0,2 6,9 0,8 0,1 - 1,3 0,3 19,6 

Καρύδι 0,3 0,1 - 1,0 0,2 19,1 0,2 0,1 - 

Σιτάλευρο 5,6 0,2 3,3 0,7 0,1 - 2,1 0,1 5,2 

α-λακταλβουµίνη  2,6 0,4 15,7 0,0 0,0 - 0,2 0,1 - 

β-γαλακτοσφαιρίνη 4,7 0,2 4,7 0,1 0,1 - 0,2 0,1 - 

CCD 0,4 0,1 - 0,6 0,1 - 3,2 0,2 5,5 
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13.3. Σύγκριση µε ένα ποσοτικό σύστηµα αναφοράς IgE In vitro 

Για να προσδιοριστεί η συµφωνία ανάµεσα στο RIDA qLine® Allergy και ένα ποσοτικό σύστηµα 

αναφοράς IgE (Phadia ImmunoCap, Thermo Scientific, ΗΠΑ), χρησιµοποιήθηκαν και τα δύο 

συστήµατα δοκιµής για τη δοκιµή 50 ορών για 42 αλλεργιογόνα στο RIDA qLine® Allergy 

Standard Panel 1-4. Έγινε σύγκριση των κλάσεων RAST που προέκυψαν από τις µετρήσεις και 

των δύο συστηµάτων δοκιµής. (βλ. πίνακα 6). Μια ασυµφωνία ∆RAST ≤ 1 ανάµεσα στα 

συστήµατα δοκιµής θεωρείται ως σύµφωνη.  

Πίνακας 6: Σύγκριση µε το σύστηµα αναφοράς IgE 

∆ qLine / Σύστηµα αναφοράς IgE 

Συµφωνία (∆ ≤ 1 RAST) 1904 

Ασυµφωνία (∆ > 1 RAST) 196 

Σύνολο δειγµάτων 2100 

    
% συµφωνίας 90,7% 

% ασυµφωνίας 9,3% 

 

13.4. Παρεµποδίζουσες ουσίες 

Ο ορός των ασθενών που υπάρχει υποψία ότι έχουν αλλεργία ελέγχθηκε για παρεµποδίζουσες 

ουσίες προκειµένου να εντοπιστούν παρεµποδίζουσες ουσίες σε δείγµατα ανθρώπινου ορού. 

Πιθανώς παρεµποδίζουσες ουσίες βρέθηκαν σε συγκεντρώσεις που υπερβαίνουν το 

φυσιολογικό επίπεδο σε δύο δείγµατα ορού. Για αυτά τα δείγµατα διεξήχθη η δοκιµή RIDA 

qLine® Allergy.  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η αγωγή µε Οµαλιζουµάµπη µπορεί να οδηγήσει σε µειωµένες ή 

ψευδώς αρνητικές τιµές. 

Επειδή είναι αδύνατο να αποκλειστεί η πιθανότητα παρεµβολής από τριγλυκερίδια στον ορό, οι 

λιπαιµικοί οροί δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δοκιµή (βλ. επίσης Ενότητα 8). 

Πίνακας 7:  Ουσίες µε πιθανότητα παρεµβολής µε το RIDA qLine® Allergy  

Ορός 1 Ορός 2 

Ουσία 
Τελική 

συγκέντρωση 
ορού 

Αριθµός 
αλλεργιογόνων 

∆ RAST ≥ 1 
Αριθµός 

αλλεργιογόνων 
∆ RAST ≥ 1 

IgG (ανθρώπινη µη συγκεκριµένη) 20 mg/ml 43 1 43 1 

Σετιριζίνη 7,7 µmol/L 43 0 43 0 

Λοραταδίνη 0,78 µmol/L 43 0 43 0 

∆εσλοραταδίνη 0,97 µmol/L 43 0 43 0 

Οµαλιζουµάµπη 75 µg/ml 43 10 43 7 

Αιµοσφαιρίνη 2 mg/ml 43 0 43 0 

Τριγλυκερίδια 32,75 mg/ml 43 4 43 0 

Χολερυθρίνη 200 µg/ml 43 0 43 0 

Χοληστερόλη 5 mg/ml 43 1 43 0 
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