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TEMA: LEVNEDSMIDLER II 3LABA0808

1 Formål

Påvisning af Salmonella i levnedsmidler (frikadel-
lepølse) ved ELISA-metoden.

2 Princip og metode

Der bruges et kit, som laver direkte non-
kompetitiv sandwich-ELISA. Dette vil sige, at hvis
der er Salmonella-antigener til stede i prøve, vil
de binde sig direkte til antistoffet, som brøndene
er beklædt med. At metoden er non-kompetitiv
vil sige, at antigenerne ikke skal kæmpe med an-
dre antigener om pladserne på antistoffet. Når
antigenet er bundet til antistoffet, tilsættes der
konjugat, som er specifikt for Salmonella. Dette
konjugat binder sig også til antigenet (og danner
en “sandwich”). Det bundede konjugat kan om-
danne farven i substratet, og det er derfor muligt
at måle absorbansen og derved bestemme, om
prøven har indeholdt Salmonella. Princippet kan
ses i figur 1.

Figur 1: Princippet i direkte non-
kompetitiv sandwich-ELISA

I praksis opformeres en prøve og der viderepodes
til RV-bouillion, som er selektivt. Der viderepodes

til M broth.

Med kittet kommer nogle plastikbrønde, der er be-
klædt med antistoffer. Disse brønde tilsættes prø-
ver, kontroller og blindprøve, hvorefter de inkube-
res. På dette tidspunkt vil antigenerne have bundet
sig til antistofferne. Brøndene vaskes og der tilsæt-
tes konjugat og inkuberes. Nu vil antigenerne være
pakket ind i en antistof/konjugat-sandwich. Hvis
dette er lykkedes, vil konjugatet kunne omdanne
substratets farve. Der vaskes igen og tilsættes sub-
strat. Straks måles der (absorbans) på alle brønde-
ne. Herved haves en blindprøve (negativ kontrol).
Efter 10-30 min vil den positive kontrols absorbans
nå over 1, hvorefter der måles på samtlige brønde.

3 Resultater

Målingen af blindprøve kan ses i figur 2 på næste
side og målingerne på prøverne kan ses i figur 3.
C1-3 er prøver, E1 er positiv kontrol og E2 er nega-
tiv kontrol.

For at testen kan erklæres gyldig, skal den positi-
ve kontrol have en absorbans ≥1 og den negative
kontrol skal have absorbans < 0,2.

En prøve regnes for at være positiv, hvis absorban-
sen overstiger 0,3.

Blindværdien (abs=0,080) trækkes fra alle absor-
banserne.

4 Kommentarer

Ingen af prøverne kunne siges at indholde Salmo-
nella, da den højeste absorbans på en prøve var
0, 218−0, 080= 0, 138. Til gengæld var det tydeligt,
at den positive kontrol indeholdte Salmonella.

Metoden er meget nem og hurtig at bruge. Det-
te skyldes naturligvis at der er tale om et kit, hvor
brøndene allerede er beklædt fra levering. Men alt
i alt må man sige, at det er en metode, der er lige
til at gå til.
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Figur 2: Måling af blindprøve

Figur 3: Måling af prøve
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