R-Biopharm AG

Аналітичні тестові набори для забезпечення
вільних від глютену харчових продуктів

R-Biopharm пропонує широкий вибір готових до використання тестових систем
для аналізу на вміст гліадину / глютену.

Контроль поверхонь та гігієнічний контроль
Дотримання безглютенових умов на виробництві є необхідною
передумовою для продуктів харчування без вмісту глютену.
Тому, у рамках виробничої території потрібно регулярно проводити
контроль з допомогою експрес-тесту RIDA®QUICK Gliadin.

Lateral
Flow

Тестування харчових продуктів
Тест-набори серії RIDASCREEN® ІФА дозволяють кількісне визначення
вмісту глютену і забезпечують відповідність допустимих меж
RIDA®QUICK
у розмірі 20 мг/кг у безглютенових продуктах.
Всі імунні тестові системи:
Swabbing
o Базуються на антитілах R5
o Виявляють проламіни у пшениці, житі та ячмені
ELISA
o Не мають перехресної реакції на сою, пшеницю,
кукурудзу тощо
o Ідеально відповідають допустимим нормам
RIDASCREEN® Gliadin
Кодексу Аліментаріус
AOAC-RI certified!
Додатково, R-Biopharm пропонує
o Розчини для екстрагування - Cocktail Solution та
RIDA® Extraction Solution для виділення взірців
o Контролі (Gliadin Assay Controls)
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SureFood® Gluten

R-Biopharm – for reliable analysis.

Gliadin

Поняття про продукти без вмісту
глютену
Целіакія – це генетичний розлад, при якому відбувається аномальна реакція
на спожиті злакові протеїни. Ця надмірна імунологічна реакція на проламіни,
що містяться у пшениці, ячмені та житі викликає пошкодження слизової оболонки
тонкої кишки.
Єдиним способом лікування є постійне дотримання безглютенової дієти або дієти
з низьким рівнем глютену. Уникнути глютену при дієтичному харчуванні є досить складно,
оскільки злаки використовуються у приготуванні багатьох страв. Однак, дотримання суворої
безглютенової дієти, або дієти з низьким рівнем глютену може значно покращити здоров`я
пацієнта.

Стандарти Кодексу Аліментаріус на продукти, що містять глютен
Стандарти Кодексу (Alinorm 08/31/26) визначають допустимі норми.

Безглютенові продукти
a)
Дієтичні продукти, які містять у собі або є виготовлені з одного або декількох
складників, що не містять пшениці (наприклад, всі види класу Triticum, такі як тверда
пшениця, пшениця спельта, полба), жита, ячменю, вівса та їх гібридних різновидів,
а також рівень глютену в сумі не перевищує 20мг/кг, базуючись на їжі, яка продається або
розповсюджується для споживача, та/або
b)
Дієтичні продукти, які містять у собі або є виготовлені з одного або декількох складників,
що не містять пшениці (наприклад, всі види класу Triticum, такі як тверда пшениця,пшениця спельта, полба),
жита, ячменю,вівса та їх гібридних різновидів, які пройшли спеціальний процес видалення глютену, а також
рівень глютену в сумі не перевищує 20мг/кг, базуючись на їжі, яка продається або розповсюджується для
споживача.
Продукти з низьким рівнем глютену
Ці продукти виготовлені з одного або декількох складників, що не містять пшениці
(наприклад, всі види класу Triticum, такі як тверда пшениця, пшениця спельта, полба), жита,
ячменю, вівса та їх гібридних різновидів, а також рівень глютену в сумі не перевищує 20мг/кг,
базуючись на їжі, яка продається або розповсюджується для споживача.
Аналіз на виявлення глютену у продуктах харчування – Метод Mendez ELISA (ІФА) R5
Найновіші дослідження фокусуються на багатошаровій процедурі R5 ELISA (ІФА) розробленій
Mendez та його співробітниками. Цей метод був спільно протестований, пройшов сертифікацію
AOAC-RI та був схвалений CCMAS,
Codex Committee for Methods of Analysis and Sampling (Кодексний Комітет по Методам Аналізу та Пробам)
як тип І. Тестовий набір RIDASCREEN®Gliadin (R7001) повність відповідає цьому методу.
Важливо використовувати розчини для екстрагування Cocktail Solution (R7006) або
RIDA® Extraction Solution (R7099) для процедури виділення, оскільки він покращує реакцію на
термооброблені проламіни. Метод R5 має ідентичну реакційну здатність до проламінів пшениці,
жита та ячменю, про інтерференцію щодо сої, вівса та кукурудзи (маїсу) не повідомлялось.
Тест-набір RIDASCREEN® Gliadin (R7001) був перевірений високо рафінованими глютеновими стандартам
WG PAT (Робоча група по тестуванню проламінів та токсичності). Метод R5 є високочутливим,
з межою виявлення (LOD) - 3 мг глютену / кг продукту (3 ppm).
Метод R5 ELISA (ІФА) виявляє потенційно небезпечні для черевної порожнини
пентапептиди QQPFP, а також подібні види, які часто з`являються у токсичних
проламінах. Гідролізовані глютени у таких продуктах харчування як пиво, крохмаль та сироп повинні
тестуватися з допомогою RIDASCREEN® Gliadin competitive (R7021).

Результати контролю безглютенових продуктів
Безглютеїнові продукти постійно досліджуються
виробниками та харчовими інспекторами на
предмет присутності у них глютенів. Кукурудза
(маїс) та соєві продукти (натурально безглютенові
зерна) є часто значною мірою забруднені, що
видно із таблиці 1 та 2. Для визначення глютену
використовуються RIDASCREEN® Gliadin у
поєднанні із Cocktаil Solution.
Food
(Declaration)
Maize flour A
(gluten-free)
Maize flour B
(gluten-free)
Maize flour C
(gluten-free)

Dilution

Food
(Declaration)

Soy cheese 1
(gluten-free)
Soy cheese 2
(gluten-free)

У таблиці 2 успішно використовувався тест-набір
для ПЛР аналізу SureFood® Gluten, як підтверджуючий
метод для виявлення забруднень у пшениці. Результати
показують, що повинен проводитись строгий гігієнічного
контроль продуктів на шляху від виробника до споживача.
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Table 1 Maize flour is
often contaminated by
wheat, rye or barley

Table 2 Soy cheese
contamination with
wheat

Управління безпекою харчових продуктів
Критична контрольна точка аналізу
шкідливих факторів A Hazard Analysis
Critical Control Point
(HACCP) є необхідною для гарантії того,
що продукти харчування не містять глютеїну.

Гігієнічний контроль чистоти поверхні відіграє дуже
важливу роль. RIDA®QUICK Gliadin (R7003) є ідеальним
засобом зняття мазків з поверхні як показано на малюнку
1. Тестова система є дуже легкою у користуванні та
результати готові через 5 хвилин. (див. малюнку 2)

Для управління алергенами важливими є і здійснення гігієнічного контролю,
і остаточне тестування продуктів.
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Рисунок 1. Тест-полоска
RIDA®QUICK Gliadin може
використовуватись для
тестування поверхонь.
Рисунок 2 Тест-полоска
RIDA®QUICK Gliadin потім
опускається у буферний розчин
та показує результат через 5
хвилин.

Товарний асортимент R-Biopharm для аналізів на вміст глютеїну.
Продукт

Визначення

No. of Tests / Amount Art. No.

RIDA®QUICK Gliadin

Імунохроматографічні тест-полоски можуть
використовуватись при тестуванні поверхонь
чи сировини.
Межа виявленяя приблизно 0.5 µg
гліадину /100 cm2 та для сировини
2.5 mg/kg гліадину

25 полосок
Інкубаційний період:
5 хвилин

R7003

RIDASCREEN® Gliadin
AOAC-RI
сертифікований метод
Кодексом Аліменаріус
(Тип 1)

Офіційний метод R5 Mendez
Імуноферментний аналіз для кількісного
визначення проламінів пшениці, жита
та ячменю у продуктах харчування
Межа виявлення : 1.5 mg/kg (ppm) гліадину
чи 3 mg/kg (ppm) глютену

96 вирахувань
Інкубаційний період:
1 год 30 хв.

R7001

RIDASCREEN®FAST
Gliadin

Імуноферментний аналіз для кількісного
визначення проламінів пшениці, жита
та ячменюу продуктах харчування.
Межа виявлення: 2 mg/kg (ppm) гліадину чи
4 mg/kg (ppm) глютену

48 вирахувань
Інкубаційний період:
30 хвилин

R7002

R5 конкурентний ІФА (ELISA) аналіз, щоб визначати кількість
потенційних отруйних послідовностей пептиду від проламінів від
пшениці, жита і ячменю, в ферментованих та гідролізованих
продуктах (наприклад пиво, крохмаль, сироп крохмалю, солодові
екстракти). Стандартний матеріал - гідролізат (суміш пшениці, жита
і ячменю); результати можуть бути віднесені до граничних значень

96 вірахувань
Інкубаційний період:
40 min

RIDASCREEN® Gliadin
competitive
(конкурентний 2-га
генерація)

Cocktail Solution

RIDA® Extraction
Solution

Set of 3 Gliadin Assay
Controls

Codex Alimentarius.
Межі визначення: 1.36 мг/кг (ppm) гліадину або 2.72 мг /кг глютену
(клейковини) (ppm)

Розчин для виділення для усіх/термічнооброблених зразків продуктів харчування у
поєднанні з R7001, R7002 and R7003.
Використання Cocktail є частиною офіційного
методу R5 Mendez
Це альтернатива коктельного розчину
(Cocktail Solution) Виявлення у взірцях
швидшим (35 min порівняно з 1 год 50хв
з Cocktail)
Розчин для виділення для усіх/термічнооброблених зразків продуктів харчування у
поєднанні з R7001, R7002 and R7003.

105 ml

R7006

105 ml

R7099

3 контрольних матеріала:
1 негативний,
2 позитивний (гомонізовані зразки муки)
Для якісного контролю кожен аналіз повинен
проводитись з Gliadin assay controls для
забезпечення правильних результатів.

3 x 1.5 g

R7010

PCR тест використовується для скрінінгу або
як підтверджуючий метод після ELISA.
Спеціальний тест для пшениці, пшениці
спельти, kamut, ячменю, жита та вівса.

100 проб
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SureFood® Allergen
real time PCR Gluten

R7021

R-Biopharm AG, An der neuen Bergstraße 17, 64297 Darmstadt
Telefon: 0 61 51 - 81 02-0, Fax: 61 51 - 81 02-20
info@r-biopharm.de, www.r-biopharm.com

ПП "Біола"
79010, м. Львів, вул. Пекарська 69А, офіс 108
тел./факс (032) 244 86 76 / 77 / 78
E-mail: office@biola-lab.com
Web-page: www.biola-lab.com

